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VOORWOORD.

Het Bestuur van het Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde geeft hierbij, volgens besluit van
de Algemeene Vergadering van 1885, uit het handschrift,
nagelaten door Ds. T. A. ROMEIN, in leven predikant te
Scharnier, bevattende de namen der predikanten in de
Gereformeerde Gemeenten van Friesland, sedert de Hervorming tot nu toe. Het Handschrift is gedrukt, zooals
het door genoemden Heer is nagelaten. De predikanten,
die tot nu toe ontbraken, zijn er kort bij elke gemeente
aan toegevoegd.
Een register is achter aangevoegd. En een naamlijst
van de pastoors, zoover bekend, zal wellicht als bijlage
het werk besluiten.
Namens het Bestuur voornoemd ,

G. II. VAN BOKSSUM WAALKES.
April 1886.
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LIJST VAN DRUKFOUTEN.

Bladz. 9 in noot 3 on elders. Yriomou'i. loos Vriemoel,
BI. 13 r. 28 , Laiidsc.happe, 1. pen.BI. 14 noot, Ondkcfk, I. Kouder kerk.
BI. 15 r. 1 1 , Sinapvis , î. Sinripius.
BI. 17 v. 1 / B a a r s , 1.' Baars.
BI. 17 r. 12, 11 Oei. 1037, 1. 11 Sepf.
BI. 17 r. 13 enz., Eilscherains. 1. Filshemi-us.
BI. 17 v. 2 4 , Agno, ]. Agro. '
BI. 18 r. 1 8 , doorleereiide , I. dooleerende,
BI. 19 i'. 4 , Groothuizen en Averhorn , 1. Groothuizen en Arenhom.
BI. 22 r. 31 , 10-10 , 1. 1670.
BI. 20 r. 2 4 , Lamherli, 1. Lambert of Lamherhts.
Bi. 27 r. 1 3 , Eijdhoven, 1. F/ijndhoven.
BI. 29 r. 18 , Pbilippus , 1. Plúlippine.
Bi. 31 1-. 22 , Maart , 1. volg. Dr. Proes Mei.
BI. 31 r. 2 8 , Mei, 1. AbeL
BI, 33 r. 7 v. o. . Armenhuis , ]. volg. Dr. Proes Diakoniehuis.
BI, 37 r. 0 , Niewwold, 1. Meuwokl
BI. 38 r. 5,Martin, 1. Marlen.
BI. 42 r. 4 v. o. , Harencaspel , 1. Harenr.avspel.
BI. 42 V. 3 v. o. , Echten , 1. Elden.
BI, 42 r. 1 v. o. , Nov. , 1. April.
BI. 40 r. 24 , weigerden , 1. weigerde.
BI. 54 r. 5 v. o. , Joh.. , 1. Joachim.
BI. 08 r. 0 v. 1). , Aego , 1. Aegidius.
BI. 08 r. 5 v. o. , Teisser , 1. Feisser.
BI. 84 r. 9 v. o. , Duizewout, 1. Duireivout.
BI. 80 v. 13 v. 1). , Hogoma , 1. Haqema.
BI. 98 r. 3 v. o. , Tnllenius , 1. Fuikmus.

Wumkes.nl

BI. 112 r. 19 v. b . , Bord. ,. 1. Bened.
BI. 126 r. 24 v. b. . Acgidins , I. Aeefidius.
BI. 123 r. 15, bl. 44 en bl. 00,. 1. 1)1. 82 en 113.
BI. 128 r. 5 v. b. , Broner , 1. Broner.
BI. 159 r. 7 , Arundeas, I. Arundeus.
BI. 1G5 r. 10 v. b. , Geraldus , 1. Gerardus.
BI. 172 r. 20 v. b. , 1839 , 1. 184.9.
BI. 181 r. 30 v. b. , Joba, 1. Joha.
Bl. 193 r. 11 v. b. , Albertus Reen Meutes Theod. zoon
Albertus Reen Meutes , Theod. zoon.
BI . 202 noot 3 , 1887, 1. 1787.
Bl 204
1 9 , Bernardis , 1. Bemardiis.
Bl 205 r. 4 v. o . , Gerkenkloosler, 1. Gei sklooster.
Bl 234 r. 5 v. o., 1779, 1. 1797.
Bl. 230 r. 1 0 , Beril) zoon, 1. BentJi. zoon.
Bl, 237 r. 10 , GoUrius , 1. GoUzitis.
BL 238 r. 7 v. o. , Folkens , I. T'olke.rts.
Bl. 239 r. 7 , Galacliismus , 1. Catechismus.
Bl. 248 r. 17 v. b. , 1830 , 1. 1.880.
Bl, 251 r. 6 , Gerhardus , 1. Gcrarclus.
Bl. 254 r. 21 v. b. , Bronerius , 1. Broner Ins..
BI, 250 r. 20 v. b. , Burum . 1. Bierum.
Bl 274- v. 1 5 , 1 5 9 3 , 1. 1598.
Bl 284 r. 1 , Gavinus , 1. Gav'tus.
Bl 289 r. 19, Sebeelinger , 1. Schellingen.
Bl 290 r. 0 , Rnbertus , I. Robertus.
Bl 290 r. 8 , Mcethuizeu , 1. Meedhuisen.
Bl. 290 v. 3 v. o. , Siifïrides , I. Suffridus.
Bl. 299 r. 8 v. o. , Averhom , 1. Avenhorn.
Bl, 310 r. 1 8 , 1 0 5 3 , I. 1643.
Bl, 312 r. i , Godefrides , I. Godefridtts.
Bl . 313 r. 14 en 15 , Groolhuizen en Averliorn
Grosthii
en Avenhorn.
Bl,. 319 r. 2 , Meetlmizeu , 1. Meedhiúzen.
Bl. 322 r 9 v. o., 1595 , 1. 1795.
Bl. 343 r 2 v. b. , Hieronmius , 1. Hieronimus.
Bl. 355 r 7 v. b. , 1590, I. gestorven 1590, 23 Koi
Bl, 357 r 23 v. b . , ,!. R. de' Boer, 1. S. R.
Bl, 801 r 2 v. b. , toen , 1. waar toen.
Bl, 3(i4 r 18 v. b. , 1755 , 1. 1775.
Bl, 385 r 12 v. b. , Tennis zoon , 1. TJieunis zoon.
Bl, 390 r 9 v. b. , Ernst z. , ]. Everli. z.
Bl. 403 r 20 v. b. , Bat. , 1. Boetiiis (Bole).
404 i'. 4 v. I).. Wassenberg . I. War.senberyh.
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Glassis

Leeuwarden.

LEEUWARDEN.
1566.
Anthonins Nicolaï van Wassenaar of Theunis
Claassens v. Wassenaar x ), geb. te Dokkum, broeder
van Tiberius of Tjebbe, Predikant te Koudum en van
Johannes laatst te Dokkum. — Als R. Priester te Hoogebeintum de hervorming toegedaan, heeft hij zich naar
Oost-Friesland moeten begeven, waar hij te Uplewert
(Opleeuwerd) geplaatst werd en nog stond den 18 Maart
1566, wanneer men op zijn voorstel in de kerkeraadskamer te Einden over het vertrek van Martinus Eliacus
beraadslaagde. Hij schijnt al spoedig van daar vertrokken te zijn, want door een menigte gewapende burgers 2)
begeleid, voorzien van mantel en hoed (predikanten
costuum) trad hij in de kerk van Oldehove den 8 September 's morgens te 8 ure op, waar hij cene Godsdienstige rede hield, die met groot genoegen werd aangehoord
en niet zonder vrucht geweest zal zijn. Hij deed met zijnen na te noemen ambtgenoot Martinus Eliacus de geheele week door 's morgens dienst, verklarende het 3 e
hoofdstuk van den brief aan de 'Romeinen, en zij deelden
den loen September niet zonder levensgevaar het avondmaal uit; de edele Tjerk W alles , Burgemeester van Leeuwarden, was de eerste die het brood en den wijn ontving. Ten gevolge van de gedwongen overeenkomst met
den Graaf van Arembergh den 8en Januari 1567 te Bergum
gesloten, waarbij hij en de 5 na te noemen predikanten
dezer stad dadelijk buitenslands werden gebannen en binnen drie dagen moesten vertrekken, deed men hen den
12en Januari uitgeleide, doch zonder uiterlijke teekenen van
droefheid. Hij schijnt na eenige jaren wedergekeerd te
zijn, want in 1574 werd hij van hier beroepen en vertrok naar Enkhuizen, waar hij nog in 1576 was, volgens
eenen brief onderteekend door hem en Andries Dirks
') Zie v. d. Aa, Biogr. Wdb. op de Artfc. Claassen (Anth.) en Nicolaï (Anth.)
2
j l)oor de Schutterij, zegt Vitringa.
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hier nagenoemd, te vinden bij Meiners II dl. bl. 44—46.
In 1590 was hij weder te Leeuwarden en in hevigen twist,
zie Lorgion Geschiedk. Gedenkboek bl. 30. Zie verder van
hem op Workum. x)
1566. Martinus Eliacus of Eleus en Martinus Argidius Eliacus, zoo verschillend vindt men dezen naam
geschreven; zijn eigenlijke doopnaam was ongetwijfeld
Marten Eelkes; van geboorte een Fries, Roomsch priester
te Tjum. Wegens zijne Hervormde gevoelens gedrongen te
vluchten, week hij naar Oost-Friesland en werd aldaar
te Hint e in 1565 voor eenen bepaalden tijd ter leen aangenomen ; het volgende jaar naar Friesland (ongetwijfeld
hier ter stede) beroepen, deed Theunis Glaassens van
Wassenaar bovengenoemd in do Consistorie te Emden
den 18eu Maart 1566 het voorstel, „of Martinus, thans
„in leendienst te Hintc, gehouden was, die beroepenge in
„deeze gevaarlijke tijden op te volgen, waar op wierd
„ geoordeeld allerstichtelijkst te zijn dat hij zelve derwaarts
„vertrok en zag, hoe de zaken daar stonden," waarmede
hij genoegen heeft genomen; en hier overgekomen, deed
hij, des nademiddag om 2 uren, op den zelfden dag dienst
in dezelfde kerk als bovengenoemde, met wien hij de
werkzaamheden vervolgens deelde; tevens met hem in
1567 moetende vluchten, begaf hij zich naar Emden,
waar hij eindelijk 2) bevestigd werd den 15en November
1568 en overleed den 6- n December 1573.

1566. Siceo, Sixtus, Sijtthio, Zijttjo of Sijtse

Abos, Abbas en Abbes, 3) zoo onderscheiden vindt men
deszelfs naam geschreven, een geboren Fries, 4) als E.

') Ed. Meiners, Oost-ïrieslands Kerkelijke Geschiedenis 1 44—46,
I l 458. H. E. E. Harkenroth, Kerkgeschiedenissen in Oost-Friesland,
bl. 12—14, die hem gelijk ook P. Er. Heerschemius Ostfriesländisches prediger Denkmal, ten onregte Symon of Siemon Anthonius Claassens noemt. S. A. Gabbema, verh. van Leeuwarden,
bl. 457.
2
) De reden, waarom zulks niet eerder geschiedde, vindt men bij
Harkenroth a. w. bl. 14.
3
) Abbis, volgens Vitringa.
4
; Volgens Reerschemius bl. 486, zal men moeten denken, dat hij
fce Leeuwarden geboren was.
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priester geplaatst in de kerk van Oldehove, omhelsde met
de drie natenoemene R. priesters J) openlijk den 13en September 1566 den Hervormden Godsdienst en nam tevens
den 15 September deel aan de Avondmaalsviering, doch
om de zelfde redenen en tijd als bovengcmelden moetende
vluchten, begaf hij zich naar Haarlem, waar hij als
leeraar werd aangenomen, doch na korten tijd ook van
daar weder de wijk moetende nemen, kwam hij te Emdcn,
waar hij den 2 e n October 1567 tot ziekenbezoeker en begravenisprediker werd aangesteld en den 12 e n Januarij
1568 tot gewoon predikant. Hij overleed daar aan de
pest den 12«n of 13^n 2) September van het laatst genoemde
jaar.
1566. Domiiiicus Justus of Douwe Joukeszn. R.
priester van de St. Gatharina Kerk van Hoek. 3)
Arjen of Adriaan Warnerszn., R. priester van Nijehove en Pictcr Jacobszn. , vicaris van de St. Gatharina
Kerk, benevens Sijtse Abbes bovengenoemd vervoegden
zich den 13en September 1566 met hoed en mantel in
het koor der St. Gatharina Kerk , na het sluiten van de
predikatie , tot Theunis Glaassens van Wassenaar. S. Abbes beklom den predikstoel en deed openlijk belijdenis
van het hervormd regtzinnig geloof, beklagende zich hartelijk , dat hij tot dien tijd toe in den dikken nevel van
de roomsche dwalingen gewandeld had : hij verklaarde ,
dat wat hij gesproken of gedaan had , overeenkomstig de
leer van 't pausdom , valsch , tegen God en zijn geweten
gedaan ware ; dat hij bad om vergeving aan de gemeente,
dat hij ze zoo loos en bedriegelijk om den tuin geleid
had. De drie anderen deden insgelijks en lieten voorts
hunne huwelijks geboden over de kerk afkondigen. Zij
zijn daarop , de bovengenoemden hier en welligt ook in
den omtrek, behulpzaam geweest in de prediking der
zuivere leer , tot dat zij in het volgende jaar gedrongen
waren eene schuilplaats elders te zoeken : waar zij geble')
den
$
)
:)
)

Vitringa zegt met alle andere priesters, uitgenomen twee die
kerkedienst deden.
Reerschemius a. w., bl. 486.
Zie over hem en anderen de Vrije Fries, X dl., hl. 387.
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ven zijn en wat van hen geworden is , kunnen wij bij
gebrek aan berigt niet mededeelen.
156. Julius Cäsar Bruno, gcb. te Kerkwerden in 't
hertogdom? Brunswijk , Luthers predikant, stond in 1552
te Forlits in Oost-Friesland , hetwelk hij om eenige redenen met vrouw en kinderen verliet; was voor eenigen
tijd hier en begaf zich daarop naar Groningen , waar hij
wegens zijn gedrag gedrongen werd Stad en Lande to
verlaten. *)
1568. Jelle H o t z e s , die vroeger te Franeker en hier
geweest was, keerde eenigen tijd na den dood van Aremberg, den 16cn Junij 1568 voorgevallen, uit Einden hier
terug en werd het volgende jaar tot vasten predikant begeerd , hetwelk onder zekere voorwaarden wierd toegestaan. Op de scherpe Placaten door het Hof van Friesland uitgevaardigd, week hij weder naar Emclen in 1573,
doch keerde op den Godsdienstvrede , met den Aarts hertog Matthias gesloten, den 29 Augustus 1578 terug; hij
wierd van hier verroepen naar Bolsward.
1568. Anilries Dirksz. van Kastricum die in 1567
uit Sneek naar Einden gevlucht was , kwam hier voor
eenigen tijd; was in 1572 weder te Enkhuizen. 2)
Zie van hem verder op het jaar 1590.
1578. Feito Ruardi (Feite RUUIMIS) een Fries en
vroeger R. priester te Oosthem , doch van daar in 1567
naar Oost-Friesland gevlucht, wierd aldaar predikant te
Oldersum en Groot Borsum , in-welken tijd hij meermalen ten dienste der hervormden te Groningen en Helpen
overkwam. Zoo ook hier van die van Einden gezonden,
om gelijk men het toen noemde de kerk te visiteeren,
dat was, te prediken, het avondmaal te bedienen, en het
overige herderlijke werk te verrigten. Dusdanige visitatiëu
duurden naar gelang van omstandigheden eenige weken
1

) K.eerschemms a. w., bl. 156 en volg. geeft de redenen nader op.
) Vitringa zegt, dat Leeuwarden tot 1590 altijd predikanten ter
leen heeft gehad.
2
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en soms maanden. Hij werd in 1595 te Groningen beroepen, waar hij overleed den 28en December 1602 in
den ouderdom van 82 jaren. *)
1578. Nicolaas Sopingiiis geb. te Groningen hield zich
welligt in 1573 te Weender op; althans beviel zijne vrouw
daar den 16 September; toen reeds of daarna te Greetzijl en van daar ook door sommigen Nicolaus Greetzijlanus genoemd; hij kwam van daar hier zeker te leen, en
werd reeds in October van 't zelfde jaar naar Utrecht
beroepen, werwaarts hij vertrok in het begin van 1579
en waar hij in 't zelfde jaar op uitnoodiging een gesprek
met Luifhuis gehouden had z ).
Hij vertrok van daar in 1590 naar.Breda, alwaar hij
overleed in 1592 :i).
1578. Wicher Milîesius, een Fries, toen predikant
te Hinte, wierd den 27 October aangezocht om den dienst
hier voor eenigen tijd waar te nemen, doch vruchteloos.
Hij was een man van veel belang in dien tijd 4 ).
1579. Wilhelm Alhert van Steenwijck, zoon van
Albert van Steenwijck te Oldersum, reeds in 1573 predikant te Tergast, van daar hier gekomen omstreeks
Augustus; ongetwijfeld dezelfde die als predikant hier
(zie Pœerschemius bl
) is overleden tusschen Julij
1581 en Julij 1582 , waarvan wij in de meergemelde
geestel. rekening lezen.
') Joh. R u a r d i , Hoogleeraar te Groningen, Leeuwarder van geboorte, overleed den 25sten Julij 1815, stamde van denzelven af, volgens eene geschrevene genealogie, die voor korte jaren verloren isgegaan.
") Zie Brandt, 1 dl., bl. 620.
3
) Reerschemms a. w . , "bl. 702 , dwaalt, als hij meldt dat hij in
1587 van Greetzijl naar Utrecht wierd beroepen, en eveneens Vriemout Ath. Friss. p. 101 , die zegt dat hij reeds in 1570 te Utrechtstond. Om hem in zijne waarde te leeren kennen, zie men H. van
Rhenen, lijst van de namen der predikanten in de Provincie van
utrecht, bi. 5 en Glasius Godgel. Nedl.
4
) Zie Meiners a. w., I dl., bl. 460, II dl., bl. 39. Reerschemius ,.
bl. 730 en 744 en Bruch, Gedenkb. van Stad en Lande, bl. 28.
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1580.

Hendrik Stur ook Henricus Sturius en Sturio.

1580. Hillebrandus Cunaeus, geb. in Oost-Friesland,
trad in dienst in 1575 te Midlio c. a., in 1578 te Hoogkarspel, en in Febraarij 1580 te Amsterdam, en was daar
nog maar korten tijd bevestigd , toen de Gemeente hier
hem voor ecnigen tijd ter leen vroeg en verkreeg. In
April 1581 werd hij tot vasten predikant beroepen, doch
zulks geweigerd zijnde, vertrok hij weder derwaarts.
In 1583 van zijnen dienst ontslagen, werd hij datzelfde
jaar weder beroepen te Warmenhuizen en in 1592 te
Oude Niedorp, in 1595 te Huisscn en Blaricum, waar hij
in 1G05 wederom ontslagen werd. l)
1580. Jacob Arends, hier van Marssum ter leen
gekomen, overleed hier tussclien Julij 1582 en Julij 1583,
gelijk men in de meergemelde geest el. rekening leest.
1580. IJsbrand B a l k , Jur. Dokt. en Notaris, 2)
van geboorte een Fries, welligt uit Balk; naar OostFriesland geweken, werd hij in 1504 bij de Luthersehe gemeente te Norden aangesteld. De ontevredenheid deigemeente deswege bemerkende, bedankte hij al spoedig,
kwam hier en ging in 1565 naar Antwerpen , waar hij
bleef' tot 1567, 3) wanneer de Hervormde predikanten
moesten 'vertrekken. 4)
Nauwelijks in 1580 te Antwerpen weder aangesteld,
kwam hij hier te leen, 5) was in 1581 lid van de Sy1
) Volgens Dr. Beitsnia heeft hier in 15S0 of 1581 Herman JReninelierus een enkele beurt vervuld, en was hier in April 1582.
Rei/nardus Bernardi was in 1581 gehuisvest bij de Wed.- H. Stur.
2
) Zie nog van hem Van Kist en Koijaards, Nederlands Archief,
dl. VIII, b l / 4 5 1 , dl. XIII, bl. 4. dl. XV,'bl. 152 en de Navorscher, dl.
II, bl. 311, dl. III, bl. 311, d l IV, bijbl. 12.
Hij schreef zich ook Érabius, zie Bouman, Geld. Hoogeschool,
dl. II, bl. 644.
3
) Den 9 Julij 1567 preekte hij te Antwerpen 1 of 2 dagen voor
zijn v e r t r e k ; deze preek staaf in Europa 1859.
"') Hij was te Norwich in Engeland m 1569 een der 3 predikanten
volgens bijdragen van Oudheidkunde en Geschiedenis van H. Cl.
Janssen en J. H. van Dale, dl. II, bl. .219, 271 en 302; te Sandwich
in 1578.
b
) In 1580 was hij te Leiden om een verschil daar te bevredigen.
Zie' Glasius G. N. Il bl. 295.'
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nodale Vergadering te Middelburg; wegens den hevigen
twist met Ruardus Acronius in 1588 gevoerd, vanwege
de Staten van Friesland door vier Hoogleeraren van Franeker beslecht, : ) verzocht hij in 't volgende jaar zijn
ontslag , hetwelk hem niet geweigerd werd, en vertrok
met behoorlijke dimissic in 1589 naar de Duitsche Gemeente te Londen — ging in 1594 naar Naarden, waar
hij van zijne dienst ontslagen is in 1598. Zie verder op
Stavoren.
1580. Ruardes Bernard Acronius Bernarduszoon,
Joh. broeder, kwam hier ter leen van Cornjum, volgens
de geestel Rekening van Franeker, en wel in 't laatst
van 1580; is lid geweest van de Nationale Synode te 's
Cravcrihage in 158G; tengevolge van een hevigen twist in
1588 met IJsbrand Balck 2) verzocht en verkreeg hij zijn
ontslag in 1589, waarop hij naar Cornjum terugkeerde. a)
1581. Joliaunes Sprenger, in 1578 van Bingum naar
Leer beroepen, kwam van daar hier ter leen met Augustus
1581; was in 1585 gedeputeerde ter Synode wegens de
Classis van Leeuwarden; den 26 Mei 1585 was hij in
de Consistorie te Leer ten einde Petrus Gellius de Bounia,
predikant aldaar, te bewegen om den aangeboden dienst te
Leeuwarden aan te nemen; (Geile Fabiuszoon te Jelsum).
Nog wordt hij in de Synodale Acten van 1588 genoemd,
doch niet waar hij stond. — Misschien is hij dezelfde, die
in 1595 te Huizinge kwam, in 1597 naar Noordbroek —
in 1599 naar Appingadam ging, waar hij wegens ouderdom en gebrek van den beloofden ambtgenoot zijnen dienst
in 1608 nederlegde, en nog dat zelfde jaar weder te Opwiercle in dienst trad, 4) waar hij overleden zal zijn.
1
) Ypey enDermout, II Aanteekening, bl. 99 en Lorgion, Geschiedkundig Gedenkboek, bl. 29.
2
) Ypey en Dermout, dl. II, Aanteekening, bl. 99, waar men ook
zien kan den twist tussehen de predikanten der klassen van Leeuwarden, Franeker en Dokkum, en Lorgion, Gesehiedk. Gedenkb., bl.
29, die hem een aanhanger van Calvijn noemt.
3
) Lorgion, Gesehiedk. Gedenkb., bl. 31, zegt in 1590, volgens
Synodale Acten.
J
) Bruch, Gedb. v. Stad en Lande, bl. 12% 221, 50 en 70.
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1581. Johaimes Arcerius (senior), schrijvende zich somtijds Theodoretus naar zijnen vader Theodorus, geb. te
Noordhom, zoo het schijnt, in 1538, werd in 1568 rector
der Latijnsche scholen te Franeker, doch de angstwekkende bedreigingen van den bisschop van Leeuwarden
Gunerus Petri deden hem Friesland in 1570 of 71 verlaten. J)
Hij vestigde zich in 't laatst van 1572 te Haarlem,,
maar, wegens het kort daarna om die stad geslagen beleg,
vluchtte hij eerst naar Leyden, en nam vervolgens, om
meer rust te genieten, de wijk naar Emden. In 't laatst
van 1573 begaf hij zich naar Delft, werd in 1576 tweede
predikant te Purnierend, van waar hij weder vertrok naar
Zuid-Holland, omdat een tweede predikant de stad te
veel bezwaarde, en woonde welligt nog te Sluis in Vlaanderen, daar wij in de geestelijke rekening lezen 50 Gld.
scheepsvracht voor zijn komst uit Vlaanderen. Hij kwam
in 1580 te Ooster- en Westerschelling ongetwijfeld ter
leen ; van daar hier gekomen omstreeks Augustus 1581 ,
was hij den 1 Julij 1586 ? 2) met drie predikanten gecommitteerd naar Bolsward om een gerezen verschil te beslissen ; vertrok in 't zelfde jaar als rector der Latijnsche
scholen te Utrecht, 3) werd in 1589 aangesteld tot hoogleeraar in het Grieksch te Franeker. Hij overleed bij een
bezoek aan zijnen zoon Sixtus, toen te Utrecht, naderhand
hoogleeraar te Franeker, zeer onverwagts den 27«n Julij
1604.
1582. BarthoMus Schuring' hield zich te Lutzborch
in Oost-Friesland op; hij werd den 13 Februarij 1582 te
Bolsward beroepen, maar te vergeefs, omdat hij, volgens ontvangen berigt, reeds naar elders, ongetwijfeld
naar hier beroepen en vertrokken was; hij was, hier
staande, in 1584 lid der Synode te Harlingen, in 1591
1
) Zijne vrouw beviel te Franeker van den na t e noemen Sixtus
den \ii December 1570.
2
) Vriemout heeft p. 75, den 10 Junij, die op pag. 7^3 een levensberigt van hem mededeelt. Zie tevens Ypey en Derm., II, Aant.
bl. 100 en de daar aangehaalde schrijvers.
3
) Volgens Dodt v. fl. III 263 schijnt hij in 1585 te Utrecht gekomen te zijn, ten minste toen beroepen.

Wumkes.nl

13
lid on gedeputeerde der Synode te Franeker; hij leefde
nog in 1601 toen zijn zoon Arnoldus geb. -werd, die te
Arum predikant is geweest; overleden zijnde, was de Old
Burgemeester Gerrit Folkerts Vogelsang den loJulij 1628
Curator óver zijne kinderen, verwekt bij Trijntje Folkerts
Vogelsang. x)
1584. Sibramlus Lubberti (Sibren of Sibe Lubberts), geb. te Longwarden, bezocht onderscheidene
Hoogescholen, en wierd tegelijk in 1581 beroepen te
Brussel en te Einden, aan welk laatste hij de voorkeur
gaf'. Deze keus Graaf Edzard geenszins ten genoegen
zijnde, stelde de kerkeraad hem, om des vredeswille, tot
ziekenbezoeker aan en verkoos hem vervolgens tot ouderling, doch hij begeerde in deze laatst genoemde betrekking aan de Gemeente niet voorgesteld te worden.
Den 8en Maart 1583 werd hem het volle traktement
van een predikant toegelegd en werd hij in de wandeling de vijfde predikant genaamd. Men wist zooveel bij
den Graaf uit te werken, dat hij genoodzaakt werd om
in den herfst van 1583 te vertrekken. De Staten van
Friesland verzochten hem bij missive van den 20en November 1583 van de Gemeente te Emden, niet voor eene
enkele Gemeente, maar ten dienste der Landschappe 2 ).
Daar hij hier zeer dikwijls, zoo niet geregeld, den dienst
waarnam, en waarschijnlijk zijne woonplaats hier had,
werd hij steeds als predikant te dezer stede beschouwd.
Bij de oprigting der hoogeschool te Franeker in 1585,
werd hij als hoogleeraar in do Godgeleerdheid aangesteld;
lid van de Synode in 1618 en 1619 te Dordrecht gehouden; hij overleed te Franeker den lOen Januarij 1 6 2 5 ,
oud 69 jaren.
1584. Martinus Lijdius.
Zijne ouders, anders te
Deventer woonachtig, waren wegens de tijdsomstandig1
) Volgens Dr. Beitsma werd hier in 1582 "beroepen Henricus
Ântoniäes van Enkhuizen, en na hem Petrus Jellii of Gellii van
Zutphen.
2
J Volgens Vriemout, bl. 4 , bij wien men een levensberigt van
hem vindt bl. 1 en volg., benevens in Ti'adens Gel. Ostfr. Tl. 1,
s. 245—262.
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heden buiten 's lands geweken, zoodat hij te Lubeck geboren werd; hij hield zich vóór 1576 in Duitschland op,
maar ging toen naar de Nederlanden over; stond in 1579
te Antwerpen, van waar hij te Amsterdam beroepen het
volgende jaar kwam; terwijl hij daar stond, is hij ook
eenigen tijd hier ter leen geweest *).
In 1585 werd hij tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid
te Franeker beroepen, waar hij de eerste Rector Magnificus is geweest en overleed den 27 Junij 1601, oud 61
jaren 2 ).
1589. Feito Wieerus, s ) uit Oost-Friesland, is hier
geweest, doch verder blijkt van denzelven niets evenals van
1589.

Honorius Storius, die hier in genoemd jaar was.

Meercndeels vaste predikanten.
1590. Paschasiiis Baers : volgens de voorrede van
zijne Voorbereidinge tot 't Heilige Avondmaal 4 ) , gedrukt te Franeker in 1600 , heeft hij eerst in Vlaanderen
gestaan, kwam in 1580 te Hoogkarspel in N. Holland,
van daar hier als de 1ste vaste predikant ber. den 4
Augustus ; is in 1603 s) van hier naar Bergen op
Zoom verroepen (zie daar nader bl. 150.) Zijn zoon Joh.
is als emeritus predikant van Soest overleden in 1653.
1590.

Her-mannes Kolde

G

) reeds in 1585 tegelijk

') Vitringa z e g t : Ook zijn hier ter Leen beroepen Hermannus
Helconius van Harlingen, (Jhristianus Sinapius van Amersfoort,
Andreas Dircks van Enkhuizen , Johannes Nobelius van Oudkerk.
2
) Meiners geeft bl. 20 en volg. een levens- en familieberigt.
Zie Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 115.
3
) Vitringa noemt hem Feito Wigerus.
4
) Zie die Leerrede, aangehaald door Lorgion , Hervormde Kerk
in Friesland, bl. 37, Classe Franeker, bl. 128.
6
) Vitringa zegt 1605 , niet 1603.
Doch ook Kolde , die z e g t , dat hij van Oldehorne gekomen is ,
geeft als sterfjaar op 1605. Dat kan niet zijn; ergo, hij is niet
geheel te vertrouwen. In 160-i teekende Baers het laatst in 't
Trouwboek, niet in 1604 en lfiOö.
6
) Hij zelf schreef Colde. Zie Van der Aa, Biografisch Woordenboek, Kolde. Zie Kist en Moll, Archief dl. 1IL bl. 6.
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met Feito Ruardi, met wiens dochter, Klaaske Feites, hij
huwde , predikant te Oldersum in Oost-Friesland ; werd
den 30 September van daar *) hier tot tweeden predikant beroepen; in 1598 werd hij door Graaf Willem Lodewijk, benevens Feito Ruardi en Mr. Joachim Warneri,
naar Drenthe afgevaardigd om de Hervormde Kerk te
organiseren. Hij overleed in 1634.
1590. Harmen Eelkes is hier van Harlingen ter leen
beroepen, doch was daar den Gen Junij 1592 reeds weder
teruggekeerd.
1590. Christiaims Sinapus onderteekende op de
Synode te Wezel in 15G8, werd te Venlo beroepen in
1572, te Geertruidenberg in 1574, vertrok van daar bij
leening naar Dordrecht in 1578, en in dat zelfde jaar
nog naar Oudewater ; naar Medenblik omtrent 1586, naar
Amersfoort in 1589, en is van daar hier voor eenigen
tijd ter leen geweest; derwaarts teruggekeerd is hij er
overleden in 1600. 2)
1590. Andries D i r k s , hier boven op 't jaar 1568
reeds genoemd, predikant te Enkhuizen, had zich aan die
Gemeente, den 3Oen Maart 1590, voor zijn leven verbonden, is hier wederom ter leen geweest, doch naar
Enkhuizen teruggekeerd zijnde, overleed hij aldaar in 1598.
') Dit blijkt uit eenen eigenhandigen brief van Menso Alting ,
geschreven uit E n d e n den 6 December 3590 aan den Kerkeraad te
Leeuwarden, waarin hij meldt „dat door zijn toedoen Ds. Kolde van
„ Oldersum vertrokken w a s , dat zulk geschied was bij voorraad voor
„een half jaar, willende die van Oldersum hem seer geenie weer
„ hebben, dat Leeuwarden evenwel als hij voldeed, hem wel geheel
„kon houden; ook prijst hij hem als gezond in leer, en opregt in
„leven, schoon hij wegens zijne jongheit nog zwak mogt sijn ten
„aansien van 't kerkbestuur en andere zwaarigheden." Wij halen
dit stuk aan , omdat de naamlijsten, die van hem spreken, grootendeels abusief zijn en hem met Colenius ten onregte verwarren, als
niet één maar twee personen. Zie de familie bij Rading, op Collum
en beter Colde geschreven.
In de opdragt van Arnold Hachtingius (naderhand predikant te
Garijp), zijne theses in 1618 te ï r a n e k e r verdedigd, schrijft deze hem
Hermannus Kolde.
2
) Zie Kist en Moll, Arch. dl. III, bl. 68.
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1590. Johannes Nobelius was predikant te Kouderkerk in 158G, kwam van daar hier ter leen, keerde ook
derwaarts terug en stond daar nog in 1606.
1590. Itegnerus Hacktingius *) ook genoemd Reiner Jacobs zn.) Art. Lib. Mag. Philosophiae Doctor zou
van Rinsumageest in 1567 naar Oost-Friesland gevlucht
zijn. 2) Hij werd den 23 Junij 1591 voor de Greetemer
Goetus met een gewenscht gevolg geëxamineerd en in dat
jaar te Kanhuizen geplaatst; van daar hier beroepen als
3de gewone predikant; overleed in 1626 3). Zijn kleinzoon van gelijken naam is hier predikant geworden in
1657.
1593. Beriihardus Fulleiiius, Theologiae Doctor 4 ),
geboren in Westphalcn, is geweest onder de overzieners
van de overzetting' des Nieuwen Testainents en daarna
ook van het Oude Testament, in plaats van den overledenen Hoogleeraar S. Lubberts, door de Synode te
Sneek in 1628 gekozen; hij werd in 1634 in het belangzijner Gemeente teruggeroepen en overleed omstreeks
1636 5)
Zijn zoon en kleinzoon, beiden Bernardus genaamd, zijn
hoogleeraren te Franeker geweest. (i)
1604. Joliaimes Bog'erman Joh. zoon, Regn. broeder
stond vroeger te Sneek, beroepen van Enkhuizen tot 4den
1
) Hij teekende zich ook B. Hachtinck. Zie Van dor Aa, Biogra• fisch Woordenboek.
2
j Harkenroht in 't a. w., bl. 157 en Reerschemius a. w , bl. 549,
houden dezen voor denzelfden persoon, waaraan Vriemout, bl. 222,
echter twijfelt; en de redenen, daarvoor opgegeven, zijn niet geheel
ongegrond.
3
j ' Vitringa zegt in 1624 als Log. Prof. te Franeker, doch dit was
zijn zoon: Joh. Vriemout, bl. 222.
4
) Hij was in 1584 al predikant; hij teekende zich Bernh. V.
5
) In 1686 werd hem nog 2 maanden absentie vergund tot correctie der drukproeven. Friesche Volks-Almanak 1862, bl. 80.
Volgens aanteekening van Professor Ypey werd hij over de 70
jaren oud. Zijne vrouw Attie Abbema. Zie 't Stamboek, dl. II, bl. 100.
°) Vriemoet, bl. 254 en 650.
Zie Van der Aa, Biografisch Woordenboek. Classe Franeker, bl. 128.
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predikant in 1603, in plaats van P. Baars *); doch
kwam eerst in 1604 over. 3) Hij is voorzitter geweest op
de Nationale Synode te Dordrecht in 1618 en 1619; lid
en voorzitter van de Overzetters van het Oude Testament,
te Leiden vergaderd; werd den 8en Augustus 1633 beroepen tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Franeker ,
waarbij den 10 October de titel van Professor Primarius
gevoegd werd. De regering van Leeuwarden ontsloeg
hem den 31 Januarij 1634 uit zijnen dienst. Doch wegens zijne tegenwoordigheid te Leiden heeft hij zijne
hoogleeraars betrekking niet eerder dan in 1636 kunnen aanvaarden en overleed don 11 October 1637. 3)
1623). Petrus Eilschemius, Banielszoou, Bern. Abrah.
on Phil. Broeder, beroepen van Longerhouw c. a., tot
5den predikant bevestigd in November; vertrokken naar
Einden; afscheid in November 1632, aldaar overleden
den 14 October 1649, oud 54 jaar, begraven in bet koor
van de grootc kerk bij zijnen vader 4) , waar men daar
het volgende grafschrift vindt op hem: i()
Memoriæ viri vener.
D. Petri Eilschemii D. F.
qui postquam Deo et Eclesiae
inserviisset Annis XXIX.
In Agno III
Leowardiae IX
Embdae XVII
') Volgens Vriem. bl. 272, kwam hij in plaats van Baars.
s
) In Maart 1604 heeft hij het trouwboek voor het eerst geteekend.
) Het is opmerkelijk, dat in die dagen toen verstandigen, zelfs
geleerden nog zoo geheel ingenomen waren met al wat van de
Dordsche Synode gekomen was, niemand een levensberigt heeft gegeven van deszelfs Voorzitter, die het niet bloot in naam was, maar
zich meermalen met kracht, wij hadden bijna met geweld geschreven,
liet hooren.
Vriemoet is de eerste die in zijn meer a. w., bl. 265, zoo iets van
hem heelt gegeven in 1758. Ypey en • Dermout, zie op het Art.
Bogerman, vermelden, ofschoon verspreid, van hem nauwkeurig eene
menigte bijzonderheden.
4
1 Zie Van der Aa, Biografisch Woordenb.
s
) Het geslacht der Kilscheminssen. Zie Classe D., bl. 19 en
anderen ook op Longerhouw, bl. lfó.
3

9
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Lenta febri consumptus
ex hac vita emigravit
A° MDCXLIX 14 Oct aetat. LIV
Gorporis exuvias
Heic juxta paternas
Vidua moerens.
P. G.
1626. Henricus Geldorpius, Ooswijns zoon, geb.
Ie Sneck den len Dec. 1600, als kandidaat gekozen te
Oostzaan in Februarij 1025, hier beroepen i n ' t laatst van
December 1625 *) en bevestigd in 't begin van 1626;
vertrokken naar Amsterdam ; afscheid in September 1628
en daar overleden den 6en October 1052. a)
1020. Bippertus Sixtus, S. Rippertuszoon, s ) geb.
te Franeker den 8 Julij 1583, 4) een alumnus van deze
Provincie; trad als kandidaat in dienst in 1608 te Twisk
in Noord-Holland — te Hoorn in de Ramen voor de
doorlerende kerk in 1616 en in de publieke kerk in 1618 ,
van daar hier beroepen in 1626; was in 1641 gecommitteerd tot de visie van de scripta Synodi Nationalis in 's
Hage, als mede van de autographa der nieuwe overzetting des bijbels. In dat zelfde jaar werd hij te Kollum
beroepen, doch zulks bij de klassis geïmprobeerd, °) op
grond dat die beroeping in geen vergelijking kon komen
met Leeuwarden (klasse Franeker bl. 128). Hij deed den
15 Januarij 1651 zijne laatste leerrede in de Jacobijner
') Beroepen in plaats van den zooveel afwezigen Bogerman.
Friescho Volks-Almanak 1802.
") Zie Van der Aa, Biografisch Woordenb., Catalogus van 't Friesch
Genootschap, bl. 3U7.
3
) Zoo teekende hij zieh op de Synode in 1640, daar hij Praeses was.
4
) Volgens W. Eekhoff geb. in 1585, misschien volgens het portret
van lï, Sixti, volg. zijn Claer. Vertoog 1627.
6
) Volgens besluit van den 8en Maart 1627 moesten de beroepingen
der predikanten aan de respectieve klassen ter approbatie of improbatie gepresenteerd worden.
Zie zijne 4de Vrouw, Stamboek dl. T, bl. 22, dl. Il, bl. 19 en daar
Eupptus genaamd en nog Navorseher dl. XI, bl. 298 (toen 47 jaar
oud in 1681) 8ü2, dl. XII, 'bl. 9, dl. XIV, bl. 142.
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Kerk; en overleed den 16 Maart 1 6 5 1 , en werd in de
Westerkerk begraven. : )
Zijn zoon? Tlieod. of Dirk Clirist Sixtus is predikant
geweest te Groothuizen en Averhorn.
1628. Tobias Tegnejus, beroepen van Sneek, vertrok naar 's Gravenhage, waarover veel te doen is geweest,
daar hij een alumnus van Leeuwarden was; doch eindelijk
vertrok hij in 1642 en is emeritus geworden in 1664,
daartoe verklaard zijnde 11 December 1663 — (gekomen
in plaats van Henricus Geldorpius); -) hij overleed den 13
April 1668.
1632.
Meinardus Schotanus, Theologiae Doctor,
Henr. zoon, Bern. broeder; stond vroeger te Britzum, beroepen van Franeker, waar hij hoogleeraar in de Godgeleerdheid en bibliothecaris was; den 13 Januarij 163(5
werden hem evengemclde betrekkingen wederom opgedragen , 't welk hij van de hand wees; volgens de Frieschc
Volks Almanak van 1851 bl. 7 vertrok hij weder naar
Franeker, dat teregt zal zijn ; zie op zijn opvolger hier,
J. Womelius. Het volgende jaar werd hij als hoogleeraar
in de Godgeleerdheid te Utrecht beroepen, tevens om met
G. Voetius gezamelijk een predikbeurt in den predikdienst
waar te nemen; hij deed den 16 Mei 1637 zijne inwijdingsredevoering de verbo Dei, en is overleden den 6 April
1644 — (gekomen in plaats van Petrus Eilschemius). 8)
1634. Floreutius Johannis, beroepen van Sneek.
Meer blijkt van hem niet (in plaats van Joh. Bogerman).
1635. Feico Oedzes (Oedsonius) in 1627 te Utens
en in 1632 te Wommels, beroepen van Wommels; en
overleed in April 1670 (in plaats van H. Kolde). 4)
'J Van zijn openlijk dispuut met Dominions Sapma, predikant te
Hoorn in 1017 gehouden, vindt men bij Brandt, Historie der Reformatie, H dl., bl. 984-. Zijn portret vindt men in de troostrijke Fonteyne der zaligheid, 1644.
2
) Zie Bibliotheek van Pamfl. no. 2503.
3
) Zie Vriemoet, Bonman en Friesche Volks-Aïmanak 1851, bl..
S—10 en Glasius.
4
) Zie over hem Halbertsma aan Gijsbert Japiks. dl. II, bl. 362
en Stamboek dl. II, bl. 274 en Klasse Leeuwarden, bl. 9.
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1637. Joliaimes Womelius, beroepen van Nijega en
Elahuizen, daar gedimitteerd den 18 October 1636 (in
plaats van M. Schotanus) werd den 2-1' Februari) 1654
voor het gebed bij de introductie van den Landsdag met
50 Gl. vereerd, en overleed den 7KU October 1656.
1638. Petrus Cabeljauw, Philos. Doctor, bloedverwant van Levinus te Soeterwouw en Samuel laatst te 's
Gravenhage, geb. te Leiden den 17 December 1610, moet
hier gekomen zijn in plaats van Florentius Joh. x) beroepen van Schermerhorn, waar hij in 1633 als kandidaat was in dienst gekomen. — Hij vertrok naar Leiden,
gedimitteord den 13 Augustus 1641, werd aldaar tot
regent van het Theologische Collegio der Hoeren Staten
benoemd in 1659, en is daar overleden den 20 Maart 1668.
1640. Adriamis T e g l e m s , beroepen van Purnierend,
zulks hier geapprobcerd in eene buitengewone klassis-vergadering den 19 October — volgens Laurman, waaraan
ik echter twijfel. I. Was zijn naam A. Tegularius, zoo
schroef hij zich zelf, alsmede zijne broeder Herm., laatst
predikant te Delft, en zijn zoon Alb., predikant te Grootebroek, volgens Veeris bl. 151. II. Is het twijfelachtig
of hij hier wel gekomen is. Wij vinden bij Veeris kl. Al.
bl. 2 8 , 151, dat hij van Purmerend tot Haarlem beroepen
is in 1641 en bevestigd in Nov., en daar gestorven in
1654 in Sopt. Is hij hier gekomen, dan vertrok hij reeds
in Oct. of Nov. 1641 naar Haarlem. Ik geloof, dat hij
hier geweest is, doch de zesde predikant werd. Hij is
hier dus gekomen.
1641. Viglius Cornelii, beroepen van Sneek den 11
Januarij tot den eersten zesden predikant, — als correspondent naar de Zuid-Hollandsche Synode gezonden te Delft,
bezocht hij bij die gelegenheid zijnen zoon Otto, den
Agent, wegens Friesland, te 's Gravenhage, waar hij, oud
57 jaren, overleed, den 19 Julij 1657. Op de plaats,
l
) Zie over hem Van der A a , Biigraphisch Woordenboek en
Gtlasius Gr. N. ïoppen.3 J3ibl. bols:, p. 909, zeyt te Amsterdam <jeboren etc.
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waar vroeger de kerk van Oldehove, te Leeuwarden, stond,
is hij begraven. *)
1642. Bernard Hessels, beroepen van Dokkum, geapprobeerd den 17 Januarij, 2) kreeg zitting in de klasse
den 18 April, is den 11 December 1648 van zijnen dienst
ontzet, wegens een beschuldiging, dat hij de armenbeurs
bestolen had; uit een interl. sententie van den 28 November 1643 blijkt dat hij gevangen zat en zich beklaagde;
hij wist echter spoedig te ontsnappen en werd in 't zelfde
jaar bij defaut voor eeuwig gebannen.
In 1651 woonde hij te Visvliet en verzocht bij die
klasse den 11 Maart de behulpzame hand om met de gemeente Jesu Ghristi weder verzoend te worden; — i n 1653
was zulks nog niet tot stand gekomen, om do ongenegenheid
van den kerkeraad van Leeuwarden, die ongenegen bleef,
hoe zeer de klasse van Zuidhorn het verzoek daartoe bij
herhaling deed; op de klasse van den 24 Mei 1654 is berigt,
dat Hessels was overleden. — Cl. Franeker bl. 80.
1644. Livius Hilarius, Hil. Sibr. zoon, Joh. broeder,
beroepen van Bolsward; zulks geapprobeerd den 16 Maart;
nam zitting in de klasse den 4 Mei — en overleed in
September 1656.
1645. Adrianus Hasius, geb. te Rotterdam; als kandidaat in dienst gekomen te Kralingen in 1623, te Poortugaal in 1627, te Briele in 1636, hier beroepen den 23
September; hij werd in 1648 door Hunne Ed. Mog. gedespicieerd, om met ecnige predikanten uit andere Provinciën naar eenige bekwame mannen uit te zien en in
de Meijerij van 's Hertogenbosch te introduceren. Hij werd
beroepen naar Piotterdam en overleed aldaar den 14
September 1650. (Volgens Burm. in 1651, vroeger zegt
B. „obiit . . . . 1663." 3)
') Aan Ds. Vigl. CorneKi geaccordeert een pensioen van 110 Gl.
's jaars door de Provinciale Staten den 18 Maart 1648, wegens de
nombreusheid zijner familie.
3
) Het Resolutieboek zegt 7 J u n i ; noemt hem Bernardus Hesseli.
3
) Zie v. d A a , Biographisch Woordenb. en Klasse van Franeker,
bl. 129.
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Te Leeuwarden van zijnen dienst ontslagen, overleed
hij voor de bevestiging, waarom zijne weduwe, 't volle
weduwentraktement in Holland niet genietende, door do
Synode van Friesland in 1663 onder de predikantsweduwen
dezer Provincie is aangenomen, doch zonder gevolg, volgens besluit der Synode 1663.
1651. Gellius Boëtius (Jelle Botes) beroepen van
Wirdum, geapprobeerd on tegelijk van Wirdum gedimitteerd den 17 Februarij; in 1658 gecommitteerd ter visie
der Autographa; volgens Stat. Res. den 12 November
1664 is hem octroij verleend op 't drukken van zijn boek
„Zalig afsterven van S. F. 1)." Voor zijn boek „Godzalig
leven en gelukzalig sterven van Prins Willem Frederik
etc. is hem door de Staten van Stad en Lande, volgens
Resolutie van den 2 Maart 1605, 150 Gld. toegelegd. —
Item voor de dedicatie van een boek. 100 Gld. vereerd
door 't Gollegie den 19 Februarij 1664; door ridders en
eigenerfden d. 28 Febr. 1665 vereerd 30 gulden. In 1666
werd hij legerpredikant. x)
Overleed den 31 December 1672, volgens Vitringa. '-)
1652. Franciscus Jacobs Elgersma, Regn. broeder,
beroepen van Oudkerk en Roodkerk in plaats van R.
Sixtus, geapprobeerd en tegelijk gedimitteerd den 24 Mei.
In 1663 Correspondent naar Zuid-Holland; 3) wegens
hooggaande onaangenaamheden, welke bij Staatsresolutie van
den 10 Augustus werden weggenomen, nam hij de beroeping naar Oudeschoot c. a. aan, en is gedimitteerd den
7 October 1667. Er werd hem voor de dedicatie van
een boek 100 Gld. vereerd d o o r ' t Gollegie den 4 Februarij
1664. De dedicatie van 't boek van Ds. Elgersma is
gerefuseerd den 25 Augustus 1640.
') Waarvoor hem en Ds. Bruine ieder .300 Gld. geaccordeerd werd
den 1 Junij ' 666. Vroeger bij besluit van den 24 Junij 1643 was den
predikant te velde 's maands 36 Gld. toegelegd.
2
) Catalogus van het ï r i e s c h Genootschap, bl. 241 en Klasse
ï r a n e k e r , bl. 129.
3
) Hiervoor werd hem den 15 Juli] 1663 50 Gld. ordinair en 50
Gld. extra ordinair geaccordeerd.
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1657. Henricus Nieolaus Daventræus, beroepen van
Bolsward in plaats van L. Hilarius , -1) gedimitteerd den
20 April, deed hij den 10 Mei zijne intree in de Jacobijner
kerk en nam zitting in de klassis den i 9 Mei. — Hij
overleed den 25 December 1G64.
1657. Regnerus Bachtingius, Joh. zoon, Regn.
kleinzoon, beroepen van Dronrijp, in plaats van J. Wonielius, geapprobeerd den 18 November, deed zijne intrede des namiddags den 6 December in de Jacobijner
kerk, nam zitting in de klassis den 12 Februari] 1658. —
Overleed den 20 October 16G5, oud 33 à 34 jaar.
1659. Henricus Tjall. Domna, Dion: broeder, beroepen van Harlingen, in plaats van Viglius Gornelü,
gedimitteerd den 13 Januarij, deed zijn intrede den 6
Februarij in de Westerkerk; nam zitting in de klasse den
11 April. — overleed den 12 December 1672. Zijne vrouw
overleed 3 weken voor hem; zie van zijne 6 kinderen
lledd. . . . op Collum 2 ).
1665. Johannes van der Waeijen, geb. te Amsterdam
den 12 Julij 1639, beroepen in plaats van H. Daventreus
van Sparendam, waar hij in 1662 als kandidaat in dienst,
was getreden; geapprobeerd den 11 Mei; deed zijn
intrede den 28 April 1665 in de Groote kerk, afscheid.
22 September 1672. — Hij vertrok naar Middelburg.
Hij was in genoemd jaar den 17 Junij tot legerpredikant aangesteld; werd in December 1676 afgezet en
buiten Zeeland gebannen — Lorgion, Hervormde K.K.
bl. 170 — 174; — werd in 1677 hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Hebreeuwsche taal aan de Akademie te
Franeker, den 29 October 1680 tevens tot Akademieprediker en den 24 Februarij 1682 tot geschiedschrijver
van Friesland benoemd; hij is ook raad van den Stadl
) Zijne vrouw was Margaretha Bogerman. Zie Halbertsma's
Hulde
aan G. I. II 372.
%
) Zijne Geschriften. Klasse Franeker, bl. 46 en Van der Aa,
Biographisch Woordenboek.
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houder geweest en te Franeker overleden den 4 November 1701 x).
1667. Joliannes Nicolaus Lastdrager, geb. te Bovencarspel den G Januari 1634, zoon van Mc. Joh. — als
kandidaat beroepen te Twisk in N. Holland in 1657 —
te Purmerend in 1 6 6 3 , van daar hier beroepen in plaats
van R. Hachtingius, geapprobeerd den 24 Januari]'. Hij
deed zijne intrede den 1.4 April 1667 in de Jacobijnerkerk, verroepen naar Utrecht, gedimitteerd in Junij 1678.
en daar overleden den 27 April 1687 O. Stijl, den 4 Mei
N. Stijl. Zijn zoon Petrus is predikant geweest te . . . . V
1668. Heriiianus Wits, geb. te Enkhuizcn den 12
Februarij 1636 — als kandidaat te Binnenwijsent-Westwoud in N. Holland in Julij 1657, te Wormer in October
1661, te Goes in Mei 1666, van daar hier beroepen
in plaats van F. Elgersma, geapprobeerd den 7 November, deed zijne intrede den 11 April 1668 in de Groote
kerk, is lid der klasse geworden den 4en Mei 16(59, in
1672 scriba benevens Samplonius van de vergadering der
predikanten te Leeuwarden den 12 Julij en volgende dagen; 2) verroepen naar Franeker tot Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid en AkademieV prediker; gedimitteerd den
15 Februarij 1675, en afscheid 1 Maart. Hij vertrok in
dezelfde betrekking naar Utrecht in 1680, was predikant
bij de Ambassade naar Engeland in 1685, en is eindelijk
naar Leiden als hoogleeraar in de Godgeleerdheid beroepen; hij ging in October 1698, werd tevens tot regent,
van 't Theologische Gollegie der Heeren Staten in October
1699 aangesteld, overleed aldaar den 22 October 1708,
nadat hij 's jaars te voren het regentschap over de alumnen en de publieke lessen nedergelegd had 3).
Op eene kla.gt van den kerkeraad te Leeuwarden tegen de
') Vriemoet a. w., bl. 557, geeit een ampel levensberigt van denzelven en Glasins G N.
2
) Zie Klasse Dokkuni bl. 76 en Zevenwouden bl. 72, en Glasius
G. N. Stat. Kes. den 18 Februari 1669, octroij op zij11 boek „Troost
„des Heeren met zijn wijngaard."
3
j Zie meer Vriemoet a. w. bl. 524, •— ook op Franeker.

Wumkes.nl

25
klassis over 't weigeren van approbatie op den beroepen
predikant H. Witsius, de Procureur Generaal geboord
zijnde, is de klasse bij provisie geordonneerd de beroepinge
te approbeeren den 14 ? November 1667.
1671. Martinus Haverkamp, beroepen van Workimi.
in plaats van F. Oedses, geapprobeerd den 22 Mei. —
Klagten van den kerkeraad van Leeuwarden tegen den
Magistraat over 't disapprobeeren van 't drietal sollicitanten tot een predikant den 27 April 1671, etc. en geordonneerd het 3 tal te approbeeren den 29 April 1671.
Hij deed zijne intrede den 18 Junij 1671 's namiddags
in de Groote kerk, is lid der klasse geworden den 3
Juli), en overleden den 6 Augustus 1673 te Amsterdam,
waar hij zich bevond om te trouwen met cle zuster van
Johannes van der Waeijen, predikant te Middelburg, oud
28 jaar; den 12 Augustus te Leeuwarden begraven.
1673. Petrus van Eijndhoven, geb. te Utrecht, alskandidaat gekomen te Nieuwveen in Z. Holland in 1650,,
te Woerden in 1653, van daar hier in plaats van J. v.
d. Waeijen beroepen, geapprobeerd den 3 Maart; deed
zijn intree den 4 Mei 1673 en is lid der klasse geworden den 16 Junij — verroepen naar Utrecht, afscheid
gedaan in 't eerst van Julij 1677, daar overleden den 25
December 1707, oud ruim 81 jaren en 2 maanden. De
vader van Zacharias en Elcazar.
1673. Willem Brak el, Dirk Gerr. Zoon, beroepen
van Harlingen, in plaats van Mart. Haverkamp, daar
gedimitteerd den 3 November 1673. Hij deed zijne intree
16 November 1673; verroepen.naar Rotterdam, deed hij zijn
afscheid in November 1683. Daar overleden den 30
October 1711. Door zijne menigvuldige geschriften, heeft
hij zich eenen naam verworven, die aan velen nog dierbaar is. x)
') Zie Glasius G. N.
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1674. Johaimes Teelink of welligt Teeling *), geb.
te Middelburg, Will. zoon, broeder van Maximiliaan te
Middelburg — als kandidaat kwam hij te Medston in
Engeland in 1645, te Middelburg voor een tijd lang bij
de Engelsche gemeente in 1646, — daarna te Wemeldingen in Zuid-Beveland, en te Vlissingen in 1649 —
te Utrecht in 1655; daar geraakte hij in oneenigheid met
de regeering omtrent de Canonicale Praebenden of geestelijke goederen, met dat gevolg, dat hij met zijnen ambtgenoot H. van der Velde volgens schriftelijke acte van
den 19 Julij 1660 stad en provincie, behoudens eer en
goed, moest verlaten; door de klasse van Utrecht den 4
October gedimitteerd zijnde, heeft hij te Vianen zijn afscheid gedaan: hij trad datzelfde jaar nog weder in
dienst te Arnemuiclen in Zeeland, te Kampen in 1661,
vandaar hier beroepen in plaats van Hcnr. Domna (volg.
Vitringa van G. Boetii); hij deed zijn intrede in de Groote
Kerk den 12 April 1674 — heeft na zijne bevestiging
slechts eene leerrede gedaan, daar bij binnen weinige
weken overleed.
Overleden den 7 Mei 1674; volgens Vitringa heeft hij
3 preeken hier gedaan, 1 in de Groote en 2 in de Galileërkerk.
1674. Lamberti Persijn, beroepen van Hindelopen
in plaats van J. Botes, geapprobeerd den 1 Junij deed
zijn intree den 21 Junij 1674, is lid der klasse geworden
den 6 Julij, overleed den 20 November 1702, en werd
in de Westerkerk begraven. Hij en zijne vrouw Wijpkjen
Brongersma legateerden ieder aan de Diaconie te Leeuwarden: 100 Ducatons; haar legaat werd uitbetaald den
16 October 1696, het zijne den 1 December 1702.
1675. Theodorus Paludanus, beroepen van Harlingen in plaats van H. Witsius, daar gedimitteerd den 17
') Gelijk men vindt bij Godew. Vrolikhert, Vlissingscbe Kerkliemel,
die een levens- en familieberigt van denzelven mededeelt, bl. 125
en 396. Zie ook la K-uë, geletterd Zeeland, laatste druk, bi. 170 en
iets zonderlings bij Burman Traj. Eruditum, bl. 242 en Glasius G. N.
en van Bhenen, bl. 47 en M. S. Zeeland.
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Mei, deed zijne intrede den 3 Mei 1G75 en overleed
den 15 Julij'1683. J) Een legaat groot 300 Gl., door
hem aan de Diakonie te Leeuwarden gemaakt, werd den
22 November uitbetaald.
1675. Johannes van Holst, beroepen in plaats van
Joh. Teellinck van Alphen in Zuid-Holland, waar hij in
1662 als adjunct gekomen was, geapprobeerd den 10 Mei;
deed zijn intrede den 8 Augustus 1675 2), is lid
der klasse geworden den 9 Augustus, en overleed den 21
November 1691.
1677. Sixtus Augustinns B m n s v e l t , gek te Leeuwarden in 1642 3) beroepen van Harlingen in plaats van
P. Eijdhoven, geapprobeerd den 1 November, sessie verkregen den 10 December en overleed in 't begin van
Januarij 1683 4)
1678. Nicolaas Haring, gek te?
— als
kandidaat te Uitgeest in Noord-Holland in Februarij 1658
— te Edam in November 1660, van daar hier beroepen
in plaats van J. Lastdrager, geapprobeerd den 7 October;
hij is lid der klassis geworden den 20 Januari] 1679 ,
verroepen naar Utrecht, en nam afscheid in Junij 1681 ,
daar overleden den 25 Maart 1708.
1681. Jacobus Schuilenburg, — als kandidaat gekomen te Nieuwcrkerk aan den IJssel in Zuid-Holland —
te Weesp in N.-Holland in Mei 1673 — te Deventer
1676, van daar hier beroepen in plaats van N. Haring,
geapprobeerd den 13 October, werd lid der klassis den
3 April 1682. Wegens aanhoudende zwakheid van memorie heeft hij den 13 April 1694 het emeritaat verzocht
:
) Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 244, klasse Franeker,
bl. 47. v. d. Aa, Biographisch Woordenboek.
2
j Zie 7.ijne geschriften bij Van der Aa, Biographisch Woordenb.,
en voorts de Navorscher, 1866, bl. 45.
3
) Zie Halbertsma, Hulde aan Gr. J.. deel II, bl. 376.
4
) Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 241. Klasse Franeker,
bl. 78, klassis Leeuwarden, bl. 122.
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en verkregen bij ''t Gollegie den 26 April 1694. Boven
het stipendium der emeriti werd hem van de achtbare
regeering jaarlijks toegestaan 500 gl., namelijk 300 uit
de stads opkomsten, en 200 uit 't traktement van den
jongsten predikant.
Hij overleed hier in Januarij 1699..
1694. Justus Gerkama, Joh. broeder, Gere Joh.
Zoon, beroepen van Hindelopen inplaats van W. Brakel,
deed zijne intrede den 16 Februarij, werd in 1689 genomineerd tot veldprediker, toen bij resolutie van den 4
April 1690 door liet Collegie den kerkeraad is geordoneerd,
hem zoolang te diniitteeren, en de klassis om zijne bediening onder des waar te nemen — verroepen naar Utrecht,
deed hij zijn afscheidsrede den 22 November 1696; overleed
daar den 27 Mei 1714, oud ruim 60 jaren 6 weken en
2 dagen. J)
1684. Hermannus Wesselius, Joh. broeder, stond
vroeger te St. Anna Parochie, beroepen van Einden inplaats van S. Brunsvelt, geapprobeerd in een buitengewone klassis vergadering (tegelijk met bovengenoemden
J. Gei'kama) den 8 Januarij, deed zijne intrede den 6
April. 2)
In 1718 werd het prediken over 't Oude Testament in
volgorde hier ingevoerd, waarmede hij als oudste predikant toen een begin maakte; overleden den 8 Februarij
1731. in 't 76 'te jaar zijns ouder doms.
Er werd hem voor de lijkpreek op Prins Jolian Willem
Friso 500 gl. geaccordeerd den 23 September 1711.
1684. Adriaan van Wesel, geb. te Willemstad ? waar
zijn vader, en 't laatst te Haarlem, predikant is geweest. 3)
') Zijne wed. was Anna Jaooba de Vries, vroeger wed. van Matthijs van Beijma, Stamboek dl. 1, bl. 36, dl. II, bl. 35. Volgens Iledd.
A. J. de Vriese.
"l Volgens Boekzaal 1731, den 7 April.
3
) In het Woordenboek van v. d. Aa wordt gezegd, dat hij te
Etten geboren is en geschreven wordt van Weesel, geb. tusschen
1648 en 1653; de eigenlijke naam is van Wesel.
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Barth. zoon, Henr. broeder, te Bovenkarspcl in 167G; —
als kandidaat in dienst getreden te Prinsenland nabij
Breda in 1677, werd hij in 1G78 beroepen te Thainen,
klassis Utrecht; doch had om eenigc verschillen van do
klassis en kerkeraad met hare Excellentie van Solms , bij
lijftocht, Proostin van St. Jan to Utrecht, over de politieke correspondentie met haar Hoog Gravelijke geen voortgang— te Oostzaan in 1G79— te Kampen in 1681, van
daar hier beroepen inplaats van Th. Paludanus; hij heeft
zijn intrede gedaan den 10 Augustus; naar Amsterdam
verroepen, gedimitteerd den 13 October 1685, is hij daar
overleden den 16 Januari]' 1710. r)
1686. Regnerus Elgersma, Franc, broeder, beroepen
van Dokkuni, in plaats van Adriaan van Wesel; hij deed
zijne intrede den 7 Februarij, en overleed in Januarij 1689.
1690. Jacob Hendrik de Tries of de Vriese, beroepen van Aardenburg in Vlaanderen in plaats van R.
Elgersma; als kandidaat te Philippus in 1686, beroepen
naar Aardenburg in 1688; hij deed zijne intrede hier den
4 Mei, en overleed den 21 September 1694.
Uit eene rouwklagt over zijnen dood, waar hij Friese
genaamd wordt, blijkt dat hij te Aardenburg, van zijne
plaats, waar hij als kandidaat was gekomen, werd beroepen en Leeuwarden zijne 3 3 plaats was.
1693. Micliael Arnoldi, Thcologiae Doctor, Xic.
zoon, "j beroepen van Harlingen in plaats van Joh. van
Holst, deed zijne intrede den 12 Maart; verroepen
naar Haarlem, deed hij zijn afscheidsrede in Junij of 't
begin van Julij. Hij hield de Lijkpreek op den dood van
Prins Hendrik Casimir van Nassau en daarvoor is hem
een recognitie van 500 Gl. gegeven den 16 Julij 1696. 3)
Hij overleed te Haarlem den 28 Maart 1738, oud 79
jaar 4 maanden. Zijne zonen Arn. te Haarlem en Michael
te Harderwijk.
M Glasius G. N. en klassis Leeuwarden, bl. 27.
") Zie zijne schriften bij Glasius G. N., dl. I, bl. 65.
3
) Zie Pamfletten no. 9515.
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1694. Lollius Posthumus, beroepen van Ferwcrd
in plaats van J. Scliuilenburg; hij deed zijn intrede den
29 Julij en overleed na een kortstondige ziekte den 27
November 1730, oud bijna 75 jaren. *)
1G95. Nicolaus Schuiring stond vroeger te Oldelioltpade c. a.; beroepen van : s Iiertogenbosch, inplaats
van J. H. de Vries, geapprobcerd den 16 December; hij
deed zijn intrede den 22 Maart 1696; is lid der
klassis geworden den 30 Maart 1696; verroepen naar
Haarlem, deed hij zijn afscheidsrede in September 1698,
daar overleden den 27 Januarij 1728.
1697. Rudolphus Noordbeek, Joh. Zoon, Joh. Henr.
Elbert — Joh. broeder — beroepen van Workum den 24
December 1696, inplaats van J. Gerkama, deed zijn
intrede den 28 Februarij 1697. Hij doopte den 10 September 1711 den jongen Prins Willem Garel Hendrik
Friso op het Vorstelijk Hof hier; hij is ook geweest Canonicus van Friesland, en overleed den 19 November
1719, oud 61 jaren en 8 maanden; hij werd begraven
te Workum. (Burin.)
1698. Petrus van Hoeke — als kandidaat te Nieuwenhoorn in 't land van den Briel in Julij 1685 — te
Edam in October 1696; 2) van daar hier beroepen, in
plaats van N. Schuiring; bij deed zijn intrede den 6
November. b)
Verroepen naar lonkhuizen, deed hij zijn afscheidsrede
in 't begin van December 1702, naar Leiden in November
1705 en daar overleden in April 1711.
1703. Bartlioldus Tolling, als kandidaat bevestigd
te Genemuiden den 18 Maart 1694, van daar hier beroepen in plaats van P. van Hoeke, bevestigd den 12
Mei. — Verroepen naar Utrecht, deed hij zijn afscheidsrede
M Zijne Schriften, Catalogus van het Friesch Genootschap bl. 154.
j Zie van 2 zijner geschriften Boekzaal 1696, hl. 556.
J Zie Van der Aa. -Biografisch Woordenboek.

2
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in 't begin van Julij 1711 en is daar overleden den 22
April 1722, : )
Men heeft te zijner gedachtenis een penning geslagen,
waarop men leest:
Ter gedachtenis van D. Bartholdus Tolling, geboren te
Steenwijk den 23 December 1670, beroepen te Genemuiden 1694, voorts te Leeuwarden 1703, en te Utrecht
1711, en aldaar in den Heere ontslapen den 22 April
1722, oud 51 jaren. Op den rand heeft men: Vele zijn
de Tegenspoeden der Regtveerdigen, maar uit die alle
reddet hem de Heere. Ps. 34: 20.
1703. Ibertus Fennema, Nic. Boet. zoon, Allarden
Boet. broeder, beroepen van Oudega en Nijega in plaats
van Micli. Arnoldi, deed zijn intrede den 9 September.
Wegens ouderdom en aanhoudende zwakheid emeritus geworden bij 't Gollegie den 23 April 1744, wordende
bovendien van de stedelijke regeering van Leeuwarden
met ecne aanzienlijke jaarwedde begiftigd; is hier overleden den 29 Augustus 1750, oud 81 jaren; hij is begraven in de Westerkerk. 2)
1704. Johannes Creijghton, 3) beroepen van Franeker in plaats van L. Persijn, bevestigd in Maart; heeft
de beroepingen naar Bremen, Utrecht en 's Gravenhage
van de hand gewezen, nam die naar Plaarlem aan, gedimitteert den 22 September 1711, werd daar bevestigd
den 15 November 1711 , en daar overleden den 20
October 1738. 4)
1711. Mei. Siccama, Henr. broeder, beroepen van
Oldeholtpade c. a. in plaats van B. Tolling, geapprobeerd
den 12 October, lid der klassis geworden den 23 November, overleed den 29 September 1745. 5)
') Hij hield de lijkrede op Ds. G. J. Gercoma. Zie klassis Franeker, bl. 46.
2
) Zijne geschriften. Zie klassis Leeuwarden, bl. 21 en 110 en
Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 252.
3
) Creïjghthona en Greijgthon, volgens Greidanus, bl. 36 en 792.
4
) Zijne schriften
Zie klassis Franeker, bl. 86.
b
) Zie over zijne beide vrouwen en kinderen, Stamboek dl. I, bl. 106.
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1712. Jolianiies Junius, do eigenlijke toenaam was
de Joriglt, geb. te Amsterdam — als kandidaat te Prinsenhage bij Breda in 1G95 — te Loenen in 1702, van
daar hier beroepen in December 1711 in plaats van J.
Greijgthon, geapprobeerd in een extra klassis vergadering den 5 Januarij 1712, tot lid der klassis aangenomen
den 2 Mei, verroepen naar Amsterdam, gedimitteerd den
21 Januarij, daar bevestigd den 7 Februaiïj 1715, en overleden 19 November 1729.
1715. Hermannus Wesselius, Herm. zoon, beroepen van Vrouwen Parochie, in plaats van Joh. Junius,
-geapprobeerd den 24 April , overleden den 31 Januarij
1755, en zeer plechtstatig den 11 Februarij in de Westerkerk begraven. Hij liet twee zonen na, Herm. predikant
te Metselawier en Joh. Jr. Utr. doctor alhier.
1721. Johaimes Plantiuus, beroepen van Hindelopen
in plaats van R. Noordbeek, deed zijn intrede den 3en
Maart; — verroepen naar Utrecht, deed hij zijn afscheidsrede den 11 November 1725; naar Amsterdam in September 1726; daar overleden den 17 Mei 1771. ')
1720. Hierouinms van Alphen, geb. te Amsterdam
den 9 Mei 1700, waar zijn vader toen predikant was,
die later hooglceraar te Utrecht is geweest; beroepen van
Nieuwloosdrecht in N. Holland, in plaats van J. Plantinus, waar hij als kandidaat was gekomen in. . . . . . . . ;
hij deed hier zijn intrede den 28 April; — verrocpen
naar Amsterdam, deed hij zijn afscheidsrede den 29 Maart
1733; wegens langdurige verzwakking is hem zijn verzoek
om salvo honore te mogen worden ontslagen, toegestaan
in 't laatst van 1757, overleden te Gouda tusschen den
21 en 22 April 1758. s )
Hij legateerde aan do Diaconie alhier 1000 Gl. , dat
betaald is den 6 Februarij 1758.
!

) Van denzelven een levensberigt in Boekz. 1771, Mei, bl. 577.
-) Zie Van der Aa, Biografisch Woordenboek en Stamboek dl. 1,
1>]. 396, dl. If, bl. 275, de vrouwen en familie.
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1731. Joliaunes Henriciis Sclirader, beroepen van
Ternaard, in. plaats van L. Posthumus, deed zijn intrede
den 17 Junij; wegens boogen ouderdom emeritus geworden in November of December 1782, overleed bij hier
den 20 November 1787, nalatende 4 zonen; Bern. koopman to Leeuwarden; zie van de andere 3 op Marssum. j)
1732. Henriciis Siccama, Abels broeder, beroepen
van Haiiingen, in plaats van H. Wesselius, den vader,
deed zijn intrede den I 8 Mei, en overleed den 17 December 17 4G, ongehuwd. Hij schreef, zie klassis Franeker bl. 5 3.
1733. Albertus Albertlioma,, geboren te Groningen,
den 25 December 1G87 — Petrus zoon, Romb. broeder,
Alb. en Thom. Neef — als kandidaat in dienst getreden
te Leek en Midwolde in 1713 — naar Einden in 1728
— van daar hier beroepen, in plaats van H. v. Alphen,
deed hij zijn intrede den 2 Augustus; verroepen naar
Groningen, hield hij zijn afscheidsrede den 2 September
1737, en overleed daar den 11 Mei 1758.
1738. Joliaunes Ariioldus van B e e m , geb. den G
December 169G — als kandidaat in dienst getreden te
Wadenoijen in Gelderland den 14 Maart 1720 — te
Wageningen in 172G — te Kampen in 1733; van daar
beroepen, inplaats van A. Albertlioma, deed hij zijn
intrede den 4 Mei, en overleed den G December 1742.
1744. Cornelis Blom, geb. te Woudbrugge den 2
Februari 1712, Goenr. zoon — als kandidaat gekomen
te Zimderdorp, in November 1734 — te Kralingen in
Januarij 173G — te Zierikzee in April 1740; van daar
hier beroepen in plaats van J. A. v. Beem, deed hij zijn
intrede den 21 Junij; hij heeft den 9 Mei 1759 de inwijding van ! t nieuwe Armenhuis hier gedaan. -).
Hij overleed den 28 September 1780.
') Catalogus van 't Friesjh Genootschap, bl. 38.
") In 1763 tot eene boete van 100 Gld. veroordeeld etc. Lorgion
Hervormde K K . bl. 2-r>3—264 en de aangehaalde Nederlandsche
jaarboeken, en Catalogus van 't Frieseli Genootschap, bl. 117 —
zijne vrouw bl. 172 en 22'j.

3
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1745. Daniël jBertling', geb. te Rotterdam, nis kandidaat beroepen te Hoogvliet, den 1 Mei 1729 — te
Nieuwendam in Noord Holland den 1G Julij 1730 — te
Steenbergen den 11 December 1735; van daar bier beroepen in plaats van I. Fennerna; bij deed zijn intrede
den 16 Mei; — verrocpen naar Vlissingen, deed hij zijn afscheidsrede den 30 Julij 1758; hij is daar overleden den
30 September 1771, in den onderdom van ruim 64 jaren
6 maanden 8 dagen. Zie Boekz. 1771, bî. 516.
1747. Winandiis Winterswijk, geb. te Alphen. Matthias zoon — *) als kandidaat beroepen te Bonthuizen
den 12 Juiiij 1735? te Middelharnis in Mei 1742 — op
de Koog in October 1743 — te Maaslandsluis in November 1744 — van daar bier beroepen, met het lot tegen
W. Knock te Schingen en Slappetcrp, hebbende evenveel stemmen; bij deed zijne intrede den 19 Februarij, on
overleed den 3 October 1766, oud 55 jaren en 3 maanden; en is begraven in de Galileërkerk.
1748. Joliannes R a t e l b a n d , geb. te Amsterdam
als kandidaat beroepen te Holijsloot den 30 October 1.740,
te Koog in Februarij 1745, van daar bier beroepen, in
plaats van H. Siccama? Hij deed zijn intrede den 14
April; — verroepen naar Franeker als hoogleeraar in de
Godgeleerdheid en Akademieprediker deed bij zijn afscheidsrede den 14 April 1765; — den 18 Junij werd hij tot
Thcologiae Doctor, honoris causa, bevorderd. -)
Emeritus geworden in 1791 en aldaar overleden den
15 Junij 1793; oud ruim 78 jaren en 4 maanden.
1756. Wesselius Knock, Anth. broeder, stond vroeger te Schingen en Slappeterp, beroepen in plaats van
H. Wesselius, den zoon, van Amersfoort; hij deed zijne
intrede den 15 Augustus — verroepen naar Rotterdam
den 2 Februarij en den 3 Februarij te Delft, voor welke
kruiste beroeping bij bedankte, terwijl hij de eerste aan')
')

Zie zijne vrouw. Catalogus van 't Priesch Genootschap, Ijl. 172.
Catalogus van 't ï r i e s c h Genootschap, bL 3$ en 25'J.
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nam; hij deed zijn afscheidsrede den 9 April 1758; te
R. overleed hij den 8 September 1793, oud 71 jaren 3
maanden.
1758. Paiilus R u t g e r s , geb. te Amsterdam, als kandidaat te Moerkapclle bevestigd den 4 Mei 1749, te Aalsmeer in Julij 1751 — te Goes in Maart 1752; van daar
hier beroepen, in plaats van Wess. Knock, deed hij zijn
intrede den 3 September; — verroepen naar Utrecht nam
hij zijn afscheid den 12 September 1762, en overleed
daar den 21 December 1 8 0 1 , oud 80 jaren.
1759. Henrieus van Hiltrop, geb. te Utrecht, als
kandidaat? bevestigd te Ingen, den 21 September 1749,
te Zierikzee in 1752 , van daar hier beroepen in plaats
van Daniël Bertling, deed zijn intrede den 29 April: —
verroepen naar Schiedam, nam hij afscheid den 5 April
1767 — naar Groningen in 1769 — naar Dordrecht in
1771? Hij is emeritus geworden in 1795, te Dordrecht
overleden den 30 Maart 1805 in bijna 8O-jarigen ouderdom.
1764. Theodorus ten S o k k e l , . geb. te Aalten in
Gelderland in 1727 — als kandidaat gekomen te Lienden
in Gelderland in 1751, te Bodegraven in 1756; van daar
hier beroepen in.pla.ats van P. Rutgers; deed zijn intrede
den 27 Mei. Hij heeft als oudste predikant den 28
Februarij 1783 de verklaring' van 't Oude Testament in
volgorde besloten en den 8 Januari. 1784 de verklaring
wederom geopend met II Tim. 3 : 16, 17; — overleden
den 3 December 1787, oud 59 jaren en omtrent O
maanden. x)
1765. Benjamin Frieswijk, Hendr. broeder, stond
vroeger te Britsum; beroepen van Zierikzee, in plaats
van J. Ratelband, deed hij zijn intrede den 22 September:
verroepen naar Rotterdam, nam hij afscheid den 2 November 1766, naar 's Gravenhage in 1772. — Emeritus
') Zijne vrouw Isab. Aurelia van Haersma, Stamboek I, bl. 212.
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geworden in Augustus 1804. — Overleed den 4 November 1809. x)
1767. Henricus Sijpkens, beroepen van Dronrijp, in
plaats van Benj. Frieswijk, bevestigd den 15 Maart; —
verroepen naar Groningen, nam bij afscheid den 17 April
1774, werd in 1781 Theologiae Doctor honoris causa,
tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de Akademie in
genoemde stad bevorderd in 1798? Hij overleed daar
den 9 Julij 1812. s )
1767. Hillebraiidus Meutes, Theod. zoon, Occo en
Alb. broeder 3) — beroepen 4) van Workum, in plaats
van H. van Hiltrop; bevestigd den 30 Augustus — verroepen naar Amsterdam, nam hij afscheid den 5 September 1779, en is daar overleden den 24 October 1811.
1768. Albertus Snethlage, geb. te Westcrbork den
25 Februarij 1727, Joh. zoon, broeder van Will. te Odoorn
etc. en Jan Will. predikant in de Oost-Indien — als kandidaat gekomen te IJsselmuiden in 1753 — te Zwijndrecht
in 1759 — te Purmerend in 1760; van daar hier beroepen inplaats van Winterswijk; bevestiging en intrede
den 8 Mei; overleden den 30 September 1796. 5)
1774. Martïnus Riimmerink, Joh. zoon, stond vroeger te Oude en Nijesehoot; beroepen van Voorschoten
'l Men vindt een levens- en eenig faniilieberigfc in de liockz., November 1809, bl. 574 en Van der Aa. Biographiseh Woordenboek en
StamJ-oek, dl. II, bl. 141, daar staat van Frieswijk, ook 272 de familie.
2
Zie levensbeiïgfc, Almanak der Akademie van Groningen, bl.
9;î en Glasius G. N. en Stamboek dl. I, bl. 896, dl. II, bl. 275.
3
) Zie Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
4
) Bij gelegenheid van deze beroeping werd vooraf door den Magistraat de resolutie genomen, dat nu en vervolgens beurtelings één
van de oude en één van de nieuwe studie door den Eerwaarden
Kerkeraad zal moeten worden beroepen. Zie Lorgion, He?'vormde
K K. , bl. 261—266 en de aangehaalde Nederlandsehe Jaarboeken
voor 17(>7, bl. 516 volg.
"i Volgens een famiiieregister in de Boekzaal van 1796 October,
bl. 5:ü, hadden er van deze familie toen ruim 2 eeuwen in een onafgebroken linie als predikant gediend.
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in plaats van H. Sijpkens; bevestigd, deed hij zijn intrede
den 4 September; verroepen naar Dordrecht, nam hij
afscheid den 25 Mei 1777; emeritus geworden in 1807.
te Dordrecht overleden den 18 December 1813, in den
ouderdom van bijna 74 jaren.
1777. Hendrik Abel Niewwold, Joh. Henr. zoon,
Joh. Henr. broeder; Focco te Odoorn en Abel. Henr. te
Jukwerd waren zijne Ooms; beroepen van Hardegarijp ,
in plaats van Mart. Rummerink, — hij deed zijn intrede
den 12 October — en overleed den 11 Januarij 1783.
1779. Abraham van de Cop, beroepen van Kampen
den 31 October, in plaats van Hillebr. Mentes; zulks is in
de Klassis-vergadering te Leeuwarden den 8 Februari]
1780 goedgekeurd, doch voor zijne overkomst is hij overleden te Kampen den 24 Februarij 1780. ] )
1780. Jaeob Dirks Wolterbeek, geb. te Deventer,
Phil. Henr. zoon, Joh. broeder te Zutphen , als kandidaat
beroepen te Hall. in Februarij 1773 — te Puttershoek in
1778 — van daar hier beroepen, in plaats van Hillebr.
Mentes; hij deed zijn intrede den 30 Julij — - verroepen
naar 's Gravenhage, nam hij afscheid den 12 October
1788 — en is daar overleden den 3 Januarij 1793, oud
43 jaren en 1.0 maanden.
1782. Christoph Carel van Trieht, geb. te 's Gravenhage — als kandidaat in dienst gekomen te Schellinghout
in Januarij 1773, te Maasland in April 1775 — te Maassluis in 1776 ; — van daar hier beroepen in plaats van
Gorn. Blom, deed hij zijn intrede den 7 April; verroepen
naar Leiden, nam hij afscheid den 22 Junij 1788; hij
heeft geraden gevonden zijnen dienst neder te leggen. —
Overleden te Amsterdam den 1 Februarij 1830.
1783. Lambertus van Bolhuis stond vroeger te
Marssum; beroepen van Oostwold in 't Oldambt, in plaats
') Zie nog Boekzaal van 1780, bî. 583 en Arrenberg.
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van Joh. Heiir. Schradcr; bevestigd, deed hij zijn intrede
den 12 Oct. Verroepen naar Groningen, nam hij afscheid
den 9 April 178(3. Emeritus geworden den 1 October
1823, te Groningen overleden den 16 Augustus 1826. *)
1784. Martin Eppeiis, beroepen van Gorredijk in plaats
van Hcndr. Ab. Nieuwwold — bevestigd, deed hij zijn
intrede den 16 Mei, en is overleden d e n ' i l Mei 1824. *)
1787. Coruelis Jongsma, Bened. Freds. broeder, s )
stond vroeger te Rijperkerk en Hardegarijp, beroepen
van Appingadam, in plaats van Lainb. van Bolhuis; bevestigd , deed hij zijn intrede den 13 Mei. — Emeritus
geworden in Julij 1825 — overleden alhier den 7 Februari
1833.
1789. Joliannes de Jong'li, geboren te Londen den
16 October 1742, waar zijn vader Mart. Adr. predikant
bij de Nederduitsche Gemeente is geweest. Naderhand was
deze te Maastricht. — Als kandidaat in dienst getreden te
Burgliaren en Herwen in . . . . 17(53 — te Streefkerk
in Mei 1771 — te Zaltbommel in December 1773 — te
Kampen in 1785 — van daar hier beroepen, in plaats
van Ghiist. Gar. van Trieht; bevestigd, deed. hij zijn
intrede den 22 Maart. Emeritus geworden den 1 April,
heelt hij zijn afscheidsrede gedaan den 29 Maart 1818 —
hier overleden den 29 November 1830.
1789. Halbo K u i p e r s , beroepen van Rijperkerk c. a.,
in plaats van Jac. D. Wolterbeek; bevestigd, deed hij zijn
intrede den 10 Mei. — Emeritus geworden den 1 Julij
1826 , hier overleden den 1 Maart 1828. Begraven te
Buitenpost.
1789. Albertus Brink, geboren te 's Gravenha.ge;
als kandidaat in dienst getreden te Vuren en Dalem in
')
een e
2
)
3
)

In de Kunst- en
levensschets van
Zie Van der Aa,
Catalogus van 't

Letterbode van 1827, No. 45, lil. 293, vindt men
hem.
Biographisch Woordenboek.
Friesch Genootschap, hl. 2-")9.
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17Sá — te Velscn in 1.785 — te De'lMiavcn in 1.786;
van daar hier beroepen, in plaats van Th. te Bokkel;
bevestigd, deed hij zijn intrede den 21 Junij — overleden
den 22 Maart 1810, in den ouderdom van 54 jaren, 3
maanden.
1787. Georgius Tresling, beroepen van. Nes op
Ameland tot tweeden Praeceptor der Latijnsclie school ;
hier gekomen in Seplember, nam hij tevens geregeld eenige
preekbeurten waar; — verroepen als predikant naar Burgt
in Zeeland, beeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 1 Mei
1791 — naar Ter Neuse in 1797 — naar Schore en
Vlake in 1808 — naar Melis en Marienkerke in. 1811,
daar overleden den 28 Oefober 1.824, oud i n ' t 82 d t e jaar.
1791. Thomas Hoog', geb. te Rotterdam l ) als kandidaat in dienst getreden te Katwijk aan den Rhijn — te
Amersfoort in 1788, van daar hier beroepen tot den
eersten 7 J e n predikant â ).
Hij deed zijn intrede den 26 Junij; — verroepen naar
Rotterdam, heeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 1.4
October 1.792; daar overleden den 28 November 1829,
oud 66 jaren.
170;]. Bernardus van Weemen, geb. te 's Gravenhage — als kandidaat in dienst getreden te Akersloot,
bevestigd den 25 Mei 1788 — te Oosterland in Zeeland
in 1789 — van daar hier beroepen in plaats van Th.
Hoog, deed hij zijn intrede den 23 Junij; overleed den
27 September 1.808, oud. bijna 46 jaren 3 ).
1801. Nicolaas Houwink, Gerr. broeder — emeritus
predikant van Franeker, heeft zich hier met der woon gevestigd, en eene halve predikbeurt waargenomen, tot dat
hij overleed den 10 Junij 1810.
l
) Zie Glasius G-. N.
-) Daar door het vertrek van G. Tresling eenige beurten vaceerden, heeft de Ed. Achtb. llegering dezer stad het getal predikanten
met één vermeerderd en op zeven gebragt, op gelijk traktement als
de overigen, de beroeping aan den Kerkeraad overlatende.
3
) Catalogus van 't Frieseh Genootschap, bl. 257.
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1809. Abraham Lens, beroepen van Beetsterzwaag„
in plaats van Bern. van Weemen — deed zijn intrede
den 3 December — verroepen naar Dordrecht, heeft hij
zijn afscheidsrede gedaan den 23 October 1814 — naar
's Gravenhage in 1816 *).
1810. Nicolaas liObrij, geb. te Zutphen den 16 Mei
1766 2 ).
Als kandidaat bevestigd te Brakel in November 1788,
— te Avezathen in 1790 — te Zaandijk in 1797 — te
Vollenhoven in 1803 — te Gorinchem in 1809; van daar
hier beroepen, in plaats van Alb. Brink, deed hij zijn intrede
den 7 October — overleden den 22 Maart 1818.
1815. Abraham Hendrik ten Hoeven, geboren te
Arnhem — als kandidaat in dienst getreden te Lunteren
den 28 Julij 1805 — te Lochem in 1808; van daar hier
beroepen, in plaats van Abr. Lens, bevestigd in Sept. —
Verroepen naar Amsterdam, heeft zij zijn afscheidsrede
gedaan den 22 Februarij 1818 — hij is emeritus geworden den 1 Januarij 1858.
1818. Daniel Tijssen, geboren te Nijmegen den 26
Junij 1785 —- als kandidaat in dienst getreden te Oldenkeppcl en Keppel-Binnen in 1810 — te Waardenburg
c a . in 1815; van daar hier beroepen in plaats van Joh.
de Jongh, deed hij zijn intrede den 3 Mei.
1818. Daniel Johannes Mackaij, Hugli. zoon, Dav.
Georg. broeder, beroepen van Twijsel c. a., in plaats van
Abr. Hendr. ten Hoeven — bevestigd den 30 Julij —
verroepen naar Amsterdam, heeft hij zijn afscheidsrede
gedaan den 19 September 1824.
1819.

Benjamin Nieuwold, geboren te Leeuwarden.

1
) Zie Maatschappij van Nederland. L e t t e r t , 1849, hl. 145 en Van
dor Aa, Biographisch Woordenboek.
3
) Zoon van Laurens Morange L. en Elisabeth Schrader; zijne
vrouw Elisabeth Catharina van der Haer e t c , Stamboek dl. I, bL
140 , dl. II, bl. 87. Nagelaten Leerr. 11 deel., Arnhem.
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Hendr. Ab.zoon; Johs. Henr. te Warga c. a. was zijn
oom — als kandidaat in dienst getreden te Lutkcgast in
1804 — te Zuidbroek c. a. in 1806 ; van daar hier beroepen tot 7 den predikant. x)
Hij werd bevestigd den 6 Mei.
1819. Lucas Yalk, geb. te Rotterdam — als kandidaat in dienst getreden te Hoogvliet in 1802, verroepen
naar Steenbergen in 1815 — van daar hier beroepen,
in plaats van Kic. Lobrij, bevestigd den 3 Junij.—Emeritus geworden den 1 Julij 1848 heeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 25 Juni). Overleden alhier den 15 Jamiarij 18G0, oud ruim 80 jaren.
1824. Samuel Crommelin, geboren te Amsterdam,
als kandidaat in dienst getreden te Druten in 1802 —
te Rozendaal in 1804 — te Hillegom in 1813 — te
Zalt-Bommel in 1817; van daar hier beroepen in plaats
van Mart. Eppens — hij werd bevestigd den 21 October.
1825. Philippus Silvergieter Hoogstad, 2) geb.
te Abbenbroek — als kandidaat in dienst getreden te
Nicmvhelvoet in 1799 — t e Beets in 1802, — te Zwammerdam in 1804 — te Lochem in 1816; van daar hier
beroepen in plaats van Dan. Joh. Mackaij, bevestigd den
April — Joh. fd.
1825. Adriamis Leonardus van der Boon Mesch,
Theologiae Dr. geboren te Delft 3 ) , als kandidaat in
dienst getreden te Heino in 1819 — te Vlaardingen in
l
) Sedert den dood van Ds. Snethlage, in 1796 voorgevallen, was
hier geen 7de predikant weder beroepen. Op h e t request van den
Kerkeraad aan Z. M. den Koning ingediend, t e n einde eene 7de
predikantplaats wederom vervuld mogt worden, werd in 1818 gunstig'
gedisponeerd, onder voorwaarde, dat de Gemeente, volgens derzelver
aanbod, de helft van het Traktement à 725 Gld. zoude bijdragen,
zullende een gelijke som van Landswege worden gegeven.
2
; Schreef iets. Zie bijdrage tot beoefening der G-odgel. Wetenschap 18'A, dl. XII, bl, 3 5 9 - 3 7 3 .
3
) Hem is ook de betrekking van Hoogleeraar te Franeker aangeboden.
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1822; van daar hier beroepen in plaats van (lorn. Jongsma; bevestigd den 6 October; wegens ongesteldheid, salvo
honore en emolum., ontslagen den 1 Januarij 1834. Hij
overleed te Leiden den 10 April 1852.
Bekroond te Leiden in 1817 of 1818, Theologiae Dr.
te Leiden den 25 Jamiarij 1819.
1827. Jan Berend Hendrik Bruinier, geboren te
L och cm den 24 November 1796, zoon van Jan Hendrik,
daar overleden den 8 April 1807 — als kandidaat in
dienst getreden te Eek en Wiel Jnlij 1822; te Hillegom
in 1824; van daar hier beroepen in plaats van II. Kuipers, bevestigd den 17 Mei — verroepen naar Amsterdam , heeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 1 September
1833 en is daar overleden den 5 Jnlij 1856, oud 59 jaren.
1834. Johannes Abraham Diederiks Molster, geboren te Amsterdam. — als kandidaat in dienst getreden
te Vuursehe in 1828
te Rijswijk in 1831; van daar
hier beroepen in plaats van J. B. Hcndr. Bruinier; bevestigd den 29 Mei — verroepon naar Utrecht heeft hij zijn
afscheidsrede gedaan den 30 April 1837.
1835. Johannes Hermauiius Gunning, geboren te
's Gravenhage in 1802 — als kandidaat in dienst getreden te Olst in 1824 — te Vlaardingen in 1826 — te
Hoorn in 1832; van daar hier beroepen in plaats van Adr.
Leon. v. d. B. Mesch; bevestigd den 8 October. — Emeritus geworden den 1 Junij 1866, heeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 27 Mei.
1837. Leendert P r o e s , Theologiae Dr., geboren te
Amsterdam — als kandidaat in dienst getreden te Doorn
in 1829; van daar hier beroepen in plaats van Molster,
bevestigd den 9 November. [In het Hds. is Ds. Johan
Pi et er v. Harencaspel niet vernield. Hij kwam in plaats
van Ds. Tijssen; stond te Echten on Driel in 1831; te
Voorschoten in 1834; te Wageningen in 1837, van daar
hier 21 Mei 1843. Overleden hier 24 Nov. 1862.j

Wumkes.nl

43
1846. S. K. Thoden van Yelsen, beroepen, in plaats
van Nieuwold, van Nijmegen, bevestigd den 2 April.
Theologiae Dr. te Groningen den 7 Februarij 1884, vroeger te Mctslawier e. a. en te Wolvega.
1847. M. van StaTeren, gcb. te Delfshaven in 1815,
Theologiae Dr. te Groningen den 26 Junij 1839, en aldaar
reeds bekroond in 1837. Beroepen van Kediehem in
plaats van Gromnielin, bevestigd den 2 e n , heeft zijn intrede
gedaan den 5 September. Hij gaf uit een 12tal preeken
te Zutphen 1852. x)
1848. Tonco Modderman, Theol. Dr., beroepen, in
plaats van L. Valk, van Oudkerk, bevestigd den 1 November — vertrok naar Rotterdam den 20 October 1850 —
later naar Amsterdam.
1848. J.F.Blaauw, gcb. te Arnhem, beroepen, in plaats
van S. Hoogstad, van R.ens\voude, bevestigd den 20
December — vertrok naar Piottcrdam den 28 April 1850
— naar Amsterdam in 1858.
1850. H. L. Yinke, geb. te Alkmaar, beroepen, in
plaats van Blaauw, van Delfshaven, bevestigd den 6
November —• verroepen naar Rotterdam, heeft hij zijn
afscheidsrede gedaan den 10 Augustus 1856.
1851. Harmen de Yries, geb. te Weesp, beroepen,
in plaats van Modderman, van Oudewatcr, bevestigd den
29 Mei; wegens ongesteldheid heeft hij zijn intrede gedaan
den 15 Junij. Overleden den 8 Maart 1855 oud 41 jaren.
1856. Joannes Konienij, — geb. te Zwolle in 1828,
Henclr. Joann. zoon, beroepen, in plaats van de Vries,
van Geervliet, bevestigd den 30 Juli], deed hij zijn intrede
den 3 Augustus. Bar. ter Haar Romcnij te Gouda en
Hendr. te Rekken, zijne broeders.

') Zie Boekzaal 1854, bl. 123.
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1856. Wilhelm Philip Scheuer, geb. te Mastenbroek
in. 1825, Wilh. zoon te Mastenbroek in 1825 — beroepen,
in plaats van Vinko, van Zevenhuizen; bevestigd den 26
November deed hij zijn intrede den 30 November; verroepen naar Rotterdam, heeft hij zijn afscheidsrede gedaan
den 1 Mei 1859.
1859. Willem Hoevers, beroepen van Franeker, bevestigd den 2 November (in plaats van W. P. Scheuer).
deed hij zijn intrede den 6 November — naar 's Hage
beroepen, heeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 17
Augustus 1862.
1862. Petrus Hermannus Hugenholtz., Jr., Phil.
Reinh. broeder te Amsterdam, beroepen van Renswoude,
in plaats van Hoevers; bevestigd den 3den, deed hij zijn
intrede den 7 December. Beroepen naar Amsterdam, deed
hij zijn afscheidsrede den 15 April 1866.
1863. Jan Bernard Weerman, beroepen, in plaats
van van Harenkarspel, van Giethoorn, bevestigd den 7
October.
1866. Jokaimes Willem Kramers, beroepen, in plaats
van Hugenholtz, van Oostzaandam: bevestigd den 29
Augustus, deed hij zijn intrede den 2 September.
De precl., die in het Hds. niet vermeld konden worden, zijn:
E. H. Lassonder 1867 — 29 Mei 1878. Dr. E. F. Kruijf
1875—1878. W. F. K. Klinkenberg 1878. Karel Willem
Vethake 1879—1884. P. A. J. Jas 1881. E. G. Jungius
1882, Nic. Kamp 1883. G. J. de Hoest 1884.

HUIZUM.
158 . Paiilus Antonij, hier beroepen van IJtens
vóór 1588, hoeveel vroeger is onzeker; (doch in 1587,
18—22 Apr., wordt een predikant van Huizum, met
name Hadrianus, vermeld' in de acta Syn.) stond hier
nog in 1595, volgens eene losse aanteekening, liggende
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in liet oudste kerkeboek alhier; werd van hier beroepen naar Gelderland, omstreeks 1600; stond in 1606 te
Rouveen. In de kerkerekening van 1602, komen de
inkomsten van den Patroon over 1601 voor, door anderen
geteekend behalve den predikant. x)
1G05. Henricus Meiling, — ook Meilinck en Meilingius, dit laatste was 743110 eigene handtcekening, volgens 't geen mij gebleken is in een Album amicorum van
A. à Bootsma; — te Ruurlo als kandidaat in 1602, van
daar hier beroepen, vertrok zonder ontslag, was hier
reeds den 23 October, daar hij toen te Leeuwarden
huwde, verroepen naar Arnhem in 1610; zijne laatste
handteekening is onder de kerkerekening van dat jaar,
die gewoonlijk in Januarij of Februarij gedaan werd. Te
Arnhem werd hij van zijnen dienst ontzet in 1619.
161 . Henricus Mol, geboren te Sneek, zoon van
Johannes, schepen aldaar, broeder vtm Petrus, eerst
rector te Sneek, daarna hoogleeraar te Franeker, was hier,
toen de kerkerekening in 1611 gehouden werd; verroepen
naar Wommels , zulks geapprobeerd bij de klassis Bolsward
en Workum den 23 December 1611. — Volgens het
recesboek was hij te Huizum den 19 Januari 1611.
1612. AntliOîiius Wilhelmi, hier beroepen van Ter-'
naard; de klasse van Dokkum ordonneerde hein op de
Vergadering den 26 October 1612 te vertrekken; volgens
't oudste kerkeboek was hij nog te Huizum, den 17 November 1614. Hij is kort daarop naar eene andere plaats
in Friesland beroepen; indien 't waar is dat hij in 1617
lid der Synode te Harlingen was, gelijk wij in de klassis
Dokkum bl. 1.84 lezen.
1615.

Hieronynms llonerbrhigha, in 't laatst van

') Of deze Antonij dezelfde is die naderhand te Mantgum e. a.
predikant is geweest, is^ wel mogelijk , doch niet zeker.
Andreas, Koomsch priester alhier, moest wegens zijne Hervormde
gevoelens vlugten in 15Ö7. Douwe L'owels, was hier pastoor tot
zijnen dood, 17 Juni 1574.

Wumkes.nl

46
't jaar beroepen van Oosterlittens; — verroepen naar Arnhem in 1019, stond hij in October op zijn vertrek, volgens zijne eigenhandige aanteekening in liet Album Amicorum van Abelus à Bootsma. r) Hij ging naar Zalt-Bommel
in 1G24, waar hij 't volgende jaar overleed.
1620. Rinse Festus werd den 21 Julij 1617 kandidaat en heeft welligt nog ergens elders voor eenen korten
tijd gestaan: van daar hier beroepen; bij de kerkerekening
van den 15 Januarij 1621 teekende hij zich als pastoor
in Huizum. Hij overleed in December 1651. Zijne verkiezing tot legerpreclikant geapprobeerd den 12 Mei 1640.
1653. Martiinis Justini Laurman, Mart. kleinzoon
en Br. zoon, en neef van Martinus te Berguin, beroepen
van Nieuwbrongerga; door een tweede partij werd Ger.
Alberti te Hempens en Teerns beroepen; beide beroepingen
ter approbatie aan de klassis zijnde ingeleverd den 4
Augustus 1652, werd de eerstgenoemde geapprobeerd.
en hij als lid der klassis aangenomen den 23 Mei 1653,
daar hij den 1 Mei zijne intrede gehouden had; hij
overleed in januarij 1658. ~)
1 (558. Dirk Gerrijts :i) Brakel, hier beroepen van
Makkmn c a . , heeft voor die beroeping bedankt, omdat
de klassis van Bolsward en Workum hem de dimissic
weigerden.
1658. David Acronhis, Sixtus zoon, Gellius, Bernd.
en Wess. broeder, beroepen van Britswerd, daar gedimittcerd den 27 Augustus, lid der klassis den 27 September 4 ).
Hij overleed in 't begin van April 1669.
b Dit Album is in 't bezit van Ds. Sannes te Vries.
"j Joliannes Antonides, toen kandidaat, naderhand predikant te
Boxmn e. a., heeit bier na het overlijden van Laurman eenigen tijd
den dienst waargenomen , die deswege den 7 November 1658 eene
vereering ontving van /'25.— 4
.
3
) Volgens Dr. Keitsma Tlieodorus.
4
) Bij de stemming was verteerd )i ton bier en aan andere snorrepijpen f 1 0 - 1 0 —.
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1670. Sixtus Acroinus, geboren te Leeuwarden; oud
22 jaren was hij 1 April 1G68 student te Groningen,
David zoon, broeder van Abraham te Buitenpost. — Als
kandidaat, bier beroepen van de eene partij, en Bavius
te Birdaard van de andere; beide beroepingen ter approbatie bij de klassis den 11 Junij ingeleverd, werd die van
Acronius geapprobcerd, '') waartegen de andere partij appel
instelde, en na menigvuldige vergaderingen is eindelijk in
November door de heeren Heemstra en Ens, Gedeputeerde
Staten, daartoe gecommitteerd, 2) benevens de synodale Deputaten, de uitspraak der klassis gecontinueerd. Overleden
in 1691, oud 45 jaren.
1692. Door 2 partijen werd bier wederom een tweeder !ei beroeping uitgebragt, op Petrus Reddingius te 01deboorn en Bern. Reddingius te Oenkerk; in eene extra
ordinaire klassisvergadering, in November gehouden, werd
de beroeping op Petrus Reddingius, schoon hij 't aanbod
vroeger telkens afgeslagen en ook de beroeping reeds bad
afgeschreven, wegens meerderheid van stemmen geapprobeerd, doch wegens de oppositie, werd door de Gedeputeerde Staten bevolen eene nieuwe beroeping te doen, en
1693. Johannes Winia, beroepen van Pietersbierum,
geapprobcerd den 9 October, lid der klassis den 16 April
1694 — hij overleed in 1696.
1697. Nicolaus Posthumus, beroepen van Ballum
en Hollum, geapprobcerd den 27 Mei, bevestigd door
Perizonius en Rinia, predikanten te Goutum en Hempens,
lid der klassis den o Julij, verroepen naar Ternaard, gedimitteerd den (j Junij 1698. — Petr. Nicol. zijn broeder
te Edens c. a.

') Voor de approbatie van dit beroep , werd aan de klassis gegeven f 77 en aan wijn verteerd /' 32, den 7 Augustus 1670, volgens
kerkerekenboeken.
2
) Bij alle vergaderingen van klassen en Deputaten Sijnodi, waar
over beroeping van predikant gedisputeerd werd, moest een lid in 't
Collegie tegenwoordig zijn.

Wumkes.nl

48
1698. Nicolaiis Jongedijk, beroepen van Kornjum,
geapprobeerd en tegelijk gedimitteerd van Kornjum den 3
October; verroepen naar Goutum c a . , geapprobeerd en
gedimitteerd den 23 October 1702.
1702. Arnoldus Elarts, Ger. broeder te Dokkum,
geboren te Leeuwarden; men vindt ook Elards en Jüaarts.
Kandidaat, geapprobeerd den G November, lid der klassis
den 3 April 1703 — overleden in 't laatst van Augustus 1727.
1728. Regnerus Bronger B e e n , l) Begii. zoon ,
Alb. broeder, beroepen van Finkum c. a. ; hij hield zijn
intrede den 3 October; hij overleed zeer onvervvagts te
Rauwere!, ten huize van zijnen schoonzoon Nic. Ruardi,
secretaris, den 31 Augustus 1752, en is te Franeker
begraven; hij maakte aan de pastorij eenigland, bij testament.
1753. Henricus Adania, geboren te Pingjum den 10
September 1729, Godefr. zoon, broeder van Pierius te
Boxum c a . , kandidaat; sedert 1751 als conrector aan
aan de Latijnsche school te Franeker, werd hier beroepen, bevestigd den 21 October — verroepen naar Zwolle,
deed hij zijn afscheidsrede den 26 September 1762; overleed aldaar den 7 Ju]ij 1797.
1762. HettoReinalda, P e t r . Br. zoon, beroepen van
Oppenhuizen ca., deed zijn intreerede den 14 November. —
Emeritus geworden in October of November 1793, overleden te Leeuwarden den 14 Februarij 1796, oud bijna
79 jaren.
1794. Hermaunus Wesselius, Berm. zoon, Joh.
broeder; beroepen van Roordahuizum, deed hij zijn intreerede den 27 April. Emeritus geworden den 1 Julij 1828,
overleed hij den 6 Augustus 1.828.
1828. Joliannes de W i t t , geboren te Haarlem den
13 November 1792, als kandidaat te Spijk, Z. Holland
•) Zie Boekzaal 1746, bl. 532.
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bevestigd den 14 Junij 1817 — te Simonshaven en Biert
Z. Holland 1818 — te Blokzijl in 1820 — te Kuinre in
1824; vnn daar hier beroepen, deed hij zijn intreerede den
7 December. — Overleden den 7 September 1842.
In dit Hds. konden niet voorkomen: Abraham Wittevecn 1843—18G8. G. IL v. Borssuni Waalkes 1869.

KEMPENS en TEEBNS.
Aggeus Sloot, R. priester moest vlugten in 1567. -1)
Gellius Acronius was bediener van liet beneficie Ie
Teems etc. den 28 Octobcr 1580. Zie verder in 't recesboek en op Burgwert.
In het jaar 1(501 had de kla.ss.is onderhanden hier oenen
predikant te zenden; en zoo zij hierin niet slaagde, zou
zij zich volgens besluit der Synode spoedig bij de Heeren
Gedeputeerde Staten adresseren en verzoeken, dat Hun
Ed. Mog. gelieven te effectueren, dat de Heer van Ameland in 't beroepen consenteert of dat, onverkort deszelf's
regt in. 't toekomende, door autoriteit van Him Ed. Mog.
.een predikant gezonden werde. Dit heeft echter zoo spoedig geen voortgang gehad, want bij Missive van den 4
Augustus 1602, werden die van Hompens en Teerns geordonneerd binnen (5 weken een predikant te verkiezen.
En is daarop (volgens Burmania) beroepen van Harkstede :
160 . Gellius Arimcleiis. Hij was vroeger al ergens
in dienst, althans gehuwd, daar hem zijn zoon Jeremias
A., predikant te Ameland e t c , geboren werd in 1595,
en zijne oudste dochter Trijntje Arendaeus te Marssum
lidmaat werd den 14 Februarij 1610. Misschien was
Gellius een zoon van Hieremias Arondaeus , ongetwijfeld,
door verkeerde lezing van 't handschrift voor Arundaeus,
die den 27 Januarij 1569 mede onderteekenclc den smeekbrief van de Leeuwarder kruisgemeente aan de Emder
')

Zie veel meer van hem, Boekzaal 1731, November 586.

4
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Moederkerk, om Gellius Snecanus tot haar leeraar te
mogen hebben. x)
Hij werd verroepen naar Marssum in 't laatst van 1G09;
hij stond hier nog den 16 September, en wordt in eene
resolutie van 't Gollcgie den 16 September ook genaamd
predikant te Wartena , waaruit men zal moeten besluiten,
dat Wartena hiermede eenigen tijd is gecombineerd geweest. Volgens resolutie van Gedeputeerde Staten van den
12 April 1611 zijn Hempcns, Wartena en Warstiens
gecombineerd, en is Teerns bij Goutum gevoegd.
161 . Aforahamus Yomelius stond hier in 1614 en
ook nog bij de onderteekening dor formulieren van eenigheid. Hij was hier al den 1.9 Januarij 1611. Zie verder
het recesboek den 3 Mei 1623.
16 . Willem Lautenlbacli werd verroepen naar
Goutum c. a. den 12 November 1626, hier al den 13
December 1623, recesboek.
1627. Gerardus Alberti, geboren in 1602, werd
hier als kandidaat beroepen in 1627 na den 21 Januari).
Hij overleed hier in 1656; zijne weduwe verzocht bij
de klassis den 6 Julij 1657, om éénmaal dienst na
St. Jacob, 't welk haar toegestaan werd, bijaldien 't
dorp daarmede te vrede is — zie het recesboek den 14
Mei 1636; — hij was den 17 Januari] 1656 nog in leven,
doch overleed vóór den 3 October 1656; recesboek. Zijn zoon
Joh. Ger. Terentius is hoogleeraar te Franeker geweest.
1657. Christianus Hcidelmau, kandidaat, geapprobeerd den 21 September, lid der klassis den 5 October,
overleed in Februari] 1672. Hij werd in 1646 lidmaat te Beetgum, waar hij paedagogus was aan 't huis
van den baron Sehwartzenberg.
1674. Jolianues Mol, beroepen van Nijega en Elah.,
geapprobeerd den 27 April, lid der klassis den 1 Junij,
overleed in Januarij 1688.
>) Zie Boekzaal 1731, Julij bl. 79.
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1689. Frederik Bootsliaak, geboren Ie Hnrlingen —
kandidaat, geapprobeerd den 22 April, lid der klassis
den 1 Julij -- overleed in 1691.
1692. Jonkheer Jeïgerus Sixtiis Aan Rinia, geboren te Huizum, kandidaat, geapprobeerd den 3 October,
lid der klassis in 't volgende jaar, als legerpredikant voor
Faarbach overleden in Februarij 1704.
1705. David Acroiiius, geboren te Witniarsmn, Abrah.
zoon — kandidaat, geapprobeerd den 20 April, lid der
klassis den 4 Mei — overleden den 31 December 1738,
oud in 't 54 s t 3 jaar.
1740. Nicolaus Balk, beroepen van Foudgum c. a.,
deed zijn intreeredc den 26 Junij — overleden den 23
Mei 1742. Hij gaf eene belangrijke leerrede uit. -1)
1744. Duco Foîperda, beroepen van Birdaard c. a.,
deed zijn intreerede den 20 September — emeritus geworden in Junij 1781 — overleed te Leeuwarden den 20
Junij 1782 — oud in 't 78 5t e jaar. a)
1782. Isaäk Hemsing, geboren te Oenkerk den 4
Junij 1754, Gerli. zoon, Jac. broeder te Oostenneer —
kandidaat, bevestigd den 18 Augustus; verroepen naar
Minnertsga, deed hij zijn afscheidsrede den 2 Julij 1797.
1797. Tjeerd Radsnia, geboren te Harlingen den 19
Januarij 1772 — kandidaat, werd bevestigd en deed zijn intrede
den G Augustus — verroepcn naar Aal ten tot den eersten
2<îen predikant, deed hij zijn afscheidsrede den 20 April 1817;
daar overleden den 4 December 1839. 3)
1817. Jan Nicolaas Schermer Hesseling, geboren te
Leeuwarden — kandidaat, werd bevestigd en deed zijn intreeM Zie vooral den Navorscher 1866, bl. 210.
j Zijne vrouw Elize Siccama, Stamb. dl. 1, bl. 106, dl. II. bl. 70.
Zie "Van der Aa, Biograpbisch Woordenboek.
3
) Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 153.
2

Wumkes.nl

52
rede den 7 September — verroepen naar Arurn, deed
hij zijn afscheidsrede den 21 November 1824.
1825. Franciscus Johamies Detlmiers, beroepen van
Engelum, bevestigd den 'S Julij — verroepen naar Gubaa.nl
c. a., deed hij zijn afscheidsrede den 25 Augustus 183;].
1834. Jan Hendrik van IJssel, geboren te Leeuwarden, kandidaat, werd bevestigd en deed zijn intreercde den
2 Maart. Vertrokken naar Workuin 21 Nov. 1852. Daar
emeritus geworden.
in dit Hds. ontbreken: Petrus Adriauus Koppius,
1853 — 58. Hclmerus Beekhuis 1 8 5 8 - 7 8 . Roelof Gromer
1879 — .

GOUTÜM en ZWICHÜM.
Teerns bij Goutum gevoegd volgens resolutie van Gedeputeerde Staten den 12 April 1011.
1585. Henricas Bernardi van Berk el diende in de
lloomsche kerk van 1504 als Vicarius te Beduin ] ), was
hier reeds in 't genoemde jaar en waarschijnlijk vroeger — verroepen naai' Warns en Scliarl in 't laatst van
1598 of' begin'van 1599.
') Hij werd bij 't Hof van Friesland aangesproken van Claes ten
Boer, Ontvanger der contributié'n van de Ommelanden, als Curator
litis, over Swane Henrici voor haar /elven, en mede als rechthebbende voor Geertruid , .lans dochter, haar moeder. Als hebbende voor
omtrent 20 of 19 jaren, toen hij vicarius in Be cm was, voorz. Geertruid Jans beslapen etc. — en 'hoewel hij haar behoorde te trakteren
als een vader toekomt, en voorts als cessie hebbende van haar
moeder, te betalen 19 jaar kostpenningen: tot 20 Gld. 's jaars, on
voor haar defloratie , kraamgeld 500 Gld , waartegen hij protesteerde,
op grond, dat zoo Swane zijn dochter was, zoude de moeder h a a r
overïange wel aan hem gepresenteerd hebben. Bij sententie van den
26 Oetober 1594, werd zij verklaart zijne natuurlijke dochter te wezen,
on hij gecondemneerd om haar daarvoor te agnoseeren, voorts gecondemneerd aan haar 't rechthebbende van Geertruid Jans ter zake
van haar defloratie en kraamkosten te betalen 140 t'arolus Guldens,
sonder wijders, doch cum exp.
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15-99. Gellius Schotanus, Henr. en Jac. broeder,
Med. Dr., beroepen van Wons c a. heeft zijnen dienst
ncdergelegd in 1005 en ging- te Bolsward de geneeskunde
uitoefenen •— zie verder van hem op Wons.
1(306. Johannes ( M l i i Schotanus. Geil. zoon, Bern.
broeder — beroepen van Longerhouw c a . , daar gedimitteerd den 8 December was bier nog in 1(310 — en den
29 November 1623, recesboek; Trijntje Gerrijts Dochter,
weduwe J. Schotanus, dienaar in tijden des godlijken
woords te Goutum, den 1 April 1627, recesboelc.
1626. Willem Lautenbach, beroepen vanHempens,
welligt de opvolger van J. G. Schotanus: beroepen den
12 November 162(3 — overleden den 15 April 1657.
1658. Petrus Adriani, geboren te Leeuwarden —
kandidaat — geapprobeerd den 19 April, lid der klassis
den 21 Junij: tot dusver was hier nog geene aanteekening
gehouden van de gehuwden en gedoopten, waarmede hij
een begin heeft gemaakt; — overleden in Augustus 1670.
1671. Nicolaus Casparus Jungius, beroepen van Sijbrandaburen c. a., daar gedimitteerd den 20 December
1670; hij overleed in Junij 1685.
1688. Gcrardus Perizonius, geboren te Deventer
den 5 Junij 1663, zoon van Antonius, Theologiae Dr.,
eerst rector te Appingadam, daarna in 1655 hoogleeraar
in de Godgeleerdheid te Ham en laatst in 1661 te Deventer, waar hij overleed den 23 October 1672, oud 46
jaren; J) broers zoon van Christianus, hoogleeraar in de
Medicijnen te Groningen; broeder van Jac. hoogleeraar in de
Geschiedenis te Franeker: kandidaat, hier te gelijk beroepen
met Joh. Popma, predikant te Akkerwoude; beide beroepingen aan de klassis ter approbatie ingeleverd den 2
Augustus 1686, werd die op Popma bij dezelve den 6
September geapprobeerd als de meeste stemmen hebbende;
*) Glasius G. N.

Wumkes.nl

54
hiervan door partij op de Deputaten der Synode geappelleerd zijnde, is eindelijk door de Hoeren Staten van Friesland, bij besluit van den 25 Februarij 1688, de classieale
decisie geannuleerd en 't beroep aan Perizonius toegewezen, waarop hij den 12 Maart bevestigd is — verroepen naar Groot-Anmiers, gedimitteerd den 9 October
1702 — ging naar de Brielin 1715, werd emeritus in 't begin
van 1740, en overleed aldaar den G December 1740 *).
1702. Nicolaus Jongedijk, beroepen van Huizum ,
geapprobeerd en tegelijk gedimitteerd den 23 October, —
overleden in April 1722.
1723. Binse Abbema, Flor. broeder, beroepen van
Oenkerk c a . geapprobeerd en tegelijk gedimitteerd den 3
Mei, — overleden den 21 Junij 1732.
1733. Frederik Piekenbi'oek, geboren te Leeuwarden,
broeder van Ger. te Foudgum, kandidaat, bevestigd den
3 Mei — verroepen naar Harlingen, deed zijn afscheidsrede den 17 November 1734.
1734. Paiilus Hoekema, geboren te Leeuwarden den
23 September 1701) — kandidaat, bevestigd den 12
December — overleden den 16 Mei 1799.
1802. Gerardus van der Tmik, Herin. zoon, beroepen van Oenkerk c. a., deed zijn intrede den 28 November — verroepen naar Bclkum, deed hij zijn afscheidsrede den 24 Sept. 1809.
1810. Jacobns Martinus Snethlage, Alb. zoon, —
Nic. Joh. en Jan Willem broeder, beroepen van Oenkerk
c. a., deed hij zijn intreerede den 14 Januarij. Gestorven
1 Nov. 1846.
In het Hds. ontbreken: Joh. v. cl. Zwaag, 1846—64.
P. J. B. G. Simon van der Aa, Th. Dr., 1 8 6 6 - .
') Vi-iemoet, bl. 626, stelt ten onreg-te zijn overlijden in 1742.
Zie het levensberigt, Boekzaal 1741, Mei bl. 581. Glasius G. N. Catalogus van 't Friescli Genootschap, bl. 31.

Wumkes.nl

DEINUM.
Gijsbertus, ook Zijtopæns en Sitliopæus genaamd,
van Deinum, roomsch priester, moest in 1567 vlugten
en begaf zich naar Einden, van waar hij benevens Jelto
Henrici, vroeger pastor van Smallebrugge en vele anderen,
wier namen onbekend zijn, den 4 April 1569 naar Friesland, niettegenstaande de scherpe placaten tegen de
ketters, gezonden werd. Hij werd te Benningbroek beroepen in 1574 en is daar overleden omstreeks 1578.
Hij was een fraai poëet, en maakte aardige Latijnsche
versen tot verdediging van Menso Poppius. *)
158 . Petrus Sichemius of Tichemius, vroeger
Pioomsch priester te Koudum, daarom ook Coudamus
toegenaamd, doch van daar wegens zijne Hervormde gevoelens in 1567 gcvlugt 3) naar Emden'; hij werd te
Enkhuizen begeerd den 3 December 1573 met Anton
Nicolai, die er beroepen werd; trad te Purmerencl in dienst
in 1576, van waar hij hier beroepen werd als eerste
vaste predikant; hij stond hier reeds in 1583, want was
toen scriba der Synode te Franeker. 3)
15 .
Steringa, van dezen blijkt niets meer
dan de naam, en die nog ten deele.
1602. Suff'ridus Sulf'ridi (Sjoerd Sjoerds) beroepen
van Makkum, daar gedimitteerd den 22 Februarij. Overleden den 4 April 1617, oud 50 jaren en begraven in
de voorkerk voor den toren.
1617.
Dominicus Cornelii Walsweer, broeder van
Matth. te Exmorra en Abraham te Idsegahuizen, beroepen
') Volgens Harkenroth Bo3kzaal 1731, bl 83, 590.
) M. Poppius, naamlijst. Winsemius en Schotanus, Frieæhe Historie, bl. 741 , die hem echter Johannes van Koudum noemt. Zie
voorts over hem Franc, de Paauw, het vernieuwt Kerkel. Alphabeth
van N.-Holland, bl. 187.
3
) Zie Van der Aa, Biographisch Woordenboek op Cornelis van
Leeuwen.
2
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van Zuidwoudc c. a., vorroepen naar Liitkewierum en bij
de klassis Sneek geapprobeerd den 4 December 1627.
1628. Joliaiiiies Martimis, geboren te Dantzig, x)
kwam bier in 't genoemde jaar als kandidaat, — verroepen
naar Groningen den 25 Januarij 1637, overleed daar den
4 September 1665, oud omtrent 61 jaren 10 maanden. 3)
1687. Jeremias AniiMkmis, Grellii zoon, 3) beroepen
van Roordahuizum en gekomen voor Julij, — werd
in 1645 te Hallum beroepen tegelijk met Norsenus van
Blija en gedimitteerd den 14 Februarij, *) doch door
tusschenkomst der klassis werd bij met toestemming der
beide Gemeenten weder gedimitteerd van Hallum en bleef
hier tot zijnen dood, die voorviel den 28 Julij 1650. Oud
55 jaren, is hij in de voorkerk bij de N. deur met twee
zijner kinderen begraven.
1651. Abraham Julij, geboren te Leeuwarden, zoon
van Julius Atzonius te Oenkerk, ook broeder van Petrus
in 1641 Mr. te Marssum, in 1654 als Notaris publicus
gebruikt bij de quaestieuse beroeping te Marssum, toen
en in 1657 te Leeuwarden wonende. Hij kwam niet zijne
vrouw Trijntje Jans, met lidmaat attest, den 2 Julij 1677
te Dronrijp, en was toen oudfiskaal van Menaldumadeel; hij is daar overleden, en toen is zijne vrouw weer
naar Leeuwarden vertrokken. — Abr. Julij trouwde eerst
met Sjoukjen Alefs, de weduwe van zijnen voorganger.
Broeder van Joh. te Menaldum, vader van Julius Sterringa
M Zie Van der A a , Biographisch Woordenboek.
| Zie meer bij Brucherus gedenkboek, bl. 12.
) Zie Lorgion, Hervormde K.K. in Friesland, bl. 115.
4
) Den 14 Maart 1645 werd de resolutie door 's lands Staten genomen, conform dewelke vervolgens de beroepingen der predikanten
ten platten lande zijn moesten; eene resolutie volgens welke de kerkeraden en lidmaten van alle magt daaromtrent beroofd werden en
die magt den bezitters van zekere huizen of h o m l e g e r s , waaraan 5
jaar te voren dat regt voor altoos geliegt was , vooral met betrekking
tot 't burgerlijke, zoowel in 't begeven van 't leerambt als de burgerlijke bedieningen gegeven was. Arundaeus was beroepen door de
Gemeente, doch N. van Blija door de Erfbezitters of eigenerfden;
deze laatsten protesteerden nu tegen de beroepingen en approbeerden
voor Ds. Arundaeus, en met gevolg, als in den tekst vermeld )
2
3

Wumkes.nl

57
te Boornbergum — kandidaat te Leeuwarden geworden
den 23 Julij 1649, geapprobeerd den 28 Mei 1 6 5 1 , lid
der klassis den 8 September — overleden in Julij 1685.
1686. Joliaimes TVinkler, beroepen van Oldemirdum,
geapprobeerd den 5 Augustus. lid der klassis den 6 September — nam in 1692 den legerdienst waar — verroepen naar Weidiim, gedimittcerd den 16 Julij 1703.
1703. Heuricus Brauiiius, beroepen van Pietersbierum, geapprobeerd den 13 Augustus, lid der klassis den
8 Oetober — bier overleden den 26 Maart 1749, oud in
't 84ste jaar; — was emeritus geworden wegens ouderdom
en zwakheid bij 't Collegie den 25 April 1741.
1741. Christiauus Heuricus Brauiiius, bier geboren
den 9 Oetober 1719, Hcnr. zoon, Aren ts broeder te Slootcn, — kandidaat, bevestigd den '16 Julij — verroepen
naar Vrouwen Parochi, deed hij zijn afscheidsrede den 16
April 1752.
1752. Focko Heidkauip, beroepen van Mctslawier,
deed zijn intreeredc den 14 Mei, — overleed den 6 November 1780.
1781. Joliaimes Groeiiewmul, Joh. Jac. neef, beroepen van Oosterwolde c a . deed zijn intreeredc den 14
Oetober; in de klassisvergadering den 4 Februarij 1794
tot legerpredikant verkozen en door 't Collegie den 6 Februarij aangesteld, deed hij zijn intreerede bij het leger den
27 April; hij deed bier zijn afscheidsrede den 2 Maart en
bij zijne terugkomst den 29 Maart 1795 weder een intreerede. Overleden den 3 April 1825.
1825. . Cornelis Jongsma, geboren te Leeuwarden in
1803 — kleinzoon van Cornelis aldaar — kandidaat, werd
bevestigd, en deed zijn intreerede den 2 Oetober. Overleed
13 Julij 1866 te Huizuni, waar hij na zijn emeritaat 1
Oct. 1853 woonde.
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In het Hds. zijn niet genoemd: A. v. IJsendijk 1854—58;
G. Wetzels 1 8 5 9 - 6 2 ; W. H. I. Baart 'de la Faillc
1 8 6 3 - ( 3 6 ; M. N. Ringnalda, Th. Dr. 1867.

MARSSUM.
Jacobus Sart, Roomsch priester, moest in 1567 vlugten. Winsemius bl. 88 noemt hem Jac. Marsemius en Schotanus bl. 741 Jac. van Marssum. Of hij dezelfde is als
Jacobus Sartorius, die te Medenblik beroepen werd in 1578,
en van daar weder vertrok in 1580, van wien Fr. de
Paamv spreekt, durven wij niet beslissen, schoon 't ons
niet onwaarschijnlijk voorkomt; hij zou ook nog weder
dezelfde kunnen zijn als J. Arendts die nu volgt.
1580. Jacob Arendts werd in 't genoemde jaar van
hier ter leen beroepen te Leeuwarden.
1581. Grerardus Raphanus of Grerrit Radijs. De Synode oordeelde in 1592, dat hij wegens zware passien de kerk
niet langer kon bedienen en men bij Gedeputeerde Staten
om een jaarlijks pensioen aanvraag zou doen, het welk
niet spoedig geaccordeerd werd, want den 20 Augustus
1601 werd een uit de Gedeputeerde Staten gecommitteerd,
om zich te informeeren nopens den ouderdom van den
predikant te Marssum en vermogendheid des dorps, of
hij als emeritus aangenomen kon worden; en - eerst den
11 Junij 1602 werd hij als zoodanig aangenomen; naderhand overleden zijnde, is hij in de Groote Kerk te Leeuwarden begraven.
De gemeente van Marssum is gelast binnen 6 weken
een ander predikant te verkiezen den 21 Junij 1602; 3
weken uitstel tot de verkiezing gegund den 30 Augustus
(Burmania) door Gedeputeerde Staten.
160 . Pier Boekles was hier volgens 't trouwboek
van Oosterlittens, waar zijn huwelijksgeboden geproclameerd werden, den 12 December 1603. Volgens de gis-
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singen van Ds. Lanrman te Oosterlittens is hij dezelfde
als de volgende P. Auconis; slechts de verandering van
ééne letter behoeft men aan te nemen, namelijk de A ,
in plaats van D, daar de namen in 't latijn geschreven
zijn, en dus voor Auconis, Duconis, tengevolge van eene
mislezing wclligt door 't onduidelijk schrijven veroorzaakt.
1605. Pierius Auconis of Pier Aukes, misschien
een zoon van Anke Piers , Vicaiïus te Winaldum, stond
hier reeds in 1605; overleden in 1606.
1609. Gellius (Jelle) Arundeus, beroepen van Hompens c a . in 't laatst van 't jaar; in 1610 werd al eene
van zijne dochters lidmaat; — hij is emeritus geworden
in October 1639. Bij zijne komst vond hij hier 23 lidmaten , 9 mannen en 14 vrouwen.
De gemeente door de Gedeputeerden gelast om op 't
spoedigste een predikant te verkiezen den 2 Augustus
1608. De Heer Roorda en Oosterzee gecommitteerd om
de Gemeente van Marssum te bewegen tot aanneming van
Ds. Gellius Arundaeus (Burmania) den'16 September 1609.
1639. Jonas Olaus, geboren in Noorwegen, eerst
Gereformeerd predikant te (Krevels) Meurs, — den 25 April
1631 tot Luthers predikant te Hoorn ber., wijdde hij in dat
zelfde jaar den 31 Julij de nieuwe kerk daar in, met:
Jes. 5 4 : 2 , 3 , — vertrok van daar den 16 April 1638,
en kwam daarop hier; werd na afgelegd examen, in 't
bijzonder omtrent de geschillen tusschen onze en de
Luthersche kerk, voor de klassis Franeker den 24 Julij
1639 als kandidaat aangenomen; in 't volgende jaar naar
de Joure verroepen opponeerde deze Gemeente zich wel
daar tegen, op grond dat hij hier maar 9 maanden gestaan had; echter werd 't beroep geapprobeerd bij de
klassis Zevenwouden den 17 Juni); hier gedimitteerd den
6 Julij 1640.
1640. Cterardus Gorp, geboren te Sneek — kandidaat,
geapprobeerd den 16 November, verroepen naar Roordahuizum, gedimitteerd den 8 Maart 1654.
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1656. Nicolaus Boëtius Fennema, geboren te Leeuwarden — kandidaat, werd hier tegelijk beroepen met
A. Lentz, later te Zuidwolde c. a., en beide beroepingen
ter approbatie bij de klassis ingeleverd den 29 Mei 1654;
doch na lange proccduren is eindelijk Nicolaus Boëtius
(Nicolaus Boëtius, zoo toekende hij zich in 't Album
Academiae Franeker) l) bij Staatsresolutie van den 22
Februarij 1656 in dit beroep bevestigd, en den 5 Mei
lid der klassis geworden.
De Synode had intussclien aan hem geaccordeerd, om
bij provisie den dienst hier waar te nemen, welke schikking en sententie den Heer Frans van Eijsinga op Jouwsma
te Wirdum door de Notarissen Arssen en Rodenhuis den
11 Junij 1654 werd geinsinueerd en voorgelezen. Toen
N. B. F. den 13 Junij den dienst zoude vervullen, werd
uien vooraf handgemeen en bracht verwonding' toe, waarover na lange procedure eerst den 7 April 1663 uitspraak
viel, en een Golthof gecondemneercl werd ter zake van
injurien te betalen 101 Gld. 12 st. Verroepen naar
Sijbrandaburcn c. a., gediinittecrd den 8 Maart 1671.
1671. Joaehimus Hammaiua, Haj. zoon, beroepen
van Oosterhaule e. a., geapprobeerd den 29 Mei — overleden in 1681.
1682. Joliaimes Wigersiua — kandidaat, geapprobeerd den 7 Augustus , lid der klassis den 4 September',
overleden in October of November 1727.
1728. Andries Potter, geboren te Workum den 28
December 1704, broeder van Joh. tcMcnaldum; kandidaat,
geapprobeerd den 4 October, lid der klassis den 25 April
1729; — verroepen naar Sevenbergen, deed hij zijn afscheidsrede den 13 October 1743. Emeritus geworden en zijn
afscheidsrede gedaan den 25 September 1777 — overleden te Alphen aan den Rijn den 10 October 1781.
1743.
'j

Ernestus Wilhelmus

Schrader,

geboren te

Zie klassis Leeuwarden, bl. 79 en klassis Franeker, bl. 143.
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Tornaard den 17 Maart 1723. Joh. Henr. zoon, broedei
van Joh., hoogleeraar in Gricksche taal en Historie te
Franeker, gest. 1784, Ludovieus te IJdaard e. a. en Bernardus koopman te Leeuwarden, — kandidaat, bevestigd
den 1 December; — verroepen naar Sneek, deed hij zijn
afscheidsrede den 25 Jnnij 1747.
1 747. Johaimes Sixtus Stokman, beroepen van Wier,
deed zijn intreerede den 27 Augustus en overleed den 21
Januarij 1758, oud 50 jaren 9 maanden, en is in de
kerk hier begraven.
1758. Johannes H e r i n g a , Joel. zoon, beroepen van
Bcetsterzwaag, deed zijn intreerede den 3 September — verroepen naar Winschoten, deed afscheidden 7 Junij 1761;
— naar Scheenida in 1768 — naar Nijmegen in 1770 —
naar 's Gravenhagc in 1772. Emeritus geworden hooft hij
zijn afscheidsrede den 1 September 1814 te 's Gravcnhage gedaan, en overleed den 1 Februari) 1815. Zijn
eenige zoon Sijbrand overleden als predikant te Leiden,
den 22 November 1801, oud 37 jaren 1) maanden. ')
1762. Jacobns Z w a r t , geboren te Amsterdam, als
kandidaat in dienst getreden te Zoest in 175:1, van daar
hier beroepen, dood zijn intreerede den 28 Maart; — verroepen naar Stavoren, dood hij zijn afscheidsrede den 7
Ju lij 1765.
1766. Lambertus van Bolhuis, geboren te Groningen,
den 19 November 1741; — kandidaat, bevestigd den 13
April; — verroepen naar Noorddijk, deed hij zijn afscheidsrede den 17 Mei 1767; — naar Oostwold-Oldarnbt, provincie Groningen in 1772 — naar Leeuwarden in 1783.
1767. Johannes lïeriiardus van Loenen, geboren te
Groningen, den 18 Maart 1739, broeder van Jac. te
Dalen — als kandidaat te Borger in 1764 — van daar
hier beroepen, deed hij zijn intreerede den 15 November;
l

) Zie Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 54.
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verroepen naar Noordwoldc e. a. deed hij zijn afscheidsrede den 20 Julij 1777.
1778. Joliannes Franciscus Moltzer, Christ. zoon,
beroepen van IJsbregtum c. a., deed zijn intreerede den 5
Julij; — verroepen naar Anieide en Tienhoven, deed hij
zijn afscheidsrede den 27 Junij 1779 ; — naar Keihei in
1787 — naar Leiden in 1788, en daar overleden den 17
Julij 1826, oud ruim 72 jaren.
1780. Joliannes Jaeobus Groenewoud, Job. neef,
beroepen van Wijnjeterp c. a., deed zijn intreerede den 4
Junij; — verroepen naar Roordahnizum, deed hij zijn afscheidsrede den 12 Mei 1782.
1782. Haijo Menzonides, beroepen van Oosterzee c. a.,
deed zijn intreerede den 23 Junij; — verroepen naar Lingen
tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelijke Geschiedenis, deed hij zijn afscheidsrede den 11-3 Augustus
178G; daar overleden omstreeks 1795.
1787. Dominions Cannegieter, Henr. Gerh. zoon,
Henr. Herra. en Joh. broeder, beroepen van IJtens, deed
zijn intreerede den 6 Mei. *) Verroepen naar Hendrikido-Ainbacht, deed hij zijn afscheidsrede den 24 November
1.793. Emeritus geworden in 1829, den 1 Julij, overleden
te Hallum den 12 Augustus 1 8 4 1 , oud ruim 80 jaren,
4 maanden.
1794. Beniardus Yerweij , geboren te Noordlaren
den 24 Maart 1.772, 2) Wibrand zoon, laatst te Franeker,
broeder van Samuel te Bolsward en Wibr. te Winschoten:
— kandidaat, bevestigd den 29 Junij; — verroepen naar
Bolsward, deed hij zijn afscheidsrede den 15 Mei 1803.
1803.

Geiiiardus Joliannes Meijer, beroepen van

l
) Volgens zijn eigen levensberigt. Boekzaal 1842a, bl. 126. (Zijn
intrerede den 24 November 1787, niet waar-)
2
J ,T. C. Kobus zegt ten onregte, IJlst. Zie zijne vrouw Stamboek
dl. II, bl. 397. Voorts Maatschappij van Ned.Letterkur.de, 1886, bl. 4.
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Gerkesklooster, dood zijn intreercde den 23 October ; —
verroepen naar Nijkcrk klassis Dokkum, deed hij zijn afscheidsrede den 2 Junij 1826.
1827. Anske Lam, beroepen van Hcmelum, bevestigd
den 14 Januarij ; — overleden den 21 Mei 1837, oud
ruim 36 jaren 4 maanden; begraven te Huizum.
1838. Albertus Jacobus Hanierster, Theologiae Dr.,
geboren te Leeuwarden — kandidaat, bevestigd den 12
Augustus, vertrokken naar Wolvega , Maart 1843. Later
te Dokkum, en daar gestorven.
In liet Hds. ontijreken: H. J. Silvergieter Hoogstad
1 8 4 3 - 69. J. Kutsrii Lojcnga 1871 — 1880. J. D. G. Kocli
1880 — .

ENGELUM.
Tot 1645 met. Beetgum gecombineerd.
1645. Rombertus Hagema of Rombertus Wibrandi
Billardini Hagema Snecanus, gelijk hij zich zelf schreef
in een der protocollen hier, — geboren te Sneck, — kandidaat en paedagogus op 't Grovestins hier, werd door
deze Gemeente beroepen en zulks ter approbatie bij de
klassis den 1 September ingeleverd, waartegen Beetgum,
als te zamen gecombineerd, protesteerde, doch 't zelve is
door de klassis den 15 September goedgekeurd, op grond
dat Beetgum alleen bij de vorige vacature Ds. A. Eilskemius beroepen had, en nu de beurt aan Engelum was,
om ook alleen eene beroeping' te doen. Men appelleerde
wel bij de Dep ut aten Synodi, doch werd afgewezen,
en de approbatie der klassis is bekrachtigd, waarop hij
bevestigd is den 5 November en den 12 zijne intreerede
deed. — Beetgum kreeg daarop ook een eigen predikant.
Doch in 1651 weder vacant geworden, werd het hier
weder bijgevoegd. R . H . overleed in November 1653 , en
de klassis oordeelde dat de opkomsten van de beide
plaatsen, in 't annus gratiao, ten voordeele van de weduwe
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zouden zijn. Het traktement werd den 24 April 1662,
met 100 Gl. vermeerderd, en bij Staatsresolutie van den
2 Junij 1684 op den staat der noodclruftige predikanten
gesteld voor 1 jaar, zonder consequentie.
1(555. Johanues Wîarda, Bartli. broeder, beroepen
van 't Ameland, deed zijn intrede den 8 Mei. Hij werd hier
niet bevestigd, ten minste leest men daarvan niet. —
Verroepen naar Kollum den 8 Junij 1(557.
1657. Siforandus Vomelius, geboren, te Leeuwarden,
Jon. zoon ; kandidaat, geapprobeerd den (5 Juli], lid der
klassis geworden den 3 Augustus ; — verroepen naar
Buitenpost, gedimitteerd den 27 December 1(5(50.
1(561. Adriaiius Bechius — kandidaat, bevestigd den
10 Februarij , — overleden den 1 Julij 1679, oud 4(5
jaren, volgens grafsteen in de voorkerk te Engel um.
1681. P e t n i s Arundæus, Jerem. ZOOM, beroepen
van Makkinga c. a. deed zijn intreerede den 15 Mei; —
Hij overleed den 25 Maart 1703 zeer plotseling, terwijl
hij van Sirtcma-Siate, waai: hij bonevens den Mr. AVillje
Simons wegens den doop van Foek, dochter van den
Holtphester Frans Eijsinga van Burmania en YVilhchnina.
Tamminga, gedineerd had, naar huis terugkeerde. Hij viel
toen dood op bet land neder, in het 55 st '- jaar zijns ouderdom*, zijnde niet gehuwd geweest.
In bet laatste jaar zijns levens, vereerde bij aan ieder
Gemeente, waar hij als predikant gediend bad, een zilveren
beker ten gebruikc bij 't Avondmaal, en legateerde aan
de klassis Leeuwarden twee zilveren bekers ter waarde
van 100 Gld., thans in het Museum v. h. Friesch Gen.,
waar op dit devis is gegraveerd ,,Eo prae, sequimini rno."
Men las tot 1773 op zijn grafsteen :
„Hier rust het sterflijk deel van Petrus Arundae
„Die naar de ziel geniet bij God de rust en vree
„In die verwagting om ten jougsten dage hier boven
„Met ziel en lichaam beid voor ecuwig God te loven.
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1703. Miirtijuis S w a r t e , geboren te Sneek, — kandida.it. Nadat hij 6 jaren conrector te Sneck geweest was,
hier beroepen, bevestigd den i Julij, deed hij den 4 des
Woensdags zijne intreercdc. Overleden den 7 April 1745,
oud 'ruim 75 jaren 4 maanden. Hij werd den vorigen
dag, in zijnen tuin wandelende, eensklaps bijna geheel
blind, en klaagde, des avonds te bed gaande, niet al te
wel te zijn, en ontsliep reeds in den vroegen morgen.
Binnen een jaar volgden hem nog 17 personen uit deze
gemeente, waar men in 1748 maar 115 leden telde. -1)
174G. Johannes Pliilippus de ScMffart, geboren te
Ferwerd, Joh. zoon — kandidaat, bevestigd den 19 Junij
— verroepen naar Wanswerd, deed hij zijn afscheidsrede
den 12 Octoher 1749.
1749. Joliiiimes Beilamis, geboren te Kollum. zoon
van Matthijs B., bijzitter van 't Gerigt van Kollumerland,
kleinzoon van Johannes te Sëxbierum; — kandidaat, bevestigd den 21 December; — verroepen naar Ee en Engwieruni, deed hij zijn afscheidsrede den 10 Augustus 176(5.
17G6. Regnenis Petrus lleddiiig'ius, geboren te
Goinga den 23 September 1734, Wibr. Gerh. zoon; kandidaat, bevestigd den 28 September — overleden den 28
Februarij 1808. 2)
1809. Petrus Nathanaël Loiisars, geboren te Francker — kandidaat, bevestigd den 10 April; verroepen naar
Oude Lemmer e. a., deed hij zijn afscheid si ede den 28 April
1822.
1822.

Franciscus Johannes Dethniers, geboren te

M Zie over zi]n geschrift: ,,11 et verval e t c / ' Lorgion, Hervormde
K K . , bl. 229. Ypey en Dermout, dl. III. bl. 218 volgg. Aanteekeningen, bl. 98 en over het Avondmaal. Lorgion, Herv. K.K., bl. 252.
Zijne vrouw Jannecke Siccama overleefde hem maar 3 m a a n d e n ,
en stierf te Huizmn. Stamboek dl. 1, bl 105.
2
i Men vindt een belangrijk familie-tlegister \ an Vaders- en Moederszijde in de Boekzaal 178(5. Januarij, bl. 62 en 1781, December,
bl. 712. Zie Lat. vs. 1761b, bl 119. 1786a, bl, 62.
ù
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Groningen — kandidaat, bevestigd den 15 September. - Verroepen naar Hempens c. a., deed hij zijn afscheidsrede
den 26 Juni) 1825,
1826. Egbertus Lubeleij Beddingiiis, Begn. Petr.
zoon, Ger. Berth. en Wibr. Ger. broeder, beroepen van
Zunderdorp, bevestigd den 5 Maart, stond vroeger te
Weidum. — Overleden den 20 Junij 1860, oud ruim 76
jaar 6 maanden.
1861, Bernard Willem Colenbrander, Herm. zoon,
geboren te Herwen 6 Janua.rij 1836, kandidaat, bevestigd
den 15 September. In 1866 te Wijnaldum; in 1868 te
Dragten; in 1876 te N. Beerta; in 1877 te Herwen e. a.
Er ontbreken in het Hds.: W. J. H. v. d. Zwaag
1866 — 69. A. E. Goolhaas v. d. Woude 1869 — .

LEKKUM en MIEDUM.
Michaël, Roomsch priester of Vicarius hier, moest in
1567 vlugten, en begaf zich naar Emden, waar hij in de
kerkeboeken genaamd wordt Michaël de West-Friesche
predikant. Hij hield zich daar bij de Friosche gemeente
nog op in 1570. Denkelijk dezelfde als M. Andrieszoon
en was clan te Dirksland in 1574 — te Zevenhuizen in
157 .; daar werd hij geweerd in 1581; te Westerhuizen
was hij in 159 . en overleed daar den 10 April 1593. *)
15 . Yincentius Jacobus Canabaeus, zekerlijk te
Hempens geboren, waarvan hij zich dan noemde met
den Latijnschen naam Cannabis d. i. hennep of bij verkorting, gelijk het in Friesland veeltijds uitgesproken wordt,
kemp. Zijne nakomelingschap heeft daarvan den toenaam
Hempenius gemaakt; hij zelf schreef ook Hempenius en
Hempens. Wanneer hij hier gekomen is kan niet bepaald
worden; doch was reeds hier in 1598, en lid der Synode
te Bolsward in 1615. Hij is zeer waarschijnlijk van hier
*) Zie Enidens, Moederkerk bl. 191.
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veiToepeii naar Dokkum, waar hij tot lid der klassis werd
aangenomen den 25 September 1620. Hij was broeder van
Meinard te Jorwerd. Zijne verroeping naar Dokkum komt
ons zeer waarschijnlijk voor, 1° wegens de jaren dat hij
daar kwam en hier een opvolger kreeg, 2° gelijkheid van
namen, 3° de namen der vrouwen van beiden Catharina
Foekens van Hettinga.
Hij was hier al den .15 Januarij 1597 en nog den 17
Januarij 1620; recesboek.
16 . Johaniies Willielini, hier beroepen vanBoornbergum den 26 Novemb. 1620. Overleden den 11 Junij
1630.
1631. Paulus Meiisouis of Doniimcus Paulus Mensouius genaamd — overleden in 't laatst van Februarij
1666. x)
1667. Lovius Moliuacus, beroepen van 't Ameland,
geapprobeerd den 11 Maart, bevestigd den 31 Maart,
deed zijn intreerede den 4 April, lid der klassis den 15
April. — Hij werd in 1678 gesuspendeerd, bij welke gelegenheid Ds. Perrijn te
uit naam der klassis een
strafrede hield den 19 November 1678, uit 1 Gor. X : 12;
en in 1682 afgezet, waarvan hij appelleerde op de Synode.
Dit verwekte veel ontroering en beweging in deze gemeente.,
zoodat er gecommitteerden voor de klassis verschenen met
verzoek om mitigatie van deze sententie, doch vruchteloos;
op zijn verzoek werd hem echter door de klassis den 3
Julij vergund om in zijnen dienst hersteld te worden.
Eindelijk is hij den 31 Mei 1686 weder van zijnen dienst
ontzet, van welk vonnis hij wel appel verzocht bij Heeren
Gedeputeerde Staten van de Synode in 1686, doch dit
werd geweigerd, naar dien de censura tot de kerk behoort.
Zie Synode 1682 art. 9.
1688.

Johanites Popma^ geboren te Burgwerd, Franc.

!
) Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 241 en Van der Aa,
Biographisch Woordenboek.
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Joh. zoon, beroepen van Akkcrwoudc, geapprobeerd den
23 April, lid der klassi.s den 5 Mei; —wegens zwakheid
van gezicht emeritus geworden den 9 Februari, 1 7 1 1 ,
bij 't College den 19 Februarij 1711, en was toen in 't'63**-'
jaar zijns ouderdom?. Zie 't familieregister op Akkerwoude.
1711. Kombertus Broersina, geboren te Oudkerk ,
Aege zoon; kandidaat, bevestigd den 30 Mei — overleden
den 19 April 1729, oud in 't 46^e j;,ar.
1729. Abraham Wasseuberg, geboren te Leeuwarden
den 2 Julij 1701 — kandidaat, bevestigd den 1(3 Oe.tober.
— Emeritus geworden in Oetober 1778 , overleden te
Franeker , ten huize van zijnen zoon Evert Abr., Hoogleeraar aldaar, den 28 Oetober 1780. Hij werd te Lekkuni
begraven. *)
1779. Ambrosius Dorhout, geboren te Leeuwarden
den G November 1753, Anibr. Br. zoon ie Dokkum;
kandidaat, bevestigd den 31 Januarij -- verroepen naar
Buitenpost, deed zijn afscheidsrede den 18 Oetober 1789.
1789. Johaimes Wibrandus Florison, Joh. Jac.
zoon, Laar. Joh. broeder; beroepen van Pietersbieruin,
deed zijn intreeredc den 22 November - overleden den
3 Augustus 1823.
1824. Ilomke Sipkes Hevensma, beroepen van Landsmeer, bevestigd, deed zijn intreeredc den 3 Oetober
— verroepen naar Workuni. deed hij zijn afscheidsrede
den 30 September 1827, stond vroeger te Goéngarijp etc.
1828. Johaunes Elias Teisser, geboren te Winsum,
provincie Groningen; — kandidaat, bevestigd den 3 Augustus -- verroepen naar Winschoten, en deed zijn afscheidsrede den 31 Oetober 1830. Zie verder op Franeker.
1831.
')

Eiigelbertus Ruitenschild, geboren te Leeu-

Volgens Burmama.
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warden, broeder van Gerrit te 's Gravenhago ; — kandidaat, bevestigd den 27 Februarij. Verroepen naar Lopik,
deed hij zijn afscheidsrede den 15 October 1837.
1838.
Abraham Witteveen, geboren te Heerenveen
den 1G December 1810; — kandidaat, bevestigd, den 21
•lanuarij. Zie Huiziim.
Er ontbreekt in het Hds. F. P. Florison 1844.

Ring van Stiens.
STIENS.
Laniberti Sipkes, organist hier den 1.1 Mei 1555 en
Jacobus Adama den 23 Maart 1567. (Reccsboek.)
Ecs Ekius of Ecke Eckius en Heuricus , men gist,
Ostelaiuis, (die hier naderhand wederom is geweest) de
een pastoor en de andere ongetwijfeld vicarius, moesten in 15(57 vlugten. Ecke Eekius-begaf zich naar Emden.
158 . Regnerus Folco, geboren te Emden, trad in
1579 in dienst en wel ligt hier; werd op bevel van de
Synode te Francker in 1583 van hier naar Gubaard verplaatst.
'158 . (Jerîiardns N. 'I
word! op 't jaar 1589
genoemd gewezen predikant te Stiens.
1589.
Tlieunis Klaassens van Wassenaar Tjcbbe
en Joh. broeder, beroepen van Workum of van Sloten
in 't laatst van 1586 of 1587 ; zie klassis Franeker bl.
137. Hij verscheen op de Synode te Dokkum in 1591 als
ouderling, *) en verzocht iir die vergadering wegens
ouderdom van zijnen dienst ontslagen en met een klein
') Hij schijnt in 1590 weder te Leeuwarden geweest te zijn en wel
in hevigen twist. Lorgion, Geschiedkundig gedenkboek, bl. 30.
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onderhoud voorzien te worden; doch er werd besloten
dat hij nog een tijd hing. in zijnen dienst en plaats zou continueeren. In 1595 was hij praeses der Synode te Fraudeer; eindelijk tegen 1599 is hij om zijnen ouderdom en
zwakheid aangesteld tot Baad der Kerk van Leeuwarden,
en om door Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Stadhouder van Friesland, desverkiezende geadviseerd te worden. ')
1599. Henricus Ostelauus, beroepen van Achlum ,
verroepen naar Kornjum voor 1613.
16 . Regnerus Bogart, zal in 1582 geboren zijn.
Zoo noemt hem Laurman, 2) doch ik heb voldoende
redenen om te geloven dat het is R. Bogerman, Joh. zoon
ie Kollum — Joh. broeder te Leeuwarden; — verroepen
naar Haiiingen in 1617 en wel voor den 10 Julij, blijkens 3 resolutiën van Heeren Gedeputeerde Staten omtrent het verkiezen van oenen nieuwen predikant. 3)
1617. Petrus Deddonis (Deddes), beroepen van Oostrum c a . , zeer denkelijk in 't genoemde jaar, doch in 't
laatst. — Overleden den 3 Mei 1624, oud 34 jaren.
Men vindt 't volgende Elogium op hem : Petrus erat Pastor rara pietate probata. (Zie verder klassis Leeuwarden
bl. 48.)
1626. Arnoldus Mathiae Siderius , 4) beroepen in
Februarij van Finkriin c. a. Overleden den 17 Octobcr 1642.
1
) H. Croese , bl. 2. M. Veeris en F. de Paauw. Dit dient tevens
tot verbetering van . . . , ?
2
) Klassis Leeuwarden, bl. 47 — volgens een grafsteen leest men
„anno 1617 stierf Johannes Bogerman, zoontje van Regn. Bogerman,
Bedienaar des Godlijken woords tot Stiens." De regeering van Leeuwarden bepaalde in 1608 dat hij jaarlijks van stadswege /' 100 zou
genieten , zoo lang hij te ï r a n e k e r studeerde en daarna f 200 om
anderhalf jaar buiten 's lands te reizen , waartoe hem in 't volgende
jaar nog /'200 werd geschonken; — volgens Friesche Volks-Almanak
1862, bl. 78.
3
) Deze gemeente geaccordeerd een predikant te verkiezen den
10 Julij 1617. 2 Heeren gecommitteerd om de ingezetenen daarover
te verstaan den 21 en 22 Julij.
4
) Zoo schreef hij zelf in 't huwelijksproelamatieboek — op den grafsteen staat Arnoklus Siderius en dat hij overleden is den 17 Octobcr.
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1644. Franciscus Juvenalis , beroepen van Oudcga
en Nijega c, a. tegelijk met Wiltetus Henrici kandidaat ;
na vele moeijelijkheden is deze beroeping geapprobeerd
den 11 December 1 6 4 3 , nader gecontinueerd den 28
Februarij 1644. Hij is te Oudega gedimitteerd den 2 Maart.
Volgens zijne marginale aanteekening in 't huwlijks proclamatieboek alhier bl. 11 in Junij 1642 en in het doopboek
begint bij met den 5'îei1 Junij 1642. Dit laat zich, mijns
bedunkens, in deze voege oplossen, dat, gedurende de vacature en den laatsten welligt zickelijken levenstijd van.
Siderius , gcene aanteckeningen in de gewone protocollen
zijn geschied, die Juvenalis, bij zijne komst hier , daarin
van achteren opgeschreven heeft. Hij was hier nog in
1653 en toen lid der Synode te Dokkum. Daarna is hij
hier overleden , want op 't verzoek van zijne weduwe zijn
den 1 October 1655 de predikanten Sweringa , H. Lautenbach en Ant. Petri door cle klassis gesteld om haai'
zaak over 't annus gratiae met de Ingezetenen van Stiens
te 1'aciliteeren (R.).
19 Augustus 1644 Ds. hier te Stiens, (recesboek) hier
nog den 14 Januarij 1 6 5 4 , (recesboek.) — Frouckien
Gerrits weduwe Ds. Franc. Juvenalis, in leven dienaar des
Godclijken Woords tot Stiens , neemt aan te betalen aan
Aulus Haersma, Grietman over Smallingerland, de Somma
100 Gld. bij 14 dagen den 5 December 3 654. (recesboek).
1656. Theodorus Nicolai Raerdt, zoo schreef hij zich
in 't Album Aeadeiniae Franeker, 1648; geboren te Leeuwarden , beroepen den 5 November, geapprobeerd den
12 November 1 6 5 5 ; in de kerkelijke protocollen alhier
schreef hij ook Raardt; — kandidaat bevestigd den 16
Maart; — overleden den 1 Januarij 1672.
1674. Pierius Stellingwerf, Pier Joh. zoon, beroepen van Langweer c. a., daar gedimitteerd in April,
hier lid der klassis den 27 April. Overleden den 28
Januarij 1692, oud 60 jaren, volgens zijn grafsteen.
1692. Pierius Stellingwerff, geboren te Langweer,
zoon van bovengenoemden ; kandidaat (zijn broeder , de
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kandidaat, is conrector en rector te Bolsward geweest)
— geapprobeerd den 2 Mei , lid der klassis den 4 Julij
— overleden den 17 April 1716, in den ouderdom van
48 jaren ; volgens zijn grafsteen.
1716. Joliamies Sahnasius, broeder van Andreas te
Akkerwoude en Renicus te Opende ; — kandidaat, geapprobeerd den 5 October, lid der klassis den 7 December.
Overleden den 25 April 1740 , oud in bet 53 st e j ; u i r .
Men vond op den grafsteen een vers door Ds. Steenwijk
van Longcrhou gemaakt. x)
1741. Petrus PaNsamier, geboren te Leeuwarden
den 19 Maart 1715 — kandidaat, bevestigd den 30
April — overleden den 29 Maart 1783 — was in 1758
gecommitteerd tot de visie der autographa.
1784. Jacobus Chevallier, beroepen van Schoonhoven, deed zijn intreerede den 6 Junij ; zeer haastig overleden den 8 Augustus 1786, oud bijna 58 jaren; begraven te Leeuwarden in de Westerkerk. Stond vroeger te
Britsum.
1788. Willem Saimes. beroepen van Molkwcrum,
deed zijn intreerede den 8 Junij ; verroepen naar Hallum,
deed zijn afscheidsrede den 26 Julij 1789.
1789. Sibraiidus Winsemius, beroepen van de Rotfevalle, deed zijn intreerede den 11 October; — overleden
den 8 November 1804, oud 52 jaren 3 maanden.
1806. Jacobus Brouwer, beroepen van de Rottevalle,
deed zijn intreerede den 11 Mei ; — overleden den 3
October 1820.
1821. Rinse Kijlstra, Rinz. neef, beroepen van
Oudega en Idsega c. a. bevestigd den 2 December ; —
')

Salmasms etc.

Zie klassis Leeuwarden, bl. 49.
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vcrroepcn naar de Meeden in' t. Oldamt, deed hij zijn afscheidsrede den 31 October 1824.
1825. David Adrianus Escher, geboren te Nes.
Joh. Petr. zoon — als kandidaat te Kolham in 1809 ; te
Loga in 1813 ; vandaar hier beroepen, bevestigd den
5 Junij; verrocpen naar Bozum. deed hij zijn afscheidsrede
den 25 Augustus 1832.
1832. Willem Muurliiig, geboren te Bolsward, den
27 April 1805 — Theologiae Dr. te Utrecht, den 14
April 1831, te Utrecht bekroond in 1826. Zie annalen
no. 4. Oreerde te Francker den 27 September 1837.
Als kandidaat bevestigd den IG December; verroepen naar
Franeker tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid, afscheid
den 17 September 1837; naar Groningen in dezelfde
betrekking in 184.1.
1837. Jodoens Henricus Reddiiigins, Wibr. Ger.
zoon, Ger. .Berth. en Egb. Lubel. broeders zoon — Ger.
Berth. broeder, Jod. Henr. en Regnerus Petr. neef, beroepen van Kijkerk klassis Dokkum, bevestigd den 3
December. Vertrokken naar Morrha c. a. 27 Fcbr. 1842.
Daar'emeritus geworden in 1883.
In het FIds. ontbreken: E. J. Diest Lorgion 1842—43.
L. S. P. Meijboom 1844—46. J. Witkop 1846—47.
H. v. Berkum 1 8 4 8 - 5 5 . B. F. Brugsma 1855 — .

BRITSUM.
Eerst onder klassis Franeker ; zie op Ylstanus.
158 . Fredevik Tlstanus of van IJlst, stond hierin
1585, en was lid der Synode te Dokkum wegens de klassis
van Franeker. v)
15 . Jr. Melchior Clant, zoon van Joh. een Omlandei' edelman; zijn vader eerst Roomsch priester te Be') Dr, Gellius Schotanus, hier den 29 Januari] 1580
Zie verder op Wons.
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dum, naar Oost-Friesland gevlugt, koerde in 1595 van
daar terug en werd er predikant.
Hij kwam met Melchior van Amswecr, broeder van
Doede van Amswecr , in 1585 uit Antwerpen , waar zij
't Evangelie verkondigd hadden, te Emden, ging met
hem naar Friesland, en werd nu reetor te Sneek. Westendorp Bgr. uit de Herv., bl. Gl , 62. Hij werd predikant te Lutsborg in 1580 , — vertrok van daar naar
elders in 1 5 8 4 , kwam hier 23 Sept. 1592 , (reeesboek)
is verroepen naar Woudsend. Hij was nog lid der Synode in 1594 wegens de klassis Leeuwarden, en stond
14 Mei 1597 (reeesboek) nog hier.
159 . Henricus Minckena van llinkenburcli, was
hier al den 20 Januari] 1599 en (reeesboek) beroepen
van Belkum ; hij stond hier nog in 1 G i l , en was toen Gedeputeerde der Synode. Later overleed hij hier.
161G. Meinardus Schotanus, geboren te Francker
den 13 October 1593. Theologiae Dr. Henr. zoon hoogleeraar in de regten aldaar , Bern. broeder ook Jur. professor aldaar, broederszoon van. Gellius te Goutum en
Jac. te Winaldum; *) kandidaat geworden den 7 November en hier daarop beroepen; — verroepen naar
Franeker tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid in 1G26.
Hij oreerde de dignitate ministri, en werd in 1G30 bibliothecaris tevens. Zie verder op Leeuwarden.
1G27. Wilhelmus Wijngaarden en Wijngaart, beroepen van Schingen e. a. in 't begin van 't jaar , stond
hier nog den 19 Julij 1645 (reeesboek), en was toen lid der
Synode te Harlingen.
1G49. Antonius P e t r i , beroepen van Jutrijp c a . ,
conditioneel geapprobeerd den 3 , doch finaal den 11
Januarij — overleden in 1672.
l

) Zie Glasius G. N.
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1674. Justus x) Gerkama, geboren te Harlingen, Gore.
Joh. zoon, broeder van Joh. te Pioordalmizum; kandidaat , geapprobeerd den 27 Januarij, lid der klassis den
IC) Februarij; — verroepen naar Hinde-lopen, gedimitteert
den 19 December 1681.
1682. Titvis (Wiete) ïtingers, geboren te Harlingen
den 22 Januarij 1660; van moederszijde een kleinzoon van
Ds. V. Enema teMukkum en Franeker (Alb. Ac. fran. 1.681).")
Art. Lib. Mag. et Philos. Dr. kandidaat, geapprobeerd
den 6 Jiinij , lid der klassis den 3 Juli] ; — verroepen
naar Ried c a . , geapprobeerd daar den 9 December 1684.
1685. Johaimes S e k o e l t , propon. bij provisie geapprobeerd den 30 Maart, en na afgelegd examen ten
volle geapprobeerd den 27 April, lid der klassis den
18 Mei; — verroepen naar Hem N. Holland, gedimittoerd
den 3 Mei 1686, daar overleden in Mei 1697.
1686.
Benjamin B e k i u s , Joh. z o o n , propon. te
Leiden , pcremtoir geëxamineerd den 15 November. Hij
was zeker een zoon van Joh. Beek, Franscli predikant te
Leiden geworden in 1 652 , en dus te Leiden geboren in
1656; — kandidaat bevestigd den 12 December. Overleden den 14 November 1733, oud bijna 77 jaren, volgens grafschrift.
1735. Hermanus Lolcaina, — kandidaat, bevestigd
den 9 Januarij. — Overleden in 1738 , nalatende een e
weduwe en 2 kinderen. 3)
1739.

Jeremias Henricus Bruinings, Davidzoon,

') Of Joost, daar zijn Grootvader heette Joost Hendriks Bulters ,
Kapitein ter zee , die zijn leven grootmoedig heeft opgeofferd voor
't vaderland; en waarvan zijne moeder Sara B. eene dochter was.
-) Geboren den 15 Februarij 1680, volgens Van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek op Harlingen; dat komt ook uit, d a a r b i j overleden is den 2'i Februarij 1725, oud 65 jaren en 8 dagen.
:)
) Zijn doodsberigt in de Boekzaal van April 1738,
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beroepen van Beetgum , deed zijn intreerede den 19
April; — verroepen naar Vollenhovc, deed hij zijn afscheidsrede den 19 April 1744 ; nadat wegens zwakheid zijn
dienst reeds 2 jaren door eenen propoii. waargenomen
w a s , werd hij emeritus in 1764; doch hij overleed kort
daarna den 20 November 17G4, oud 6G jaren en 9 maanden.
1744. Msirtiiras van Maruiu, geboren te Groningen
in 1709 — als kandidaat te Eist provincie Gelderland
in 1734; van daar hier beroepen, deed hij zijn intreerede
den 16 Augustus; — verroepen naar Einden, deed hij zijn
afscheidsrede den 9 December 1753.
Zie verder op
Dokknm.
1754. Benjamin Frieswijk, geboren te Leeuwarden
den 18 April 1731 , zoon van Willem Hendr. F., oud
pensionaris aldaar, broeder van Hendr. te Idaard c. a.
— kandidaat, bevestigd den 28 April; — verroepen naar
Zierikzee, deed hij zijn afscheidsrede den 1 Mei 1763. Zie
verder op Leeuwarden. x)
17G3. Jacobns Chevallier, beroepen van Jac. Par.
deed zijn intrede den 18 October ; — verroepen naar
Oude Tonge, klasse Voornc en Putten, deed hij zijn afscheidsrede den 23 Mei 1768; — naar Schoonhoven in 1771.
Zie verder op Stiens.
1768. Hermaumis W i e s e , geboren te Breinen, nam
als kandidaat langen tijd den dienst waar te; IJsselstein ,
trad in dienst te Aalst in 1756 — te Hemmen in 1764;
van daar hier beroepen , deed hij zijn intreerede den 26
December. — Overleden den 1 April 1798.
1798. Willem Joacîiiiii Wicherts Abrescli, geboren
Le Groningen , zoon van Petrus , hoogleeraar in de Godgeleerdheid aldaar , broeder van Frecl. Joh. laatst predikant te Finsterwolde; — kandidaat, werd bevestigd en deed
zijn intreerede den 21 October; — verroepen naar de
')

Van der Aa, Biographissch Woordenboek.
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Meeden in 't Oldambt, deed hij zijn afscheidsrede den 7
September 1800 ; wegens ongesteldheid emeritus geworden deed hij zijn afscheidsrede den 10 Mei 1818. —
Overleden te Groningen den 8 December 1840 , in den
ouderdom van (54 jaren.
1800. Oerrit lioorda, beroepen van Tinallinge, deed
zijn intrecrede den 23 November. — Emeritus geworden
den 1 Januarij 1834. Overleden te Nes op Ameland den
15 Junij 183G, oud (54 jaren 3 maanden; stond vroeger
.te Rottevalle.
1834. Sijtze Solkes Tromp, geboren te Woudsend;
te Alphen klassis Leyden in 1829 , van daar hier beroepen , bevestigd den 11 Mei. — Als kandidaat te Stellendam in Junij 1827, naar Alphen in 1829. — Emeritus
(ten 1 Januarij 1844.
1844. Sijnco Hoitsema , beroepen van Vleuten, bevestigd den 28 April.
In" het Hds. ontbreken: G. Wctsels 1 8 5 6 - 5 9 . C. E.
-Grull 1859 —G7. Y. Radersma 1868 — 18(59. F. G. Ter
Meulen 1870 — 1882. J. A. Th. Krol 1883 — 1885. L.
1). G. Krol 1885 — .
'KORNJÜM.
Joliannes , vicarius, moest vlugten in 1567, en ging naar
Einden; ook genaamd 1 ) Joh. Bouch, en zeer waarschijnlijk
dezelfde die verder onder Sneek voorkomt.
1580. Ruardus Bernli. Acroiiins, Bern. zoon , Joh.
broeder, beroepen van Bolsward, denkelijk al in 1580,
(wegens zijn opvolger daar). Hij ging in 't laatst van 1580
nog ter leen naar Leeuwarden, 2) doch keerde tengc') Naamlijst M. Poppius en Launnan, bl. 42.
) Volgens de geestelijke rekening ging hij iu 1580 van Franeker
naar Leeuwarden. Kan de reden, dat hij gezegd wordt hier van
daan derwaarts gegaan te zijn , ook wezen daar hij hier Roomsch
priester is geweest V Zie over hem Glasms Gr. N. etc. en Stamboek
Nalezing, dl. II, bl. S. Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 221
en 231. Van der Aa, Biographiseh Woordenboek.
2
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volge van oenen twist aldaar met IJ. Balck in 1589 terug. — (Over 't gesprek van P. van Geulen, zie klasse
Franeker bl. 135.) Hij stond hier nog den 30 December
1596, en is naar Schiedam verroepen zoo 't schijnt in 1599,
waar hij overleed in 1612. *)
158 . Theodorus of Theodoricus Harco (Dirk Harkes), vroeger praebendarius te Brantgurn , doch in 1567
naar Einden gevlugt ; vertrok in September 1582 van
Marienwehr tot opbouw der kerk in Friesland; of hij
terstond hier gekomen is , kan met geene zekerheid bepaald worden; hij was hier in 1585, en was toen lid deiSynode te Dokkum ; wegons de terugkeer van R. Acronius vertrok hij naar Hantumhuizen in 1589 ; hier nog
den 28 Februarij 1590, volgens recesboek.
160 . Arnoldus Tebbiug', geboren in Westphalen,
trouwde in 1598 in de gecombineerde gemeente van
Beetgum en Engelmn ; stond hier reeds in 1602, en werd
toen lid der Synode te Leeuwarden ; is verroepen naar Harlingen in 't begin van 1610.
1610. Thomas ïhomaszoon, beroepen van Blija c. a.
daar gedimitteert den 14 Mei ; — verroepen naar Jelsum
omstreeks 1613.
161 . Henricus Ostelanus, hier al den 18 Januarij
1612 , volgens recesboek ; werd van Stiens hier beroepen;
overleden 20 September 1617.
1620.

BoiiritiiN 2) Sibenia, beroepen van Zuidwoude

*) Brandt, Historie der lieformatie, dl. II, bl. 184. Na ruim 40
jaren in de kerk gediend te hebben. Hij zelf zegt in 1610, dat 't
40 jaar was; — hij was in 1608 te Leiden getuigenis afleggende.
Zie de Navorsen er, dl. Vil, bl. 229.
2
) In 't formulierboekje schreef hij Bueretius; — zijn verzoek om
dimissie als predikant alhier geaccordeerd door 't Collegie den 7 Mei
1629. Hij was een Alumnus. Hij gaf uit „Salomons Zwaard. Kott.
1735, 8o (herdruk) en „Testamenten der 12 Patriarchen, Jacobs kinderen" 8o. v. Abcoude. I . fiï>2 en aanh. bl. 195. volgens antw. op
vraag v. B. B. Nav. X. No. 4.
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o. a.; veiToepen naar Oostzanen, gcdimitteerd den 7 Mei
1629; — naar Schiedam in 1632, — naar Haarlem in
1635 ; daar overleden in December 1636.
1630. Christiauus Schotanus à Sterringa, Bern.
zoon, beroepen van Schingen e. a., en denkelijk gekomen in 't begin van 't jaar ; — verroepen naar Franeker
tot hoogleeraar in de Grieksche taal etc. in 1639. Zie
verder Franeker op 't jaar 1653. *)
1639. Bouritius Isbrandi Sweringa, de opvolger
van den voorgaanden. — Emeritus geworden den 19 April
1669; bij 't Coïlegie den 21 Mei 1669.
1669. Eeico Wijlsma, beroepen van Haricli, daar
gedimitteerd den 7 September, lid der klassis den 6 December; — verroepen naar Oosthem, gcdimitteerd den 13
Januarij 1676.
1676. Aiidreas Schuiringa, beroepen van Finkum ca.,
deed zijn intreerede in 't laatst van Februari]; — verroepen naar Rauwere! c. a., gedimitteerd den 8 October 1683.
Hij verzocht aan deze klassis om als lid in dezelfde vergadering bij baar te mogen blijven, dewijl Rauwerd
gelegen was in bet midden, tusschen Leeuwarden en
Sneek; hetwelk door deze klassis werd toegestaan, maar
door die van Sneek geweigerd.
1684. Andreas Popma, beroepen van LJtens, geapprobeerd den 5 Mei, lid der klassis den 2 Junij; — verroepen naar St. Anna-Parocliie , gedimitteerd den 27 October 1686.
1687. Nicolaus Jongedîjk beroepen van Idaard c. a.,
gcapprobeerd en gedimitteerd den 4 April; — den 7 Mei
1694 gecommitteerd tot den legerdienst; — verroepen
naar Huizum, gedimitteerd den 3 October 1698.
') Glasius G. N. De HH. Curatoren geauthoriseerd hem te introducceren door 't Coïlegie 22 Mei 1639.
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1699. Petrus Sevensnia — kandidaat, gcapproboerd
den 17 April, lid der klassis den 1 Mei;—verroepen naar
Ualliim, en gedimitteerd den G Junij 1707. Den 28 April
1704 verkozen tot den legerdienst.
1707. Melcliior Haiiekroot, beroepen van Oosterliaulo e. a. , geapprobeerd den 1 Augustus, lid der klassis den 5 September. In 1721 gecommitteerd tot de visie
der anthographa. —Overleden den 1 Junij 1751, oud 75
jaren.
1752. Göorg
broeder, beroepen
27 Augustus; —
zijn afscheidsrede

Lenike, Hans Henr. zoon, Hobbo
van Exinorra, deed zijn intreerede den
verroepen naar St. Anna-Parochi, deed
den 9 Junij 1754.

1754. Beg-nerus Wassenaar, geboren te Franeker:
als kandidaat bevestigd den 1G Junij. — Overleden den
25 December 1772, oud ruim 52 jaren.
1774. P e t r u s Wilhelmus Schierheek, beroepen van
Pietersbierum, deed zijn intreerede den 15 Mei ; — verroepen naar Oudo-Tonge, deed hij zijn afscheidsrede den
10 Augustus 1777; naar Paramaribo in 1780, daar overleden in 1785.
1777. Itegnerus B l a a u w , Nico All), broeder, beroepen van Öudeschoot c. a., deed zijn intreerede den 2G
Oetober; — verroepen naar Oostwoide provincie Groningen, deed hij zijn afscheidsrede den 10 Oetober 1 784 ; daar
overleden den 22 Mei 1829 , oud bijna 79 jaren.
1785. Joliaunes Wilhelmus Adolphus Schroeder,
LudOT. Cour. zoon, beroepen van Witmarsum, deed zijn
intreerede den 22 Mei; — verroepen naar 't Ileercnveen.
deed hij zijn afscheidsrede den 12 September 1790.
1791.

Leouardns Oiferhaus, Herin. Joh. zoon, bc-
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roepen van Oudchorne c. a., deed zijn intreerede den 23
October. Emer. 1 Jan. 1843, gest. 25 Maart 1846.
In het Hds. ontbreken: Pu Beekhuis 1843 — 1883.
J. M. Wilod Versprille 1884 — .
JELSüM.
Er was hier een getrouwde Vicarius (recesboeken don
31 December 1583.)
Gellùis F a b e r de Bouma. J)
Arnoldus Aiiiiius, eerst Roornsch priester alhier, docli
naderhand Hervormd leeraar; 2) was lid der Staten in
1578, en een der onderteekenaars v a n ' t request aan den
Graaf Rennenberg , om de Unie van Utrecht aan te nemen;
vertrok in 't volgende jaar naar Reitzum c. a.
158 . Til. Hark es (zie op Kornjum); of hij hier in
1582 uit Oost-Friesland gekomen is en van hier naar
Kornjum gegaan is, is mogelijk, doch ook dat hij cenigen
tijd beide plaatsen bediend heeft.
Bartholdus Schuiringa was hier den 29 Januari]"
158G en nog den 27 Februarij 1602, volgens recesboek
in mijne aanteekeningen, (zie verder op Sexbierum) — hier
nog den 26 Mei en toen gerecommandeerd te Adewert.
Glassieale Acten d. d.
Den 19 April 1603 werd door 't Gollcgie een financieel
dispuut tusschen den predikant en de gemeente vereffend,
en de gemeente gelast binnen 6 weken eenen nieuwen
predikant te verkiezen.
1606. Fraiiciscus Avercamp, beroepen van Ee c. a.,
daar gedimitteerd den 21 Maart — verrocpen naar Oldeholtpade c. a. in 1610.
M Zie Friesche Volks-Almanak 1839.
°) Zie Ypey, 1 Aanteekening, bl. 194 en de daar aangehaalde
schrijvers.

6
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161 . Thomas Tliomaszoon, beroepen van Kornjum
in 1611; uit eenc hofsententie blijkt dat hij hier reeds
stond in 1614 — overleden in December 1647.
1651. Henriciis Lautenbach, Wilî. zoon te Kempens , broeder van Jac. hierop volgende; kandidaat, —
over deze beroeping was reeds gedisputeerd in 1649 .
vermits door een andere partij Lamb. Schuiringa was
beroepen; na herhaald appel van partij ingesteld, is dezelve
geapprobeerd den 28 April 1651. Overleden in October
1665. x)
1666. Jacobus Lauteiibaeh, Will. zoon, Henr. broeder , kandidaat; deze beroeping , niettegenstaande protest
door de klassis geapprobeerd den 14 Mei, werd door de
Gedeputeerde Staten , volgens resolutie van den 17 Mei,
voor nul verklaard, op grond dat de beroeping buiten
kennis van den Grietman Frans Eysinga geschied was;
volgens resolutie vanden 19 Mei is do dorpsregter van zijne
betrekking afgezet, en Ds. Lautenbach gecondemneerd den
19 dito in eene arnende van 25 Gid,, aangezien beiden
gezamenlijk de uitschrijving tot stemming en de dorpsregter bovendien nog de klokklepping gedaan had. Om
diezelfde reden werd later ook de stemming van een
kerkvoogd geannulleerd, volgens resolutie der' Gedeputeerde Staten van den 28 Februari] 1672. Bij eene
nieuwe stemming J.L. weder beroepen zijnde, werd zulks bij
de klassis geapprobeerd den 26 November; lid der klassis
den 7 Januarij 1667 en in 1685 gecommitteerd tot visie
der autographa. Hij werd volgens resolutie der Gedeputeerde Staten van den 30 October 1691 als medegecommitteerde der klassis van Leeuwarden, nevens de
predikanten F. Gellius van Hallum en B. Reddingius
van Oenkerk, door 't Collegie gereprimandeerd over 't
approbeeren van 't boek van Meijlsma te Boxum, (?)
nopens de quaestie tusschen de professoren Roel] en Vitringa,
klassis Franckcr bl. 134.
Overleden in April 1704.
l
) Zie recesboek op den 24 November 1649 en Van der Aa, Biographisch Woordenboek; klassis Franeker, bl. 1'â'â en klassis Leeuwarden, bl. 40.
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1705. Johannes Henricus B e k k e r , Barth. zoon,
beroepen van Wijkei, deed zijn intreeredc den 30 Augustus.
Overleden den 3 Julij 1737. r)
1738. Johannes Conielis W i e r s m a , beroepen van
Wier, deed zijn intreerede den 15 Junij.
Emeritus
geworden in Junij 1792 , overleden te Leeuwarden den
21 October 1795.
1793. Grijsbertus van den B r o e k , Geert Jan broeder,
beroepen van Ureterp, deed zijn intreerede den 20
October. Verroepen naar Appingadarn als predikant en
rector, deed hij zijn afscheidsrede den 11 Augustus 1799
— naar Bierum in 1811, daar overleden den 8 Februarij
1821, oud ruim 52 jaren en 7 maanden.
1799. Hermamms Msinger, Sam. H e n r . z o o n , beroepen van Beers, deed zijn intreerede den 17 November; — verroepen naar Haarlem, deed hij zijn afscheidsrede don 24 April 1803 ; daar plotseling overleden den
15 November 1844, oud ruim 71 jaren.
1803. Eobertus de K e m p e r , beroepen van MeetImizen , deed zijn intreerede den 19 Junij ; — verrocpen
naar Vlcdder, deed hij zijn afscheidsrede den 28 April
1811. Zie verder Nijehaske ; — stond vroeger te NoordAvolde c. a.
1811. Wibe Mebius, Jae. Eng.zoon, Th. Ern. broeder,
beroepen van Rottevalle, deed zijn intreerede den 24
November; — verroepen naar Rcitsum c. a., deed hij zijn
afscheidsrede den 1 December 1822.
1823. Eitske Hoornsma Cannegietev , Joh.zoou,
beroepen van SLeggerden c a . ; bevestigd, deed hij zijn
intreerede den 8 Junij. Overleden te Leeuwarden den
26 Januarij 1825 — doch hier begraven. Hij was de
broeder van Dom. te Hiaurc.
') Zie verder levens- en fiimilieberisften, Boekzaal 1737. Augustus
bl. 230.
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1826. Jacobiis Joliaimes Menkenia, beroepen van
Oosterwierum , deed zijn intreerede den 9 April.
Er ontbreken in het Hds. H. A. Nieuwold, 1842 — 1882.
II. Rutgers 1883—.

BEETGUM.
Engelum hiermede gecombineerd tot 1G45.
De pastorij te Engelum tot 1627. Zie klassis Leeuwarden , bl. 70.
1584. Jasperus Petri Stokman, een Vkminger, volgens een o aanteekening in het Oudste Kerkeboek, was
bier de l a t e predikant; hier beroepen van Winsum door
de heeren Staten en dienaars des Woorcls in 1584,
vertrok hij nog in hetzelfde jaar weder naar Winsum c. a.,
zoodat hij hier zeer waarschijnlijk slechts ter leen is geweest.
1584. Gerardus Besten of Gerardus Wilhelmi, gekomen van Grouw uit gebrek aan onderhoud, schijnt
ook om dezelfde roden deze plaats spoedig weder verlaten
te hebben , terugkeerende naar zijn vaderland Benthem.
Zie verder nog op Grouw, welke gemeente hij na verloop
van eenige jaren weder opgezocht heeft.
1586. Joliaimes Petri Duizewout, hier beroepen,
kwam in Februari] 1586 van Grouw; x) naar Dronrijp
verroepen den 9 November 1594.
1595. Hermaiinus Colenius, beroepen van Bomwerd c. a., kwam hier in Mei. Hij vertrok naar Kollum
in 't laatst van 1605 of begin van 1606.
1607.

Joliaimes Wigelius stond in 1598 te Ruurlo,

*) Terwijl hij hier stond, is hij in 1588 naar Britswerd e. a. verroepen.
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vertrok naar Grol of Groenlo in 1602, werd daar van
rijnen dienst ontzet, kwam hier den 1 Mei 1G07 van
Garijp c. a. , waar hij 1\z jaar den dienst had waargenomen.
1611. Theodorus P e t r i , beroepen van Wijkei, deed
zijn intreerede den 7 Augustus ; door bemiddeling der
Synode in 1626 naar Dronrijp verroepen , waar men dit
breeder uiteengezet vindt. Gedurende zijnen dienst zijn in
deze gemeente ten minste 7 schoolmeesters geweest, zoodat
men bijna denken zou , dat zij slechts voor een jaar beroepen of aangenomen werden, en somtijds continueerden.
Tot aan zijn vertrek heeft de predikant zijne woning gehad te Engelum, waar de pastorij , denkelijk de beste ,
stond. Doch zijn opvolger nam dezelve bij verkiezing hier.
1627. Abraham Daniels Eilscheniius , Dan.zooii,
Bern., Pctr. en Phil. broeder, beroepen van Longerhouw,
daar gedimitteerd den 2 April; — verroepen naar Zoest,
provincie Utrecht, in Maart 1645 , waar hij overleed in
1648. 4)
1646. Nicolaus Arnoldi, geboren den 2) 17 December 1618 te Lcsna in Polen, is na volbragte studie paedagogus geworden, en daarna predikant in zijn vaderland;
waar ? — doch na zijnen dienst weldra nedergclegd te
hebben, bezocht hij onderscheidene hoogescholen, onder
anderen die te Franeker 2 jaren. Hij werd hier beroepen ,
geapprobeerd den 9 Maart, lid der klassis den 6 April;
hij bedankte voor de beroepingen van Bolsward en Tilburg,
doch in plaats van Goccejus te Franeker tot hoogleeraar
in de Godgeleerdheid beroepen zijnde , vertrok hij, na gedimitteerd te zijn, den 20 Mei 1651. Overleden aldaar
den 15 October 1680.
') Laurman , bl. 70 en van B h e n e n , bl. 143 melden beide ten
onregte van zijn vertrek van hier naar Belkum en van daar naar
Zoest, want onder anderen komt hij hier nog voor in 1644, was toen
lid der Synode, doch bleef terug.
De beide plaatsen zijn nu" geseheiden, omdat men zich niet vereenigen konde. L'lass. Leeuw., bl. 71.
") Glasius G. N. zegt geboren den 18 December. Zie daar meer.
Stamb. dl. II, bl. 192 zijne 2de vrouw.
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Daarop is een epitaphium gemaakt. Meinoriae etc.
Zie klassis Leeuwarden, bl. 72.
Nauwlijks was Arnoldi vertrokken en deze plaats vacant,
of eenige gecoimnitteerden uit Engelum verzochten zelfs
bij herhaling aan de klassis , dat hun predikant, ook als
leeraar te Beetguiu , volgens resolutie van de Synode te
Dokkuiïi, mogte worden geïntroduceerd ; niettegenstaande;
de oppositie van de zijde van deze gemeente, die op zich.
zelf wenschte te blijven en weder een eigen predikant
verlangde , werd echter door de klassis den 20 October
het verzoek van de gecommitteerden van Engelum geaccordeerd en toen zijn Jul. Atzonius te Oenkerk en Dirks
Gerrits Brakel te Beers c. a. benoemd om Ds. Ilogema te
Engelum tevens in den dienst hier in te leiden, en zoodoende zijn de twee gemeenten ivederom gecombineerd
tot aan zijnen dood, die plaats vond den 18 November
1G53 , in 't 37 s t e jaar zijns ouclercloms. Hij is in de
voorkerk te Engelum begraven.
1655. Gerardus Hasius, geboren te Briel, Adr.zoon
te Leeuwarden ; zijn zoon Adr. te Cubaard, zie aldaar ;
kandidaat, alleen door de ingezetenen van Beetgum beroepen , en ter approbatie ingeleverd den 5 Maart. Niettegenstaande liet protest van de ingezetenen van Engelum
is deze beroeping door de klassis geapprobeerd. Hij
overleed den 1 Augustus 1668, oud 37 jaren, volgens
zijn grafsteen.
1669. Georgiiïs îáunkeriis, J o h . Jac.zoon, geboren te
Makkinga, broeder van Joh. Jac. te Ureterp en Thomas,
rector te Delft, — kandidaat, bevestigd den 28 November;
in 1676 correspondent naar Gelderland. Die correspondentie schijnt in dit jaar begonnen te zijn. Verroepen
naar Schingen c. a.,. gedimitteerd den 15 April 1678.
De nieuwe kerk ingewijd 1677.
1678. Matthias' Hariuglioek, denkelijk geboren te
Bolsward , waar zijn vader Samuel van Haringhoek , gehuwd mot Lamke Siersma den 16 April 1656 , boek-
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drukker is geweest; x) kandidaat, geapprobeerd den 7
October, lid der klassis den 20 Januari] 1679 — verroepen naar Nes en Wierum, den 2 October 1683. á)
1684, Rndolphus Noordbeek, Joh.zoon — Elb., Joh.
Herm. broeder , beroepen van de Lemmer; geapprobeerd
den 7 Julij, deed hij zijn intreerede den 24 Augustus; —
verroepen naar Ouclega en Nijega c. a. , geapprobeerd en
gediniitteerd door de klassis den 3 Mei; desniettemin
oordeelde de Synode dat hij tot 't einde van de 2 jaren
in deze gemeente moest verblijven, te meer, daar bij renovatie op de Synode, in 1684 te Sneek gehouden, was
geresolveerd, dat een leeraar ordinair 2 jaren aan zijne
gemeente verbonden was , en hij alzoo niet voor don 7
Julij heeft mogen vertrekken.
1687. Johamies Isaaci, beroepen van Jorwert, geapprobeerd en gediniitteerd den 3 Mei, is op verzoek
wegens ouderdom en verwonding des lichaams door eenen
val, emeritus verklaard den 10 October 1712; bij 't
Collegie den 22 September 1712.
1714. Johamies Philippus F a b e r , beroepen van
Menaldum, geapprobeerd en gedimitteerd den 9 April —
overleden den 21 Junij 1722.
1723. Jereniias Henricus Bruiiiings, geboren te
Steinfort in Februarij 1698 , waar zijn vader David
rector en predikant is geweest; — kandidaat, bevestigd
den 17 October — verroepen naar Britsum, deed hij zijn
afscheidsrede den 12 April 1739.
1739. Winandus van Assen, beroepen van NieuwBrongerga, deed zijn intreerede den 16 Augustus;
') Zie deze familie nader bij Halbertsma, dl. II, lil. 381 — en van
der Aa, Biographisch Woordenboek, waar Haringhouk staat.
2
) Bij Staatsresolutie'van den 2 Julij 1684, werd de predikant te
Beetgum gebragt op den Staat der pastoriën, die suppletie ontvingen,
doch bij provisie.
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verroepen naar Belkum, deed hij zijn afscheidsrede den
16 Junij 1765.
1765. Gerhardus Theodorus de Cock, Tjaarda zoon,
Regn. Tj. en Remb. broeder , beroepen van Harich, deed
zijn inireerede den 8 September — overleden den 23
October 1808. x)
1809. Biense IJpina, beroepen van Oudega en Kolderwolde, deed zijn inireerede den 5 November. —
Bij sententie van het provinciaal kerkbestuur van Friesland
van den 15 Mei 1823 wegens zedelijk wangedrag gedeporteerd.
1824. Geert R. . . . Wieringa, beroepen van Gaast»
moer c. a., bevestigd den 2 Mei; — verroepen naar fïolwerd.
deed hij zijn afscheidsrede den 13 Julij 1828.
1828. Jacob Jacobs Swiers, geboren te Hoogczand —
kandidaat, bevestigd den 30 November — verroepen naar
Vries, deed hij zijn afscheidsrede den 29 Januarij 1832 ;
— naar Havclte in December 1837.
1832. Jacobus Meijer, Theologiae Dr., geboren te
Groningen — kandidaat, bevestigd den 15 Julij.
In het Hds. ontbreken: J. v. d. Zwaag 1845 — 47.
W. F. Paehlig 1847—51. D. H. II. Tijsscii 1851—53.
I. A. Prins 1 8 5 3 - 5 4 . H. I. Bruins 1855 — 72. I. E.
v. Iterson 1 8 7 3 - 7 9 . D. G. de blaas 1879—.

MENALIMJM.
Heeft eenigen tijd onder de klassis Franeker behoord.
Zie nog 1648 bij Ds. J. F. Feikcns.
Sibraiidus L e o ,

de schrijver der 2 kronijken

over

') Zie de familie, Boekzaal 1773a, bl. 324 en Van der Aa, Biographisch Woordenboek, en Catalogus van 't Friesch Uenootschap, bl.
'J5, 255, 313.
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het leven on de daden van de Abten van Lidluin en die
van Mariëngaarde , door Matth. in zijne Analecta opgenomen, was hier priester in 1557 en is volgens Suffr. Petrus
overleden in 1588. x)
Fredericus, monnik en Roomsch priester, moest in
1567 vlugten en ging naar Emden.
15 . F r e d e r i c u s Isforandi, welligt dezelfde die hier
vroeger Roomsch priester is geweest, was hier reeds in
1586. Op de Synode in 1591 werd besloten dat hij zich
volgens het besluit der Synode, te Leeuwarden gehouden
in 1586, zal reguleren, zoolang' hij in den dienst te
Menaldum blijft. 2)
159 . Engelbertus Herniaimi, denkelijk hier overleden omstreeks 1600; zie in 't Westerkwartier.
1601. Hero Heines of Frisius, beroepen vonDongjum, emeritus geworden in 1616, overleden volgens grafschrift in de kerk te Franeker den 17 Februarij 1619,
oud 65 jaren.
1617. Wiforandus Everhardius (Wrjbren Everts)
Lijcochton, kandidaat geworden bij de klassis van Franeker den M Julij 1617 en kort daarna hier beroepen,
nadat alvorens de beroeping van Ulpianus Epei te Oudcboorn van de eene en van Meinardus Schotanus, kandidaat te Franeker, van de andere partij door de Synode
M Zie Vrije Fries, dl. III, 3de stuk, bl. 223.
") Een van gelijken naam kwam te Zuid- en Noord-Scharwoude
in 157 , vertrok naar Wevershaven in 1575, waar hij een opvolger
kreeg in 1578; — een Fredericus te Midlie en Quadijk werd in 1580
ingeeischt, volgens "Ypey en Derm., dl. II. Aanteekening 27, Dat
was de predikant van Barradeel en Dantumadeel; was het dan éán
persoon V
Vooraan in 't oud Belkumer doopboek van 't geen de diaconie
toebehoorde, komt onder anderen voor: „Item noch hébben die voorz
„Gereformeerde Arme 100 Gld. op rente, die haar besproken sijn van
..Frederico lsbrandri dienaar des Godlijcke woords aleer van lYIenal„dmn. Dit geld had Mr. Frans Jansz. op rente tegen 8 procent 1
May 1605 — 22 May 1617." (Burmania.)
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van dat jaar gecasseerd, en eene nieuwe verkiezing geordonneerd was ; tegen de verkiezing van W. E. L., bij
de klassis geapprobcerd, was wel protest gedaan, doch
zij is door de Synode, in dat jaar bij continuatie van
den 5 tot den 13 Augustus te Harlingen gehouden, bevestigd; hij is in 't laatst van 1623 of i n ' t begin van 16-4
naar Oost- en West-Blokker vertrokken; zie verder op Sneek.
1624. Lanibertus Joliaunes — kandidaat geworden
bij de klassis Franeker den 11 September 1620, stond
hier reeds den 25 Mei, daar hij door de toenmalige Synode
te Harlingen tot gedeputeerde der Synode werd verkozen — hij overleed in Januari] 1647.
1648. Joliaunes Frederici Feikens — kandidaat,
geapprobcerd bij de klassis Franeker den 20 Maart en
den volgenden Zondag daarop bevestigd — den 4 September verzogt hij de klassis Leeuwarden om als lid
dcrzelve toegelaten te worden; dewijl men vrijheid had
om zich te voegen onder de klassis Franeker en Leeuwarden, werd hem dit geaccordeerd; hij overleed in 't
laatst van October 1665.
1666. Joliaunes Julij, geboren te Oenkerk in 1639,
Julius Atzonis zoon, broeder van Abraham en Petrus te
Deinmn, (zie te Deinum). Pas 15 jaar oud, werd volgens
resolutie der Gedeputeerde Staten van den 30 September
1654 hem de post van Mr. gegeven te Hardegarijp; den
5 Maart 1656 is een deurwaarder gelast om hem in 't vredig bezit daarvan te stellen; ook wordt hij 1658 nog als
Mr. daar met zijne vrouw Trijntje Hcrmanus als lidmaat
van de gemeente gevonden. Hij werd 7 Sept. 1663 S.
Min. Gandidaat te Leeuwarden. Als kandidaat bevestigd
den 18 Nov. Hij overleed 9 Febr. 1678, oud 39 jaren.
1679.

Mattliaeiis

*) Jorna, broeder van Ohias te

') Zoo schreef hij zich en noemt zich ook alzoo voor zijn boek
Klare Spiegel, en niet Matthias, gelijk Laurman, bl. 67 heeft; 't
blijkt ook nog uit het testament van zijne vrouw Antje Hiddinga,
die hem universeel erfgenaam maakte.
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Finknm c. a. on Petrus te Parrega c. a., kandidaat —
bevestigd den 18 Mei — verroepen naar Makkum , deed
hij zijn afscheidsrede den 25 Junij 1682.
1682. Michael Arnoldi, Mc. zoon te Beetgum, kandidaat en Theologiae Dr., r) geboren te Franeker, bevesLigcl den 24 September; — verroepen naar Harlingcii,
deed hij zijn afscheidsrede den 4 November 1G8B.
1G84. L a m b e r t u s Bieriuna, geboren te Noordlaren,
Alb. zoon , kleinzoon van Lamb. Alberü te Oudwoude —
kandidaat, bevestigd den 24 Augustus ; — verroepen naar
Zuidhorn, deed hij zijn afscheidsrede den 3 Mei 161)1 —
naar Groningen in 1695 , daar overleden den 8 November 1734, oud in het 7 4 ^ jaar.
1691. Jolianiies S i x t i , geboren te Dronrijp den 25
Maart 1 6 7 1 , 2) kandidaat, bevestigd den 22 November;
verroepen naar Oudega en Nijega c. a. deed bij zijn afscheidsrede den 22 Juli] 1694.
1694. Fedde Jan van Slooten, geboren den 23
Januarij 1670 te Harlingen , kandidaat, bevestigd den 14
October; — verroepen naar Midlum, deed hij zijn afscheidsrede den 22 October 1702. (Zie Alb. Acad. Fran. 1688.)
1703. Egbertus Liibeleij , beroepen van Weidum,
geapprobeerol en gedimitteercl den 7 Mei — deed zijn
intreerede den 3 Junij; — verroepen naar Steenwijk, deed
hij zijn afscheidsrede den 2 November 1704 , daar overleden den 23 Augustus 1739. 3)
1705. Johannes 4) Philippiis Falber, beroepen van Rin') Den 7 Januari] 1682 werd hem een honorarium van 500 Gild,
toegeleid, omdat hij 21 jaren oud, in de Theologie gepromoveerd
was. Zie van z i j n e kinderen Yriemoet, bl. 419.
'2) Volgens eenc familieaanteekening geboren te Dronrijp den 25Maart 1671 (Burmania.) Zie ook Album "Ac. Fran. 1686.
3
) Zie Boekzaal 1789, October, bl. 497.
4
) Zoo schreef hij zich zelf in een Kerkeboek hier, en te Nes op
Ameland.
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sumageost, gcapprobeerd den 4 Mei , lid der klassis den
6 Julij; — verroepen naar Beetgum , gedimitteerd den 9
April 1714.
1714. Jeremias Campegius Luitmaterp, ^kandidaat,
bevestigd den 24 Junij —overleden den 21 October 1722,
oud 35 jaren.
1723. Wilhelmus Fredericus Fafoer,' Joh. Phil.
zoon, beroepen van Pietersbierum, deed zijn intreerede den 31 October; — vertrokken om huiselijke redenen
in 't laatst van 1739 naar de Oost-Indien, is hij predikant
op Batavia geweest, en daar overleden in 1745.
1740. Johannes P o t t e r , Andr. broeder, beroepen
van Tjerkgaast c. a. , deed zijn intreerede den 14
Augustus ; — in 1745 tot legerpredikant aangesteld met
P. Couperus te Woudsend c. a. Emeritus geworden en
afscheid genomen den 15 Mei 1791, overleden te Dronrijp
den 28 Maart 1797.
1793. Wibrandus Holwerda, beroepen van Minnertsga,
deed zijn intreerede den 18 Augustus; — verroepen
naar IJ aren, deed bij zijn afscheidsrede den 15 November 1807. Emeritus geworden den 1 Julij 1838 wegens
zwakheid, deed deszelfs oudste zoon D. H., predikant te
Dragten, een afscheidsrede voor den vader den 24
Junij — hij overleed te Haren ?
1808. Wolter Gerard Smidt, beroepen van Witmarsum, deed zijn intreerede den 16 October. —
Overleden den 12 October 1835, oud 57 jaren 7 maanden.
1837. Lodewijk Mimting'he, geboren te Amsterdam,
kandidaat, bevestigd den 12 Maart.
In het Hds. ontbreekt G. Flieringa 1848 — .

1

j

Volgens Burmania

Luitmaturp.
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BEHLIKTJM.
Eertijds onder klassis Franeker.
158 . Hermanus Luinga wordt ook door Gellius
Snccanus genoemd Pcisanus ; welligt was Peise zijne geboorteplaats ; want Herm. van Belkum , zooals men ook
vindt tijdens zijnen dienst hier, zal ongetwijfeld alleen te
kennen willen geven, dat dit zijne standplaats was; zie
daarvan meer voorbeelden op Harlingen.
Hij stond hier reeds in 1 5 8 3 , was in 1587 praeses
der Synode te Sneek en heeft den 20 April, oude stijl,
met éénen predikant uit ieder klassis dezer provincie,
verteekend het request aan do Koningin van Engeland
Elizabeth., geschreven uit. naam van de Synode. l) Verroepen naar Sneek in 't laatst van 1588, want op de
Synode van dat jaar (1588 gehouden) verscheen hij nog
als predikant van Berlikum, of in 't begin van 1589.
15 . Gteiiaciis Habbonis; in de Synodale acten van
1590 wordt gemeld , dat hij hier onlangs in dienst was
getreden. Vertrokken naar Deersum niet later dan in 1595.
159 . Jonkhr. Henrlcus Hiückena van Hiuckenburcîij 2 ) afkomstig uit Emdcn, was hier reeds in 159 6 en toen
lid en scriba der Synode; verroepen naar Britzum in 1597.
1598. Nicolans Joliannis (Klaas Jansz.) Monsma,
beroepen van Grouw, hier gekomen den 2 Februarij.
Overleden alhier den 10 Januarij 1621, oud 50 jaren. '•')
1

) TJitenbogaerd, Kerkelijke Geschiedenis, bl.
. Zie op Anjum.
) Ænckenburg volgens Beddingius, van Adelijk geslacht, uit Einden afkomstig. Stamboek dl. 11, staat: . k w a m hier van Nörden. —
2 Vrouwen, dl. I, bl. 159 en Friesche Volks Almanak, 1854, bl. 91.
s
) Volgens aanteekening van N. J., werd den 16 Januarij 1602 bij
de gemeente besloten, dat men de namen dergenen die gedoopt
werden zou ter register stellen. Hij begon in het jaar van zijne
2

komst de aanteekening van getrouwden en lidmaten. Deze laatsten
waren toen 46 in getal. Volgens de onderteekening der formulieren
en grafzerk is hij genoemd pred. te Belkum en Wier, omdat hij van
üec. 1606 tot 20 Aug. 1620 beide gemeenten bediende. Hij preekte
's namiddags te Wier, bediende er het Avondmaal voor het; eerst 24
üec. 1609, en voor het laatst 2 April 1620; eerst eenmaal, daarna
tweemaal in het jaar.
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Op zijn grafsteen wordt hij genoemd dienaar des Goddelijken Woords te Belkuni en Wier. Zijn grafsteen is:
Nic. Johannis Snecanus, zie klassis Franeker bl. 124.
1622. Balthasar Stuifsant, beroepen van Scherpenzeel e. a., x) verroepen naar Delfzijl in 1634 en daar
overleden in 1637.
1634. Yincentius Jacobi Hempenius, Mein. broeder,
beroepen van Dokkum, deed zijn intrcercde in 't laatst
van April — overleden den 19 November 1641. — In
1634 waren er 100 lidmaten. Hempenius was de laatste,
die onder de classis Franeker behoorde.
1642. Jonas O ï a u s , beroepen van de Joure, daar
gedimitteerd in 't laatst van 't jaar. Zijne aanteekening
van de lidmaten begint met den 11 December 1642 ;
lid der klassis den 10 April 1643, hier overleden in 1655,
want eene gedane beroeping ter approbatie gepresenteerd
den 30 Januarij 1656, werd van de hand gewezen, omdat bet annus gratiae niet ten einde was.
1656. Grregorus Mees, geboren te Groningen Januarij
1631 , neef van Petrus te Sleen , kandidaat, hier beroepen voor dat het annus gratiae geëindigd was en daarom
werd de beroeping niet geapprobeerd, schoon er van
een andere partij protest daar tegen was ingeleverd. —
Hij bevond hier den 8 Junij 1 6 5 6 , 148 lidmaten; —
gedurende zijnen dienst hier , kwamen eenentwintig lidmaten met attestatie van elders over , en 61 werden op
belijdenis aangenomen , onder welke kaatsten twéé uit 't
Pausdom over gingen en 13 bejaarden gedoopt zijn. —
Hij werd hier den 25 November 1656 in den echt bevestigd
met R. A. Santvoort door Ger. Hasius, predikant te Beetguni. Jeremias Mees, zijn zoon, eerst predikant te Gelre en
Rijen, daarna te Ettcn, beide klassis Breda van 1 690 —1703.
') Hij kwam den 19 Julij niet vrouw en kind over. Zie over eene
mislukte ruiliug van plaats met Avercamp te Oldeholtpade, klassis
Franeker, bl. 140 en klassis Leeuwarden, bl. '261. Zie over deze
stemming Lorgion, Hervormde K.K., bl. 144.
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De vernieuwde beroeping werd geapprobeerd den 21 April
1656; hij werd lid der klassis den 5 Mei, verroepen naar
Kantons, gedimittcerd den 23 November 1657 — naar
Groningen in 1661 — naar Rotterdam vertrokken den
8 December 1675, daar overleden in 1694, den 21 September x)
1658. Nollius Hajonides geboren te Bolsward den
8 December 1634; K. Haj. kwam als kandidaat van
Franeker met attest te Bolsward den 29 Julij 1654 en
werd rector der Latijnsche scholen te Bolsward 2). Als kandidaat hier den 22 Fcbruarij tegelijk door onderscheidene
partijen beroepen met Jac. Buma, rector te Franeker;
naderhand predikant te Oosterwolde, en ofschoon door
de klassis de beroeping op hem werd geapprobeerd, appelleerde partij op de Deputaten der Synode, en eindelijk nog bij de Gedeputeerde Staten, die de uitspraak
van de klassis handhaafden bij resolutie van den 1 Julij
1658. De Deputaten der Synode hadden bij besluit van
den 1 April hem aangesteld om den dienst bij provisie
waar te nemen. Hij werd bevestigd den 1 Augustus,
lid der klassis den 2 en deed zijn intreerede den 8
Augustus. Zijne 2de vrouw was Anna Schotanus van
Rinckema, dochter van Wilhelmus Schotanus van Rinckema te Sneck, schoonbroeder van Georg Voskuil te
Workum, Verroepen naar Einden werd hij gedimitteerd
den 29 October 1666, en daar bevestigd den 11 November. Overleden den 19 Februarij 1 6 7 1 , begraven
in 't koor der Groote kerk aldaar. s)
1667.

Gothofrediis of GSodefredus 4) Yiglius, geboren

') Zie Glasius G. N. etc.
2
) Zie Balbertsma, . . . . . . dl. I I , bl. 375.
3
) Zie Van der Aa, Biograpliiscli Woordenboek. — Hij vertaalde
Boetpredikatiën, bij het Eriescli Genootschap aanwezig. Zie Friesche
Volks-Almanak 1861, bl. 46.
4
) De eerste naamteekening is die, toen hij predikant was, de
laatste als Student te Franeker in 1658. Zijn zoon Ernestus , hier
geboren den 24 October 1671, is laatst predikant te Einden geweest
en daar overleden den 10 Augustus 1722. Volgens Reddingius bij
P. Nota, bl. 130, den 22 Augustus overleden, zonder kinderen.
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te Leeuwarden, Viglius Gom. zoon, Ern. broeder, te
Marrum e. a.; als kandidaat beroepen; deze beroeping van den
8 Januarij werd in dispuut gebragt, daar door de partij van
den Grietman Idzard toe Grovestins, Adriaan Bechius,
predikant te Engelum, was beroepen ; doch den 3 Maart
werd hij bevestigd; hier overleden den 19 Maart 1685,
oud 45 jaren.
1636. Gajus Hajonides, Noll. zoon, beroepen van
Dongjum den 21 October; ecne tweede partij had wel
Stephanus N. Lespiere van Oosterwieruin beroepen, doch.
hare oppositie bij de klassis en de Deputaten der Synode
was vruchteloos, en hij deed zijne intreerede den 26
December; — hij overleed den 2 November 1768. Zijn
kleinzoon Gajus H. werd lid der vroedschap te Leeuwarden in 1775.
1710. Ludovicus Tijmeii P i e l a t , geboren te Rotterdam , (zie Album Acad. Fran. 1708) zoon van Phineas ,
Fransch predikant te Rotterdam, broeder van Phin.
Philipp., predikant bij de Nederduitsche gemeente te Londen,
die , nadat hij eerst te Veenendaal gestaan had, overleed
te Londen in 1738. - Onze L. T. Pielat begaf zich, de
beginselen der talen geleerd hebbende, in den krijgsdienst,
studeerde vervolgens te Franeker, waar hij kandidaat werd
in September 1709. In Junij daaraanvolgende is hij hier
beroepen. Als kandidaat werd hij bevestigd den laatsten
Zondag in Julij , en deed hij zijn intreerede den lst?n m
Augustus; — verroepen naar Asscndelft, klassis Haarlem,
in 1714 — naar Nijmegen in 1718 — naar 's Gravenhage in 1 7 2 8 , waar hij den 15 April 1748 gedoopt heeft
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Willem den V, naderhand Stadhouder, geb. den 8 Maart. — De leerrede bij
deze gelegenheid gehouden , is in 't licht verschenen.
Hij overleed na een ziekte van weinige dagen te Zaltbommel, ten huize van zijne dochter Beatrix Albertinc P.,
toen hertrouwd met Mr. Johan de Kempenaar, griffier
en raad in den Leenhovc van Rraband enz., den 20 Mei
1750, oud bijna 59 jaren. Zijn zoon Willem Lodewijk is
de eerste 9Ie predikant geweest in 's Gravenhage en daar
overleden den 28 Maart 1766.

Wumkes.nl

97
1715. Joliaiiiies P î a n t ï n n s , geboren te Leeuwarden,
den 8 October 1692 — kandidaat, bevestigd den 1 September ; — verrocpen naar Hindelopen, deed hij zijn afscheidsrede den 29 October 1719.
1720. Siricus ArnoMi, Nic. kleinzoon, broederszoon
van Micli., neef van Tiber. en Michaël, beroepen van
Oosternicer, deed zijn intrecrede den 29 September.
Emeritus verklaard in de klassis-vergadering den 4 September 1764, heeft hij wegens ongesteldheid geen afscheidsrede gedaan; hij overleed te Leeuwarden den 23 October
1771, oud omtrent 76 jaren en 8 maanden. Zijne vrouw
Johanna Siccama etc. *)
1765. Winandus van Assen, beroepen vanBeetgum,
deed zijn intrecrede den 30 Junij; overleden den 20
Januarij 1775, oud ruim 66 jaren, aan een kankergezwel
in de keel. Zijn zoon Joh., predikant te St. Anna Parochie,
deed afstand van 't annus gratiae.
1775. Petrus Nota, beroepen van Peins c. a.,
deed zijn intreercde den 16 Julij. Overleden den 23
September 1808. 2)
1809. Gerhardiis van der Tuuk, Herm zoon, beroepen van Goutum, deed zijn intrecrede den 1 October.
InhetHds. ontbrekenM. L. de Boer 1846—70. J. 1. Swijghuisen Reigersberg 1872 — 80. H. Hoekstra 1881 — 1885.

WIER.
Fredericus, Roomsch priester, vlugtte in 1567, ofFecco;
zie klassis Franeker bl. 40.
Here ülckes of Here Uîrici, zoon van Ulke Dirks
') Stamboek dl. 1, bl. 106, dl. II, bl. 70.
-j Zie Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 95, 113, 163 en
Van der Aa, Biografisch "Woordenboek.

7
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orgelmaker, en Eva, dochter van Hero Ockinga — geboren te Leeuwarden, stond hier in April 1602, en vertrok
naar Wanswerd in 1603. Cl. Jans Monsina te Belkuin
heeft volgens zijn grafsteen deze plaats als combinatie gediend , welligt terstond na het vertrek van fï. IJ., althans
van 1606 tot 1620; — volgens aanteckening van Jr. Burmania, ook van Redclingius. Zie dit nauwkeurig op Berlikum.
162 . Wopke B o t e s , verroepen naar Oldeniirdum c. a.
in 1628, deed zijn afscheidsrede in Julij.
1628. Gidion Nicolai, of Gt. Betlielhis en Gr. N. B . ,
zoo onderscheiden vindt men zijn naam geschreven, beroepen van Oostrum c. a. — heeft den 15 Februarij
1669 wegens ouderdom en zwakheid verzogt om emeritus te worden verklaard, hetwelk hem door de klassis
geaccordeerd is; door 't Gollegie den 19 Februarij 1669.
1669. Joliannes Amerpoot, geboren te Groningen x),
hier beroepen, terwijl hij nog stond onder 't examen bij de
klassis Leeuwarden. Deze beroeping, den 17 Mei ter approbatie ingeleverd, verkreeg die approbatie bij provisie;
nadat hij den 28 Junij kandidaat is geworden, is hij hier
bevestigd, en lid der klassis geworden den 12 Julij ; —
hij overleed in September 1671.
Op den 16 October heeft de moeder van wijlen Ds.
Am. bij de klassis verzogt, dat de vacante plaats een jaar
te haren voordeele mogt worden waargenomen, aangezien haar zoon wegens slappe tijden en andere toevallen
zeer weinig traktement heeft kunnen genieten. Dit verzoek
werd ingewilligd bij de klassis, en hebben alle de presente
leden vrijwillig aangeboden om elk eene beurt te vervullen, doch onder beding, dat het niet in consequentie zou
getrokken worden.
1672.

Setlius (Set?) Tullenius, geboren te Franeker,

') Amerjjcel, volgens Reddingius. In de Synodale Acten van 167J
Amerpoli, ook bij 't opgeven van zijnen dood.
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zoon van Bern., broeder van Bern., beide.1 hoogleeraar
aldaar, kleinzoon van Bern. te Leeuwarden, 1) kandidaat —
verroepen naar Ried c. a., gedimitteerd den 29 Maart 1775.
1675. Johamies Tilikingli, geboren te Groningen:
volgens eigen getuigenis als kandidaat gekomen te Wagenborgen in 1660, daar van zijnen dienst ontzet in 1664.
Hier geapprobecrd den 16 Augustus, lid der klassis den
6 September; — in 1677 legerpredikant; den 20 December geordonneerd door 't Gollcgie om ten eerste naar den
Generaal Aylva te vertrekken en den 22 dito op rekening een ordonnantie van 200 Gld. geaccordeerd; — den
11 Januarij 1678 is de klassis van Leeuwarden aangesclneven om ondcrtusschen zijn beroep waai' te nemen. Verroepen naar Koudum, gedimitteerd den 7 Mei 1681.
1682. Gulielmus Warnerus Cancrinus, kandidaat,
is vóór 1681 conrector te Franekcr geweest; hier beroepen, geapprobeerd den 24 April, lid der klassis den 19
Julij, eindelijk emeritus geworden den 2 September 1695 ,
overleden op 't Heerenveen in 1731. Gedurende zijnen
dienst heeft hij nog aangetcekend, „bij 't Gollegie emeritus den 10 Augustus 1695 en genaamd Wernerus Wilhelmus C."
1695. Willem Lautenbacli, geboren te Jelsum den
1 April 1670, Jac. zoon — kandidaat, geapprobeerd den
7 October, lid der klassis den 16 December — overleden
in Junij 1717.
1718. Gerardus van VeLsen, geboren te Harlingen
in 1697, Franc, zoon, broeder van Corn. te Wolsum c. a.,
kandidaat, geapprobeerd den 3 October, lid der klassis
den 3 Juli] 1719; — verroepen naar Waaxens, deed hij
zijn afscheidsrede in October 1725.
') De familie van Vader- en Moederszijde vindt men nader "bij
Vriemoet, bl. 254; van Moederszijde kleinzoon van Henr. Hinekena
van Hinckenburch te Berlikum, Stamboek dl. IT, bl. 100.
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1727. Johaimes Cornelis Wiersma, geboren te Leeuwarden den 26 Augustus 1702, kandidaat, bevestigd den
22 Junij ; verroepen naar Jelsum , deed hij zijn afscheidsrede
den 8 Junij 1738.
1738. Doiiwc Radbodus, geboren te Stavoren en
daar gedoopt den 18 October 1716 , — kandidaat, bevestigd den 14 September; verroepen naar Oostermeer c. a.
deed hij zijn afscheidsrede den 16 April 1741.
1741. Joliaimes Sixtus S t o k m a n , beroepen van 01demirdum c. a., deed zijn intreererle den 21 Mei;
verroepen naar Marssum, deed hij zijn afscheidsrede den 6
Augustus 1747.
1748. Aggacus (Age) Haitsma, geboren te Francker
in 1722, zoon van Johanncs, lid der vroedschap en meermalen regeerencl burgemeester der stad Francker; Theologiae Dr. en kandidaat, bevestigd den 5 September;
verroepen naar Midlum, deed hij zijn afscheidsrede den
10 September 1758.
1758. Hobbo Lemke, geboren te 01deholtpa.de den
21 Januarij 1731, Hans FIcnr. zoon, Georg broeder te
St. Anna Parochie, was de schoonbroeder van den dichter
Ernst Willem Higt, over welken kaatsten men zie G.
Nicuwenhuis woordenboek etc., op het Art. Higt; kandidaat, bevestigd den 15 October; overleden den 8
October 1806. *)
1808. Albert Jans van dei- T e e n , geboren te Iïarlingen, als kandidaat bevestigd, deed zijn intrede den
8 April; — verroepen naar Engelbert, deed hij zijn afscheidsrede den 31 Maart 1811. Zie verder op Gorrcdijk.
1812.
Beckhans, geboren te
Lingen en als kandidaat bevestigd den 5 Januarij; verroepen
]
) Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 257. Zie Van dor
Aa, Biografisch Woordenboek en Boekzaal 1806b, bl. 010. Drie
zijner zonen zijn predikant geweest.

Wumkes.nl

101
naar Lingen als 2-le Hoogduitschc predikant, deed hij zijn
afscheidsrede den 9 April 1815: in dat zelfde jaar ook
daar aangesteld tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid in
plaats van Suringar.
1815. Reinder W a s s e n a a r , geboren te Exraorra den
21 Mei 1787, Jan Phil. zoon, Phil. broeder te Oudega
en Nijega c. a., kandidaat, bevestigd den o November,
overleden den 5 December 1859. — Orgel.
Er ontbreken in het Hds. : H. IJ. Masman 1861 — 67.
J. I. Swijghuisen Reigersberg 1867 — 72. J. J. üuclegccst 1875 —7G.
H. K. S. P. Begemann 1877—79.
F. Germs 1879 — 82. G. Th. Gerritzen 1883 — 85. R.
Kijlstra 1885 —

YROüWEX-PAROCHIE.
Zie op Jacobi-Parochie.
Joliaimes, Roomsch priester, moest vlugten in 1567.
Deze 2 volgende predikanten hebben op het Bildt gestaan, doch het is onzeker hier of te Jacobi-Parochie.
Albertus Westerman wordt in de Synodale Acten
van den 5 Mei 1585 vernield. Hij zou van daar , waar
hij stond, weggenomen worden, zullende de klassis van
Leeuwarden door 2 leden bij Heeren Gedeputeerde Staten
aanzoek doen, dat Alb. met een eerlijk onderhoud voorzien wierde, ten einde hij die van 't nieuwe Bildt met
't woord Gods een tijd lang mag bedienen of anders zich
tot den schooldienst begeven.
In de Synodale Acten van 't jaar 1602 wordt van
eenen Lollius, gewezen Dienaar op 't Bildt, gesproken ,
en voor deszelfs zoon moest de klassis van Leeuwarden
bij Heeren Gedeputeerde Staten een pensie verzoeken, terwijl
de zoon vermaand moest worden zijne moeder hulp te bewijzen.
Lollius heeft dan, als ik mij niet bedrieg, voor R. Valk
op 't Bildt gestaan.
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10 . Johamies Popnia was hier reeds in 1614.
Hij is overleden in? 1638.
1G38. Hajo Joachim Hammama, geboren te Leeuwarden, kandidaat geworden bij de klassis Dokkum 1635;
volgens resolutie van Heercn Gedeputeerde Staten van
den 30 November 1638, is hij bier tot predikant aangesteld, mits dat hij bevestigd worde ; — verroepen naar
Oostermeer c. a., daar geapprobeerd den 13 April 1640.
1640. Tjjmaeus Johannes (Tijmo Jans) kandidaat —
verroepen naar lleitsum c. a., gedimitteord den 14 Maart
1644. Zie iets van hem klassis Dokkuin bl. 109.
1644. Theodorus Struikhorg, beroepen van Dongjuin, daar gedimittccrd den 29 April, lid der klassis den
24 Junij. Overleden in 1662.
1662. Johannes van der Meij , geboren to Leeuwarden — als kandidaat bevestigd, deed hij zijn intrede
tusscben den 2 en 23 September. Hij is in 1671 van
de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten verkozen , om
als predikant te trekken met den HoogWelgeboren Heer
W. van Haren, buitengewoon ambassadeur naar Denemarken en Zweden, en is zulks den 30 October aan de
klassis bekend gemaakt (regist. van Gedeputeerde Staten
staat „geordonneerd zijn beroep zoolang waar te nemen
den 17 October 1671"), die den 27 November op verzoek
bepaald heeft den dienst alhier gedurende dcszelfs afwezigheid waar te nemen ; — hij overleed hier in Julij
1689. *)
1690. Gerardus Horreus, Petr. zoon te St. AnnaParochie — broeder van Gellius te Molkwerum en Richard
die volgt — zeker geboren te St. Anna-Parochio. G. H.
den 17 Augustus 1689 kandidaat en tot legerpredikant
benoemd; als kandidaat hier en geapprobeerd den 4
Augustus. Overleden in April 1700.
')

Zie op Walcheren, dl. I l , bl. 458 en 465.
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1701. Eicliard Horreus, Petr. zoon, Gerh. en Gellius broeder , beroepen van Oldeholtpade c. a. , geapprobccrd don 4 Julij, licl der klassis den 8 Oetober.
1711. Hermaimus Wesselîus Hei-m. zoon, beroepen
van Augustinusga., geapprobeerd den 10 Mei, lid der
klassis den 6 Julij. Verroepen naar Leeuwarden, geapprobeerd en gedimitteerd den 24 April 1715.
1715. Tiberius Reitsma, geboren den 16 April 1689
te Nijega in Hemelumer Olclevaart. x) Hij werd den 16
April 1704 te Franeker geëxamineerd en bevorderd tot
landmeter en ingenieur ; eenige jaren daarna bezogt hij
nogmaals de Akademie te Franeker en studeerde in de
Theologie; kandidaat geworden, werd hij hier beroepen
en bevestigd den 27 Oetober; — verroepen naar Weesp,
gedimitteerd den 7 December 1716, daar bevestigd den
3 Januarij 1717; naar Middelburg in .1724, naar Amsterdam in 1727 — daar overleden den 1 Julij 1742. Zijn
zoon Fokko is predikant geweest te
? en Tiberius overleden als proponent te Leiden den 27 Julij 1760.
1717. Fransisciis Staak, geboren te Minnertsga, Fuid.
zoon, Tit. broeder te Jacobi-Parochie — kandidaat, geapprobeerd den 4 Oetober, lid der klassis den 15 April
1718 — zeer spoedig overleden den 8 September 1750,
nadat hij den 6 nog tweemaal gepreekt had.
1752. Cïiristiamis Menricus Bramiius, Henr. zoon,
Arent broeder; beroepen van Deinum deed hij zijn intrecrede den 33 April, — overleden den 13 September 1803.
1805. Gerhard Henrik Swarte, Henr. Gerh. kleinzoon, Henr. zoon; beroepen van Gaast c. a. deed hij
zijn intreeredc don 21 Julij , — overleden den 26 November 1807.
1
) Volgens Croese 't Kerkelijk register der Amsterdamsche predikanten ; hij wordt ook wel een Hemelumer genoemd, waar hij als kandidaat woonde en misschien daarom.
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1809. Hermanus van I n gen, beroepen van Wolvega,
deed zijn intreerede den 2 Julij. — Overleden den 14
Augustus 1 8 1 1 , oud 57 jaren 4 maanden. Zijn zoon
Hendr. Jolt. laatst te Ouwerkerk op Duiveland.
1811]. Laurens van Loon, geboren te Jacobi-Parochie in 1791, als kandidaat bevestigd den 7 Maart; — verroepen naar Weisrijp c. a., deed hij zijn afscheidsrede
den 1 Augustus 1819.
1820. Doirtve H o l w e r d a , geboren te Minnertsga, Wibr.
zoon, Gerrit en Alb. Rein. broeder — als kandidaat te
Eppingshuizen in Maart 1818, van daar hier beroepen
deed hij zijn intreerede den 5 November ; — verroepen
naar Rolde, deed hij zijn afscheidsrede den 27 November 1825; zie verder op Rijperkerk.
1826. Joliaunes Petrus Auwen, geboren te Groningen, als kandidaat te Visvliet in September 1818; van
daar hier beroepen, deed hij zijne intreerede den 11 Junij.
In het Hds. ontbreekt F. G. ter Meulen 1 8 5 0 - 7 0 .
Sedert dien tijd is de gemeente vacant.

ANNA-PAROCHIE.
Zal onder de klassis Franeker behoord hebben, volgens Burmania. Zie klassis Leeuwarden bl. 5G.
Joliaunes, R.oomsch priester, vlugtte in 1567.
Mattheus D i r k s , geboren te Enkhuizen , de eerste'
predikant hier met de hervorming. Dat hij hier reeds in
1575, wanneer de pastorij gebouwd werd, zou gekomen
zijn, is wegens de tijdsomstandigheden niet denkelijk; hij
overleed alhier, doch het jaargetal van zijnen dood, op
deszelfs grafsteen uitgehouwen, is door de langdurigheid
bijna uitgesleten en onleesbaar. Hij is zeker in 't allerlaatst der eeuw gestorven, volgens Laurman
in
1596; ik zou wegens zijnen opvolger liever geloven van
1599.
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1600. Johaimes Arcerius, Joh. zoon, beroepen van
Pictersbierum, was hier reeds den 9 Februarij 1601,
volgens het oudste *) . kerkelijk protocol toen aangelegd,
en stond nog den 25 Mei 1600 te Pietersbierum. Verroepen werd hij in 1603 of 1604 naar Altona bij Hamburg,
waar hij nog leefde in 1623.
1604. Cijriciis Hagius, Siricus Mellaei, Mellius
Haegius, zoo onderscheiden vindt men dezen naam geschreven; welligt was zijn doopnaam Sijrk Melleszoon en is
hij geboren te Heeg. — Hij is beroepen van Finkum c. a.,
en verroepen naar Snoek in 1612.
1613. Rudolplius Hermanni Luinga, geboren te
Berlikum, Herm. zoon, hier beroepen van Sonde! voor
Junij, broeder van Henricus, rector te Sneck. Hij is
overleden den 7 Januarij 1652, oud ten minste 62 jaren.
1652. Petrus Horreus, ook Horreê 2) en P . Jouconius Hz. 3) geboren te Leeuwarden, — kandidaat, geapprobeerd den 26 November, — overleden in 1678, oud
49 jaren; zijn symbolum was: iicle, sed cui ildas, vide.
1680. Hermannus Wesselius, geboren te Einden
den 23 April 1655, waar zijn vader Herm. rector der
latijnsche school was — broeder van Joh. te Jacobi-Parochie, Wessel conrector te Einden, zeer kort voor den
vader overleden, en Feito adv. te Leeuwarden, ook daar
overleden den 20 Februarij 1732. Onze Herm. werd
kandidaat bij de klassis Franeker den 7 Mei 1668 en
in plaats van zijnen vader, in dat jaar overleden, aangesteld; hier beroepen, bevestigd den 27 Februarij; —
verroepen naar Emden, deed hij zijn afscheidsrede den 22
October 1682. Zie verder op Leeuwarden.
1682.

Johan.ii.es Lolckama, beroepen, van Midlum,

l
)
2
3

Friesehe Volks-Almanak 1853, bl. 127.
Alb. Acad. Gron. 1648.
) Alb. Acad. Fran. 1646; — hij schreef Petrus Horreus, volgens
kerkeboek.
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geappi'obecrd den 7 November, lid der klassis den 7 Mei
168G, — veiToepen naar Dokkum, gediniitteerd den 2
October 168G.
1686. Andreas Popnia, beroepen van Kornjum, geapprobeerd en gediniitteerd den 27 October. — Overleden in 't begin van 1698.
1699. Wigbold Miniman, geboren Ie Amsterdam
den 19 Augustus 1674, kandidaat, gcapprobcerd den 17
April, lid der klassis den 30 Mei; — verroepen naar Muiden, deed hij zijn afscheidsrede den 20 Maart 1707 —
naar den Briel in 1708 — naar Enklmizen in 1709 —
naar 's Gravenhagc in 1712; - emeritus geworden den
9 November 1735, deed hij zijn afscheidsrede den 19
Februari] 1736 ; x) daar overleden den 29 Maart 1746.
Drie zijner zonen zijn predikanten geweest. Willem in
zijns vaders plaats te 's Hage, Wigbold laatst te Briel en
Picter te Lexmond.
1707. Jolianiies P r i g g e , geboren te Francker (Alb.
Ac. Fran.) kandidaat, geapprobeerd den 6 Junij, lid der
klassis den -4 Julij — verroepen naar Wolvega c. a., gediniitteerd den 3 Julij 1719.
1719. Jolianiies Eaiiga, beroepen van Morrha c. a.,
deed zijn intreerede den 24 September; overleden den
4 November 1730 , oud 55 jaren 1 maand.
1731. Georgius Atsma, Meinh. broeder, beroepen
van Oostermeer, deed zijn intreerede den 21 October. — Verroepen naar Geertruidenberg, deed hij zijn
afscheidsrede den 12 October 1738 ; daar emeritus geworden in 1771 en daar overleden den 20 October 1780,
oud 80 jaren en 6 maanden.
1738. Cterardus Couperus, Petr. zoon, beroepen van
Bergum, deed zijn intreerede den 21 December. Overleden den 13 Mei 1753. Zie de familie onder Bergum.
') Zie Boekzaal 1747a, Ijl. 36.
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1754. Georg Lemke, Hans Henr. z o o n , Hobbo
broeder, beroepen van Kornjum, deed zijn intreerede
den 23 Junij. Verroepen naar Harlingen, deed bij zijn
afscheidsrede den 12 Januari] 176G.
1766. Gijsbertns Wildeman, geboren Ie Resteren, *)
als kandidaat te Iperen in 1749, — te Namen als'garnizoenspredikant in 1757; van daar hier beroepen, deed hij
zijn. intreerede den 13 Julij. Verroepcn naar Harlingen,
deed hij zijn afscheidsrede den 26 November 1769.
1770. Johannes van Assen, Win. z o o n , beroepen
van Langweer c. a. deed zijn intreerede den 11 Maart;
— verroepen naar Harlingen , deed. hij zijn afscheidsrede
den 14 Februarij 1779.
1779. Egbertus Henricus Tenckinck, Jan Will.
Coenr. zoon, beroepen van. Stavoren, deed zijn intreerede den 5 April. Verroepen naar Britswerd c a . , deed
hij zijn afscheidsrede den 9 November 1794.
1795. Popko Noordhoff, beroepen van Gcrkcsklooster, deed zijn intreerede den 21 Junij.
Hij is overleden
den 21 Junij 1824, oud ruim 56 jaren 5 maanden.
1825
Arnoldus Wassenbergli, beroepen van Veenwouden , deed zijn intreerede den 23 October. (Overleed
hier 3 Maart 1864. Sinds is de gemeente vacant).

EINKUM en HIJUM.
Gellius van Finkum, Pioomsch priester, vlugtte in
1567. Zie meer klassis Fran. bl. 138.
Godefredus Joliannis, hier den 20 Februarij 1592
(recesboek), ging naar Ried en Boer.
!

) Boekzaal, 1748.
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1598. Festus Hoiimiiiis, van
hier beroepen, maar bedankte; klassis Franeker lil. 138.
Siricus Meilei, hier den 17 Januarij 1601, en den 16
Januarij 1602, (recesboek.) Zie verder op Anna-Parochic,
Olplierd Belida; of hij dezelfde is die te Ferwerd is
geweest en van daar hier beroepenis, durven wij niet beslissen, maar wel dat hij in 1608 om dronkenschap is
afgezet. Volgens Synodale Acten van 1609 werd omtrent
hem besloten, dat hij elders, 't zij binnen 't zij buiten
deze provincie, op zekere conditie verzocht zou worden
met een wettig beroep, met advijs der klassis Leeuwarden. — Of hij daarop in de Oudeschans (een collatie van
Fleeren Gedeputeerde Staten van Friesland) geplaatst is,
en van daar weder naar Oosterbierum, is wel waarschijnlijk. Zie op Ferwerd. In 1606 te Bellinga of Oudeschans geplaatst; — hij zal te Finkum van de Oudeschans
gekomen zijn.
16 . Mcolaus Regneri (Klaas Reiners) Salverda,
verroepen naar Pvied den 11 April 1614. :l)
16 . Dominicus Yopconis, (Douwe Wopkes), vertrokken naar Weisrijp c. a., voor de onderteekening der
formulieren den 11 Oct. 1619.
16 . Arnoldus Mattliiae Sidcrius,
naar Stiens in Februari]' 1626.

— verrocpen

162 . Siiftïidus Hajonis, (SjoerdHaijes) Simiema, z )
welligt in 1626 hier gekomen; althans stond hij hier in
April 1627, toen hij trouwde te Leeuwarden.
1
) Steenstra
bl. 4 9 , zegt: dat hij hier 20 jaren
gestaan heeft: de onwaarheid daarvan blijkt genoegzaam uit het
voorgaande.
3
) Zoo wordt hij genoemd in de huwelijks proclamatiën , die geschiedden den 1, è , 15 April 1627, volgens de protocollen te Leeuwarden en Stiens. Zie van zijne kinderen, 'Redd. op Oostrum en
Jouswier.
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1635. tllricus Heronis (Ulkc Heres te Wier), geboren te Wanswerd, — verliet de Akadcmie te Franeker
in October 1631, werd kandidaat bij de klassis Dokkum
in April. 1632; — hier als kandidaat met algemeene stemmen
beroepen in 1635. Hij overleed aan eene kwaadaardige
ziekte den 21 Julij 1636, in 't 3(M° jaar zijns ouderdoms, *)
waarop het grafschrift of epitaphium gemaakt is, te vinden
bij Laurman , klassis Leeuwarden , bl. 50.
1636. Ericus (Heerke of Eerke) Meijer, broeder
van Johamiis te Rauwerd c. a., beroepen den 2 October.
Verroepen naar Oosterwierum , word zulks bij de Deputaten der Synode geapprobeerd, en is hij gediniitteerd. den
14 Februari) 1.642 van de klassis van Leeuwarden.
1642. Mcolaus Ronilberti Monsma — als kandidaat
bevestigd, deed zijn intreercde tusschen den 9 en 23
Mei. Overleden den 1 Januarij 1671, oud omtrent 52 jaren.
1672. Andreas Scliuiringa, beroepen van 't Ameland,
geapprobeerd den 18 Maart en daarop bevestigd door
Smitzius en Raerdt te Halluni em Stiens. Verroepen naar
Kornjum, deed hij zijn afscheidsrede den 13 Februari] 1676.
. 1676. Onias Jorna, broeder van Matthaeus te Mcnalduni en Petrus te Parrega ; kandidaat, geapprobeerd den
31 Januarij; verroepen naar Exmorra, gediniitteerd den
2 Mei 1681.
1681. Doiuinicus van der Sloot, — kandidaat, bevestigd den 3 Julij. Verroepen naar Grijpskerk, provincie
Groningen; gediniitteerd den 12 November 1683, waar
hij overleed in 1693.
1684. Hanso Stapert, beroepen van Aalsum , deed
zijn intreerede den 1 Junij. Hij overleed omtrent 1 November 1709.
!
) Wij _hebben dit zoo breedvoerig opgegeven, omdat Laurman
bl. 50, zijne komst stelt in 1627. Hij voegde ook bij zijnen naam
Bouterns volgens Reddingius, of' volgens Laurman Hds. Suetenius.
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1711. Reg'iierus Bronger Reen, geboren te Franeker
den 28 December 1G88, Regn. zoon, Alb. broeder te
Makkum, — kandidaat, bevestigd den 31 Mei; — verroepen naar Huizum, deed hij zijn afscheidsrede den 26
September 1728.
1729. Gerardus Hanekroot, geboren te Kornjum en
daar gedoopt den 4 September 1697 , Melch. zoon —
kandidaat, bevestigd den 17 Julij, overleden den 4 April
1776, en den 15 tegelijk met zijne vrouw Aaltje Feikes
in Kornjum begraven.
1777. Heiiricus Pollius, Godefr. Adama kleinzoon,
beroepen van Ureterp, deed zijn intreerede den 26
Oelober; — verroepen naar Wanswerd, deed hij zijn afscheidsrede den 30 April 1786.
1786. Frans Ernst Sclimitz, beroepen van Oosterzee c. a., deed zijn intreerede den 2 Julij; wegens
lichaamsongesteldhcden emeritus geworden, deed hij zijn
afscheidsrede den 14 Augustus 1791 ; overleden te Leeuwarden den 29 Augustus 1794, oud 33 jaren 8 maanden.
1791. Gelliiis Andrea s Passamier, Petrus zoon,
beroepen van Oppenhuizen c. a., deed zijn intreerede
den 30 October; wegens lichaamsongesteldhcden heeft hij
zijnen dienst moeien neclcrleggen, en deed hij zijn afscheidsrede den 28 April 1799; zie verder van denzelvon
hier ter plaatse op 't jaar 1801.
1799. Tjepco Andreae, geboren te Harlingen, kleinzoon van Dan. llerm. te Blija, brocderszoon van Joh.
Petrus te Augsbuur, en zoon van Gajus (Boekz. 1798),
deed als kandidaat zijn intreerede den 27 October ; heeft
zijnen dienst nedergelegd, deed zijn afscheidsrede den
26 April 1801, en is Med. Dr. geworden; overleden onder
Ferwerd.
1801.

Gellius Andreas Passamier bovengenoemd
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weder lierstold zijnde, is hier wederom beroepen endeed
zijn intreerede den 14 Junij ; — wegens lichaamszwakheid wederom emeritus geworden mot een jaarlijks
pensioen van 500 Gld., cleod hij zijn afscheidsrede den
29 October 1830 ; overleden te Vrouwen Parochie den
1 November 1825, oud ruim 68 jaren.
1822. Aldert S m i t , geboren te Groningen; — kandidaat, bevestigd don 14 Julij; — overleden den 13 October 1826, oud ruim 33 jaren.
1829. G e r r i t van T r o i j e n , geboren te Groningen,
kandidaat, bevestigd den 14 Junij, emeritus 1877.
Er ontbreken: H. T. Du Saar 1878 — 81. R. de Haas
1883 — 1884. T. de Boer 1885—.

HALLTM.
Eertijds onder de klassis van Dokkuni, volgens klassis
Franeker bl. 152.
Watze of ValeriiLS, praebendarius hier, moest in 1567
vlugten.
1580. Suffridus Pavili Feijtkema, voorheen viearius
te Heeg, welligt daarom ook Hegius genaamd; misschien was
hij daar geboren, althans was hij een Fries van geboorte,
en behoorde onder de ingceischte leeraars ; J) beroepen
op en voor 't eiland Texel in 1573 — te Oosterhuisen
c. a. in 1575 — te Ooster- en Westerschclling in November 1578, te Grootebroek in Noord-Holland in 1580, en van
daar nog datzelfde jaar hier beroepen en overgekomen.
Daar wij hem in 1581 te Marrum aantreffen, is het om
onderscheidene redenen denkelijk, dat hij beide plaatsen
tegelijk bediend heeft. Hij vertrok naar Jorwerd in 1582.
')

Zie IJpeij en Dermout.

Aanteekening II bl. 27.
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1584. Jan Klazes van Wassenaar, ïlicun. en Tjcbb.
broeder, beroepen van Rauwerd c. a. ; hij was in dat jaar
wegens de klassis van Sneek nog lid der Synode te Harlingen, en in 1585 lid der Synode te Dokkum en ook
Gedeputeerde der Synode wegens de klassis van Dokkum.
Vertrokken naar Dokkum voor 1589.
1589. Aîhertus H a l l u m , ongetwijfeld zoo genaamd
omdat hier zijne stand- of geboorteplaats was; hij was lid
der Synode te Franeker in 1589 wegens de klassis van
Leeuwarden.
159 . Joh. Büjenstein is hier ter leen geweest en
daarna weder vertrokken naar Burum.
1599. Idzardiis Nicolai, beroepen van Franeker —
'veiToepen naar Minnertsga in 1603.
16 . Simon Simons, welligt de opvolger van bovengenoemde; hij is hier overleden den 18 Februarij 1616,
oud in 't 40-1*0 jaar en begraven in 't koor der kerk alhier;
zijne weduwe Kinsch Roelofs leefde nog in 1652.
162 . Sixlng Acronius, Geil. Berd. zoon te Bozum,
broeder? van Berd. te?
en Geliius te?
hier gekomen in 1617; hier nog in 1625 en toen lid der
Synode te Dokkum. Overleden volgens grafsteen den 26
Ottober 1626, oud 38 jaren, waarop nog een latijnseh
vers van David Acronius, predikant te Huizum, anno
1664 gemaakt is. l)
16 . Henricus Scheller, stond hier in 1641, en
was hier nog den 26 Augustus 1643 (reeesboek). Hij
was lid der Synode te Heerenveen.
1645. Johaimes Nïsener, beroepen van Blija. Over
deze beroeping is hevig dispuut, geweest, daar door een
andere partij was beroepen J. Arundeus te Deinum, welke
') Frieseh Volks-Almanak 1852 , bl. 12.
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beroeping van de klassis den 14 Februarij geapprobeerd
en hij gedimitteerd was. Doch door tusschenkomst der
klassis is Do. Arundeus weder gedimitteerd van Hallum
en te Deinum gebleven, terwijl de andere partij van haar
gedane beroeping op Nisener zoude afzien.
Bij eene
nieuwe beroeping benoemde men hem weder, niettegenstaande de oppositie, welke beroeping de klassis volgens
resolutie van Heeren Staten heeft laten passeren den 8
Februarij 1646, de aanneming der beroeping aan de
conscientie van den beroepene overliet. Hij is lid der
klassis geworden den 20 April, was hier nog in 1648 en
toen lid der Synode op 't Heerenveen. ')
1655. Johamies Weldenerus. In 't vorige jaar 1654
was, wegens dispuut over de beroeping, deze door de
klassis geannuleerd den 18 September; en daarop is hij
beroepen van Blija, geapprobeerd den 26 Maart, lid der
klassis den 7 Mei, — overleden in 1658.
1659. Petrus Smitsius, beroepen van Oude Lemmer,
geapprobeerd den 3 October, lid der klassis den 4 Junij,
— overleden in 1688.
1689. Foppo Gellius Jelle Bot. zoon, beroepen van
Wirdum, geapprobeerd en gedimitteerd den 6 Mei; is,
volgens resolutie der Gedeputeerde Staten van den 30
October 1691 als mede-gecommitteerde der klassis Leeuwarden door 't Gollegie gcreprimandeerd over de approbatie op 't boek van Meijlsma te Boxum ?, wegens de
quaestie tusschen de professoren Roëll en Vitringa. Zie
Lautenbach te Jelsum en B. Reddingius te Oenkerk in
't zelfde geval. Verroepen naar Dokkum, gedimitteerd
den 3 Julij 1702.
1703. Nicolaus Seinere, beroepen van Morra e. a.,
geapprobeerd den 13 Augustus, lid der klassis den 8
October, — verroepen naar Bolsward, gedimitteerd den
21 Februarij 1707; deed daar zijn intreerede den 13 Maart.
l
) Zie zijne geschriften class. Leeuw. hl. 221 en Van der Aa, Biografisch Woordenboek.

8'
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1707. Petrus Sevensma, beroepen van Kornjum,
geapprobeerd en gedimitteerd den 6 Juni], — overleden
in Mei 1714.
1715. Petrus Aeronius, geboren te Huizum , Sixtus
zoon, kandidaat, geapprobeerd den 12 Augustus, lid der
klassis den 9 September; — emeritus geworden deed hij zijn
afscheidsrede den 9 October 1757 ; overleden te Grouw
den 20 Maart 1761 , oud 72 jaren, 10 maanden en 8
dagen.
1757. Engel Meiiiarda, beroepen van Molkwerum,
deed zijn intreerede den 4 December : — in een overval zeer schielijk overleden ten huize van Age Sixma aldaar,
den 9 Junij 1788, oud 63 jaren 4 maanden.
1789. Willem Sannes, beroepen van Stiens, deed
zijn intreerede den 9 Augustus en heeft zijnen dienst nedergelegd in December 1807. Zie verder op Oudega Idz.
1808. Ans van Telden, beroepen van Gorredijk, deed
zijn intreerede den 18 September en is overleden den
9 April 1836, oud ruim 76 jaren.
1837. E v e r t Jans Diest Lorgion, geboren te Lemmer , Joh. Jac. zoon te Lemmer, kandidaat en Theologiae
Dr. , bevestigd den 2(3 Februari.
Er ontijreken: M. L. de Boer 1842—46. G. Flieringa
1846—48. S. 3. Rutgers , Theol. Dr. 1 8 4 9 - ,

MAKROL en XIJKERK.
Tjehbe, Pioomseh priester, vlugtte in 1567.
1581.

S. P. Feijtkeina, zie op Halluni.

Sixtus WiMciis, welligt dezelfde, die R. priester in
Üldkerk geweest en in 1567 gevlugt was , stond hier in
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.1592, doch werd met Sirare passien vanden Heer e hezoijt, zoodat de Synode besloot om voor hem om een jaarlijksch
pensioen te solliciteeren. Of hij naderhand nog weder te Holwerd in dienst geweest is, is onzeker, evenwel waarschijnlijk.
Matthias Crusius stond hier in 1602; doch zou in
1604, op verzoek der gemeente, de klassis Dokkum bij
Hunne Ed. Mog. een eerlijk onderhoud voor hem zien. te
verkrijgen, genietende echter zoo lang de opkomsten, mits
de klassis den dienst waarnam. Hij was hier nog in
1605, volgens klass. acten van Dokkum.
In de Idassis werd hem. den 6 October 1606 toegestaan om weder te mogen prediken, op verzoek van de
klassis of van eenigen predikant, maar hij mogt naar geen
plaats staan.
160 . Gerardus Bobberti volgde hem op, volgens
aantcekening van Ds. Viglius te Beers.
Adolplius van Besten was hier in 1609 en mog't naar
verkiezing naar de klassis Dokkum. of Leeuwarden gaan.
Kan hij ook van Weze gekomen zijn ? Hij stond hier nog
in 1627, en is welligt hier emeritus geworden of overleden. A. van Besten was niet in de klassis te Dokkum
den 13 April 1607; er zijn hem redenen afgeëisoht,
waarom hij zich niet tot deze klassis wilde voegen.
1628. Yiglius Cornelii, beroepen van Foudgum c. a.
den 18 Februarij; — wegens zijn talrijk huisgezin (hij had
11 volwassen kinderen, waaronder 7 zonen) werd den 18
Maart 1637 hem een jaarlijksche toelage van 110 Gld.
geaccordeerd. Verroepen naar Sneek, deed hij zijn afscheidsrede den 21 April 1639.
1639. Johannes Wenierus, beroepen van Twijzel e. a.,
geapprobcerd door de Deputaten der klassis van Leeuwarden den 1.3 April; hij werd beroepen den 12 April
en door de klassis te Dokkum gedimitteerd den 22 April
deed hij zijn intreerede in Mei; in zijn testament van den 24
April 1673 begeert hij noch bcluid te worden, noch zijn lijk
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bewaakt te hebben. Hij heeft 't extract der Synodale
resolutiën van Friesland, door de Deputaten Synodi
geëxtraheerd, in orde gebracht. Hij overleed in Mei 1673.
1674. Ernst Yiglius, geboren te Leeuwarden, Vigl.
Corn. bovengenoemd zoon; Godefr. broeder te Berlikum;
kandidaat, bevestigd in October. Hij is geweest canonik
en praebendarius van de Collegiaat-kerk van St. Gatharina
te Eindhoven, welke praebende hem ad vitom (levenslang)
was gegeven, om de opkomsten daar uit te trekken uit de
domeinen van 't Hoog Vorstelijke huis van Oranje. De
acte hiervan is geteekend door Hare Hoogheid Princes
Amalia Douarière van Prins Frcderik Hendrik van Oranje,
in 's Hagc den 19 November 1667, en met 't Princelijke
zegel daaraan hangende bekragtigd, — zijnde dit geschied
door 't versterven van Herm. Legnaeus, op verzoek van
haar Hoogheid Prinses Albertina Agnes van Oranje, Douarière van Zijne Hoogheid Willem Frcderik, vorst van
Nassau Dietz. enz., alzoo Zijne Hoogheid , haar gemaal,
als peter over den doop van gemelden Ds. Ernst gestaan
h a d , en deze genoemd was naar Zijner Hoogheids vader
Ernst Gasimir. Hij overleed aan den kanker in den mond
don 4 Januarij 1715, oud 67 jaren.
1716. David Meilsma, Rins. zoon, Petr. broeder,
beroepen van Garrjp c. a. geapprobeerd den 5 October, —
overleden den 22 Maart 1744, oud 52 jaren.
1745. Elbertus Noordbeek, Joh. zoon, Ger. en Abel
broederszoon, beroepen van Scherpenzeel c. a., deed
zijn intreerede den 27 Junij; overleden den 6 Maart 1766
en begraven op 't kerkhof te Marrum. Hij begeerde dat geen
lijkpreck over hem zou gedaan worden.
1767. Joliannes D r o g e , Grerh. zoon, hier beroepen
van Pietersbierum, benevens A. van Vliet te Waaxens c. a,
aan welke quaestieuse beroeping de klassis een einde gemaakt heeft door 't lot, waarna hij zijn intreerede gedaan
heeft den 12 Julij. — Overleden den 20 December 1796,
oud in 't 72 s te j a a r . x)
') Zie A'an dor Aa. Biograpliisch Woordenboek.
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1797. Henricus Muntingh, Jac. zoon, Egb. broeder,
beroepen van Sloten, deed zijn intreerede den 6 Augustus, — overleden den 8 December 1810.
1811. Jother Balthazar de Boer, beroepen van
Minnertsga, deed zijn intreerede den 1 December.
Er ontbreken: J. G. Zimmerman 1856—1881. H. Jter Haar Romenij 1882 —.

Ring van Bergum.
EERGUM.
1600. Willem Eaber stond hier in genoemd jaar,
en ook nog in 1603.
1606. Daniël Johannis, verroepen naar Sneek in
1614: hier beroepen van Hijlaard c. a.; Joh. zoon, Paul
en Rochus broeder.
1614. Martinus Martinides Laurman, Mat. zoon,
beroepen van Oosterend c. a.; zijn verzoek om wegens
ouderdom en zwakheid als emeritus aangenomen te worden
werd bij de klassis geaccordeerd den 24 Julij 1654, en
reeds den 21 Julij is hem door de Gedeputeerde Staten
't emeritus-traktement toegestaan. Hij overleed reeds den
13 October 1654.
1654. Martinus Martini l) Laiirman, hier geboren,
zoon van bovengenoemden, neef van Martinus Just. te
Huizum; kandidaat, geapprobeerd den 24 Julij, lid der
klassis den 7 Aug. Overleden den 8 Julij 1.676, oud in
47ste j a a r .
1677.

Henricus Keiler, kandidaat en rector te Dok-

') Zoo schreef hij zich als student in 1649.
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kum, goapproboerd don IG Jiilij, lid der klassis don 6
Augustus. Overleden in October 1G78.
1679. Franciscus van YeLsen, Gei', zoon., Targ.
broeder, beroepen van Womniels, geapprobcerd den 20
Januari], lid der klassis den 28 April; verroepen naar
Harlingen, gedimitteerd den 30 Maart 1693.
1693. Yincentius Antlionides, geboren te Boxum,
Joh. zoon, kandidaat, geapprobeord den 8 Mei, lid der
klassis den 12 Junij; — verroepen door de klassis van
Amsterdam naar Breukelen, Midvoort en Amersfoort in
Nieuw Nederland, werd hij gedimitteerd den 20 April 1703.
1705. Joliannes Noordbeek, geboren in de Lemmer,
den 14 September 1683, Rucl. zoon, Ilenr. Conr. Broeder
te Mantgum — kandidaat, geapprobeerd den 6 Julij, —
lid der klassis den 3 Augustus; verroepen naar Holwerd,
en gedimitteerd den 6 Juni] 1707.
1707. HiMebrand Mentes, geboren te Groningen,
kandidaat, geapprobeord den 3 October, lid der klassis
den 16 April 1708 ; — verroepen naar Visvliet, deed hu'
zijn afscheidsrede den 20 Junij 1721 , en is daar overleden
in Mei of Junij 1731, oud in 't 60 ât e jaar.
1722. Henrïciis Siccama, Abels broeder, beroepen
van Oudeschoot c. a., geapprobeerd den 13 April, lid dor
klassis den 11 Mei; — verroepen naar Harlingen, deed
hij zijn afscheidsrede den 26 September 1728.
1729. Gerardus Couperus, geboren te Warrega, Petr.
zoon, broeder van Theod., conrector to Sneck — Henr.
te Olclchorne — Joh. te Augustinusga — Lukas burgerhopman te Leeuwarden en Abrah. vroedsman te Leeuwarden, — kandidaat, geapprobeerd den 25 April, bevestigd den 22 Mei; verroepen naar Anna Parochie, deed
bij zijn afscheidsrede don 14 December 1738.
1739.

Gerbrandus Bruiniiig, Regn. broeders zoon,
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Herm. en Joh. neef, beroepen van Oosterwierum, deed
zijn intreerede den 19 April, en overleed den 17 October 1760, oud 58 jaren.
1761. Wilhelmus van Vliet, geboren te Leeuwarden
den 28 October 1735, Alias, broeder te Waaxens —
kandidaat, bevestigd den 25 October; — verroepen naar
Dokkum, deed hij zijn afscheidsrede den 18 Augustus 1782.
1783. (jerrit Houwink, Nic. broeder, beroepen van
Goinga c. a., deed zijn intreerede den 24 Augustus , en
overleed den 27 Mei 1805, oud ruim 51 jaren 8 maanden.
1806. ïïoratius Nicuhuur Ferf, beroepen van Molkwerum, deed zijn intreerede den 15 September.
Er ontbreken : IJ. W. Thoden van Velzen 1845, eerst
als hulpprediker ; 1852 als 2Ae pred. van Bergum voor de
Bergumerheide ; in 1880 als pred. van deze laatste plaats,
toen zij van Bergum gescheiden werd. J. L. Speekman
1848—53. T. Folmer 1 8 5 4 - 5 6 . H. J. E. v. Hoorn,
Th. Dr., 1856—60. W. Zaalberg 1860—73. O. Geerts
1873—76. A. Wassenbergh 1877 — 1884. W. Beekhuis
1885—.

BIJPERKERH. en HÂRDEGAKIJP.
Emarus Marci werd in 1598 door de ingezetenen gerechtelijk zijn dienst opgezegd, J) waartegen hij protesteerde, schoon de afloop hiervan ons niet bekend is. Hij
is hier niet lang meer daarna geweest, wantin 1600 stond
hij reeds te Oudega en Nijega.
Nicolaas Johanuis of Klaas Jans stond hier reeds
den 1 September 1601, volgens eene sententie van het
Hof van dien datum. Emeritus geworden in 1616 , was
hij nog in 1619 in leven.
') Volgens Reddingius in dat zelfde jaar afgezet.
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1616. Hermamius Petri Drogenh.ua, beroepen van
Garijp. Overleed den 21 November 1656, oud omtrent
65 jaren volgens den grafsteen, waarop eene latijnsehe
inscriptie staat, gelezen door en in het bezit van Ds. S. D. v. .
Veen. Zijne weduwe Geertie Heins overleed den 10 December 1659, oud 65 jaren, volgens den grafsteen.
1658. Duco Sixti ïasma, geboren te Leeuwarden,
kandidaat, geapprobeerd den 12 Febr. of Augustus , —
overleed den 19 Junij 1665. Zijne weduwe Lysbert Gerïïts Van der Werf hertrouwde met M. Hooman te Oostermeer; zij hadden te Leeuwarden het derde gebod den 20 Januarij 1667.
1666. Hermamis Jeltema, geboren te Aalzum, Nicolaas zoon, kandidaat, geapprobeerd den 6 Aug., 4) lid
der klassis den Isten October, — was in 1676 dep. Syn.
en overleed den 15 Februari] 1694.
1695. Petrus Johannes Greidanus, geboren te Franeker den 20 September 1665, zoon van Johannes, hoogleeraar aldaar, broeder van Tjard te Achlum, kandidaat,
bevestigd den 14 April, in 1703 dep. Syn., in 1708 lid
der Syn. te Harlingen, en overleden den 21 2 ),22 s )23 4 )
Januarij 1733.
1734. Adriaiius Oudkerk, Haringzoon, Scipio's
broeder, beroepen van de Rottevalle, deed zijn intrede
den 28 Februarij en overleed den 2 April 1769, oud 67
jaren en 3 maanden, volgens grafsteen „Spes mea salus/'
1770. Cornelis Jongsma, Benedictus Frcdeiïk broeder
te Peins, geboren te Leeuwarden den 16 Junij 1746,
kandidaat, bevestigd den 20 Mei; vertrokken naar Balk,
deed hij zijn afscheidsrede den 31 Mei 1772.
J

)
)
3
)
*)
2

Volgens Reddingius.
L a u r m a n , b l . 130 e n v o l g e n s Ds. S. D . v. V e e n .
Vriemoet, bl. 483.
Boekzaal 1733, bl, 244.
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1772. Hendrik Abel Meuwold, Johannes Henricus
zoon en broeder, Focco Louwerts en Abel Henricus
broederszoon, beroepen van Lippenhuizen, deed zijn
intreerede 27 September ; — vertrokken naar Leeuwarden,
deed hij zijn afscheidsrede den 28 September 1777.
1777. Occo Albertus Mentes, Theodorus zoon,
Mentcs broederszoon, Hillebrand en Albertus Reen broeder,
beroepen van Langweer c a . , deed zijn intreerede den 14
December en overleed den 30 Januarij 1786. *) De
weduwe deed afstand van een gedeelte van het annus
gratiae. Zijn grafsteen is in de kerk van R.
178G. Halbo Kuipers, beroepen van Gorredijk, deed
zijn intreerede den 19 November ; vertrekkende naar Leeuwarden , deed hij zijn afscheidsrede den 26 April 1789.
1789. Jacobus Engelsma Mebius, Thcol. Dr. honoris
causa, Theodorus Ern. zoon, beroepen van Jorwerd,
deed zijn intreerede den 14 Junij; emeritus geworden
den 1 Januarij 1830, deed hij zijn afscheidsrede den 20
December 1829 en overleed te Hardegarijp, waar hij een
eigen huis bezat en als predikant reeds gewoond had, den
30 Januarij 1838. Ook daar begraven. De vroeger gestorven predikanten zijn allen begraven in de kerk te
Rijperkerk. 2)
1830. Douwe Holwerda, Wibrand zoon, beroepen
van Rolde, deed zijn intreerede den 7 November; hij
vertrok naar Dragten en deed zijn afscheidsrede den 27
Mei 1838. Hij stond vroeger te Lieve Vrouwen Parochie.
1833. Heimno Wilhelmus Haselhoff, beroepen van
Westerbroek, deed zijn intreerede den 6 October. Hij stond
vroeger te Foudgum c. a.
') In de Boekzaal 1786 April bl. 419, vindt men een familiebericht , beginnende met het jaar 1B70.
') Zie Glasius G-odgel. Nederland, en tî. Bouman, II bl. 571,
Voorts Boekzaal 1768 bl. 734, Catalogus van liet Friesch genootschap bl. 263. Boekzaal 1838b, bl. 139/
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Er ontbreekt in het Hds. de scheiding der twee gemeenten: Hardeqarijp J. van Loenen, Th. Dr. 1867, en
Bijperkerk H. U. Thoden v. Velzen. 1867 — 79. H. C.
Lambers, 1879—1884. S. D. van Veen, 1884 — 80. Zie
nalezing.

OENKERK, GIEKERK en WIJNS.
Gellius Hotzenus Snecauus (hij schreef zich meesttijds
Gellius Snecanus en zijn eigenlijke naam zal geweest zijn
Jelle Hotzes) geboren te Sneek, was Roomsch priester te
Giekerk x) of Tietjerk 2), moest in 1507 vlugten en begaf
zich naar Emden. Zie verder van hem op Leeuwarden.
Gerardus Lambertus, Roomsch priester te Wijns,
ook genaamd Gerhardus van Wijns, s ) moest in 1567
vlugten.
Sixtus van Oenkerk 4) of Oldekerkius genaamd r '),
Roomsch priester, moest in 15G7 vlugten.
De ingezetenen van Trijnwouden zijn geordonneerd om
hunnen predikant te ontslaan en te laten vertrekken naar
Kollum den. 12 October 1601.
De schoolmeester te Oenkerk weigerde de Nederlandsche confessie te onderteekenen. Hij is van zijnen dienst
ontslagen en geordonneerd te vertrekken ; voorts is den
ingezetenen gelast eenen anderen schoolmeester te verkiezen den 5 Julij 1602. ,;)
Floreutius Johannis, zoo zal zijn tweede naam geweest zijn, stond hier in 1604 en is welligt vertrokken naar
Sneek, waar hij reeds was in 1605.
') M. Poppius.
°) Schotanus en Winsemius.
s
) Winsemius en Schotanus.
4

) Schotanus.
) Winsemius en Schokius en volgens M. Poppius Sicco Vibius of
Sicke Wibes, zooals hij genoemd wordt in een stuk van 1564, Pastor
te Oldkerk, Zie verder van hem op Marrum c. a. eu Üudkerk.
6
) Burmania.
5
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De gemeenten van Oenkerk en Giekork werden door bel
Collegie geordonneerd den 21 Januarij 1011 om een predikant te verkiezen. x)
Julius Atzouis (Atzes), beroepen van Molkwerum, daar
gedimitteerd den 5 September, overleden den 5 Augustus
1G57 , oud 70 jaren, volgens grafsteen. Zijne weduwe
Ibeltje Heins werd volgens klassisboek na afloop van bet
annus gratiae, op verzoek van baren zoon Abraham te
Deinum, als predikantsweduwe aangenomen.
Bernardus Reddiiigius (hij schreef zich ook wel Redding,
op den grafsteen staat Reddingb) geboren te Oostermeer.
Jod. zoon, Wibrand broeder te Hijlaard , — kandidaat,
geapprobeérd den 17 November, lid der klassis den 11
April 1G59. Zie over zijne reprimande van de Staten bij
Lautenbach, bl. 44 en Gellius, bl. GO.
Hij overleed den 11 Junij 1705, oud G7 jaren. Zijne
vrouw Aaltje Johannes Walwijk overleed den 18 Junij ,
oud 62 jaren. Zij werden tegelijk begraven in de kerk
te Oenkerk , waar ook 10 van hunne kinderen rusten ;
ééne dochter Sijtskc overleefde hen.
1706. Itinso Abbema, geboren te Leeuwarden, broeder van Florentius te Jacobi Parochie, kandidaat en conrector te Bolsward, geapprobeérd den 6 September, lid
der klassis den 4 October, verroepen naar Goutum e. a.,
gedimitteerd den 23 Mei 1723.
1723. Quirinus Adius, geboren den 26 Augustus
1701. 2) Als kandidaat is hij bevestigd den 18 Julij; afgezet
den 5 October 1727, overleden in November 1739, zonder kinderen na te laten,
1728.

Petrus Steenkovius Posthma — kandidaat, be-

l
)
3

Burmama.
) Quirijn Adius trouwde in April 1727 Fokje Brouwer. Hij was
een zoon van La,mbertus Adius en Maria Quirijnsd de Blau etc.
Stamboek dl. 1 bl. 92.
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vestigd den 18 April, en overleden den 5 Maart 1753,
oud in 't 51ste jaar. Zijne weduwe Beitske Rinses Reitsma
hertrouwde met Douwe Jouwerts, dorpsregter te Eestrum,
en overleed daar den 6 Junij 1773, oud 61 jaren, volgens grafsteen.
1764. Gerardus Heinsing, geboren te Groningen, —
kandidaat en praeceptor te Kampen, bevestigd den 19
Mei. — Emeritus geworden, deed hij zijn afscheidsrede
den 1 Julij 1789 en overleed te Leeuwarden den 28 Junij
1791, oud ruim 76 jaren.
1790. Anne IJpey, beroepen van Zuidwoude c. a.,
deed zijn intreerede den 4 Julij ; — verroepen naar
Gapinge, deed hij zijn afscheidsrede den 24 November
1793; verroepen naar Sas van Gent, deed hij zijn afscheidsrede in het jaar 1794. x)
1796. Gerardus van der Tuuk, Herin. zoon, beroepen van Schiermonnikoog, deed zijn intreerede den
25 September; — verroepen naar Goutum c. a., deed hij
zijn afscheidsrede den 21 November 1802.
1803. Jaeobus Martinus Snethlage, All), zoon, Nic.
Joh. en Jan Willem broeder, beroepen van Hijlaard c. a.,
deed zijn intreerede den 30 Mei; — verroepen naar
Goutum c. a., deed hij zijn afscheidsrede den 31 December 1810?
1810. Bokko Hermannus Habbema, Joh. broeder
zoon, beroepen van Buitenpost, deed zijn intreerede den
1 Julij. — Emeritus geworden den 1 Julij 1651. Hier
overleden den 4 December 1851, oud 771J2 jaar.
Er ontbreken: P. van Kleffens, 1 8 5 2 - 1 8 7 8 . J. E.
van Iterson, 1879—
1
) Zie verder Glasius Gr. N. en H. Bouman, Geschiedenis deiGeld. Hoogcschool II bl. 329. Catalogus van 't Friesch Genootschap bl. '282.
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OUDKERK en ROODKERK.
De predikanten moeten eerst te Roodkerk
hebben.

gewoon

Sicco Yibius, (Sicke Wijbes), Roomseh priester te
Oudkerk, moest in 1567 vlugten; zie verder van hem op
Marrum.
Oudkerk en Roodkerk waren in 1609 niet vereenigd,
zooals vroeger; doch op verzoek van Gerrolt Feitsma dd.
10 October 1609, door Do. J. Nicolai van Wassenaar te
Dokkum en G. Hiddes te Ilolwerd, aan de klassis van
Dokkum ingeleverd, dat Oudkerk en Roodkerk wTeder gecombineerd mogten worden, gelijk voormaals, oordeelde de
klassis dit wel raadzaam , mits dat Veemvouden daaronder
beklamt werde, en de predikbeurten bekwamelijk verdeeld:
en zoo die van Oudkerk in deze schikking geen genoegen
mogten nemen, zoo hield de klassis zich aan de vorige
combinatie van Roodkerk en Vcenwouden; en de te beroepen predikant, waartoe zij spoedig zullen overgaan,
•zal naar oudergewoonte hier (te Dokkum) ter klassis gaan.
De reden, die men opgeeft, waarom Veenwoiiden hier van
afgescheiden is, zie klassis Dokkum bl. 8 en gevoegd bij
Akkcrwoude omstreeks 1650.
Johannes Mol stond den 23 Augustus 1609 te Roodkerk , volgens 't resolutieboek van 't Gollegie. Hij had verschil met Tjaard Aylva over de beroeping en de opkomsten
van de pastorijlanden aldaar (Rurmania.) De gemeenten
van Oudkerk en Roodkerk geordonneerd van 't Gollegie ,
om een predikant te verkiezen, den 21 Januari 1611.
1611. Hero TJlckes is tengevolge van bovengenoemde
schikking, door de klassis in 1609 gemaakt, hier beroepen
van Wanswerd, en den 15 April 1611, zich aan dit oordeel der klassis onderwerpende volgens zijne onderteekening , tot lid der klassis aangenomen volgens klassis
actcn van Dokkum (zie op Akkerwoude), en behoorde
onder de klassis Dokkum. Overleden den 30 Maart 1649.
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Hij was in 16:25 lid der Synode te Dokkum wegens de
klassis van Dokkum. In een klein venster naast den
predikstoel vindt men nog zijnen naam en aldus gespeld
Hero Wlckes.
1650. Francisciis Jacobi Elgersma, Regn. broeder
te Dokkum en Leeuwarden, kandidaat, beroepen den 13
November 1649. Hij ging over tot de klassis Leeuwarden.
Verroepen naar Leeuwarden is hij gedirnitteerd den 24
Mei 1652.
Franciscus Elgersma was eigendunkelijk van de klassis
Dokkum naar de klassis Leeuwarden overgegaan; dit werd
door de Synode in 1652 en 1653 afgekeurd, en ook dat
de klassis Leeuwarden hem zonder dimissie had aangenomen ; daarom werd besloten, dat hij zijne dimissie eerst
bij de klassis van Dokkum zal vragen, eer hij tot die van
Leeuwarden mag overgaan.
1652. Hector Friesuia, geboren te Leeuwarden, ook
volgens theses te Groningen verdedigd in 1647, —kandidaat, geapprobeerd den 19 Julij, lid der klassis den 6
September. •— Overleden in November 1668. Hier woonde
hij al den 7 Augustus 1652. Zijne geboden werden den
7 Augustus 1652 afgekondigd te Groningen, waarbij bij
betiteld wordt ..predikant te Oltkerk in Friesland."
1670. Acgïdius Broersma, beroepen van do Lemmer, geapprobeerd den 14 Februari), lid. der klassis den
'S Mei, overleden den 14 October 1714, oud omtrent 71
jaren, volgens grafsteen. Zijne weduwe Sijtske Sixti is overleden ten huize van haren zoon Rombertus Broersma,
predikant te Lekkum , den 24 Mei 1731 , oud 82 jaren.
Aeta, Deput. klassis Dokkum den 21 Februari)" 1670.
Daar de klassis van Leeuwarden reeds tegen Synodale
resolutie wederom de gedane beroeping had tol zich getrokken en geapprobeerd, werd besloten Ds. Broersma aan te
schrijven, dat hij zich niet als lid bij de klassis van Leeuwarden zal laten inschrijven, maar zich bij de klassis
van Dokkum zal hebben te vervoegen, en meteen ook
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de Deput. der klassis Leeuwarden voor zulk eene aanneming te waarschuwen.
1715. Gavius Nauta, beroepen van IJtens, deed
zijn intreercde den 24 November, en is overleden den 24
November 1751 , oud in 't 77 jaar.
Hij werd den 22 Februari] 1720 aangesteld tol, Canonicus Frisiae, in plaats van wijlen Pmd. Noordbeek te
Leeuwarden, die zulks in 1715 geworden was in plaats van
wijlen Georg Murkerus, predikant te Schingen. Onze
Gavius Nauta werd daarin opgevolgd den 18 Julij 1746
door zijnen zoon Hetto, laatst predikant te Cubaard, en
deze weder door zijn zoon Eeuwe, predikant, te Edcns e. a.
Bij resolutie van Heercn Gedeputeerde Staten van den
9 ' Februarij 1722 werd hij gelast en geautoriseerd om
in die quaüteit op te maken een compendium der kerkelijke wetten van Friesland onder opzicht, examinalie en
approbatie van de Eerwaarde Heeren Ds. Ds. Herm.
Wesselius den Vader, Lollius Posthumus en Ibertus Fennema, de 3 oudste predikanten van Leeuwarden. Hetzelve is uitgekomen te Amsterdam in 1757 bij Gornelis
van Tongerlo , en herdrukt te Leeuwarden in 1771 bij H.
A. de Chalmot. Bij resolutie van den 25 Augustus 1723
is G. Nauta voor 't samenbrengen van het compendium toea-eleid 500 gld., de 3 predikanten ieder 100 gld. en den
koster 10 dueatons. De Ganonicus is gelast, om van 't
compendium der kerkelijke wetten 8 gelijkluidende afschriften , voor ieder klassis etc. een, te laten maken den 29
April 1729 *)
G. Nauta liet eene bekendmaking plaatsen in de
Boekzaal 1758 Julij, bl. 107, waaruit blijkt, dat de Gedeputeerde Staten bij resolutie van den 11 Mei 11. tot
ü'cnoes'en van de Synode goedgevonden hebben openbaar
te doen maken, dat genoemd compendium. te Amsterdam
U'edrukt in 1757 , in geenen deele voor echt gehouden
wordt.
1753.
}

)

Wilhelmus Siccama, Ah. zoon, Herm. en Jac.

Catalogus van 't IMesch Genootschap, bl. '222.
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broeder, beroepen van Wijnjeterp, deed zijn intreerede
den 8 Julij; — verroepen naar de -Joure, deed hij zijn
afscheidsrede den 14 Julij 1754.
1755. Petrus Brouwer, geboren te Harlingen den 8
October 1732, Broner. zoon te Harlingen, Petrus broeders zoon te Sibrandaburen c. a. — als kandidaat bevestigd den 25 Mei; — verroepen naar Barneveld deed hij
zijn afscheidsrede den 14 Maart 1756. — Hij is verroepen
naar Zaltbommel in 1762 — naar Dordrecht in 1764, waar
hij in 1770 aangesteld werd als hoogieeraar in de Godgeleerdheid en honoris causa benoemd als Theologiae Dr. Hij
werd emeritus in 1797 en overleed den 9 Junij 1802,
oud bijna 70 jaren. *)
1757. Samuel Hendrik Manger, geboren te Maastricht, waar zijn vader Sebald Godefr. , die later als predikant te Delft stond, toen hoogleeraar en. predikant was;
Joh. Phil. broeders zoon. 2) Den 31 Mei 1755 werd hij
met veel lof Licentiaat in de Theologie te Utrecht, en
promoveerde tot Theologiae Dr. den 31 October 1755.
Samuel Hendr. Manger 3) trad als kandidaat in dienst
te Hemmen in 1756; van daar werd hij hier beroepen
en deed zijn intreerede den 31 Julij; — verroepen naar
Franeker tot hoogleeraar in de Oostersche talen en Joodsche oudheden, deed hij zijn afscheidsrede den 31 Augustus 1760 , en is tot hoogieeraar in de Godgeleerdheid
in 1765 aangesteld; hij legde zijne betrekking in 1787
neder, werd vroedsman en overleed den 30 November
1791, oud ruim 56 jaren. 4)
1760. Henricus Peiloret, geboren te Amsterdam —
als kandidaat in dienst getreden te Ommeren in April
1757; van daar hier beroepen, deed hij zijn intreerede
den 21 December; — verroepen naar Nijmegen, deed hij
M Zie Glasius G. N.
") Sam. Hendr. Manger verdedigde te Utrecht den 9 Junij 1751
een Exerc. Philol. Zie Boekz. 1751b , bl. 219 — en Cata'ogus van 't
Friesch Genootschap bl. 119 en 259.
3
) Zie Glasius G. N.
4
) Zie familieregister 1741a, bl. 586.
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zijn afscheidsrede den 9 October 1763 — naar Groningen in 1770 — naar Utrecht in 1773, waar hij overleed
den 26 Augustus 1785, oud ruim 55 jaren.
1764. Engelbertus Haselhoff, beroepen van Oostermeer , deed zijn intreerede den 1 Julij ; — emeritus
geworden heeft hij zijn afscheidsrede gedaan den 5
December 1802 en is overleden te Dokkum den 29 November 1805.
1803. Hajo Udo Thoden van Yelzen, Eggo TJlph.
zoon, Ulben Wilhelmus broeder, beroepen van Augustiuusga, deed zijn intreerede den 25 September, en overleed den 27 April 1845, oud 73 jaren 2 maanden. *)
Ontbreken: T. Modderman Th. Dr. 1846—48. H. Brouwer 1849—57. F. W. O. Rogge 1858—.

ZUIDWOUDE en TIETJERK.
Nicolaus Martina stond hier in 160O en ook nog in
1602, doch niet meer in Maart 1605, wijl men toen eene
vergeefsche beroeping op G. Sixtini te Garijp uitbragt.
Nicolaus StellingweriF stond hier reeds in 1608,
volgons het opschrift op de klok te Tietjerk, waar hij
Niclaes genoemd wordt; hij was hier nog in 1612 en is kort
daarna overleden, volgens grafsteen. 2)
Dominicus Cornelii Walsweer, geboren te Franeker,
broeder • van Matth. te Exmorra en Abraham te Idzogahuizen; kandidaat, vertrokken naar Deinum in 1617.
Worselo (denkelijk Wersel) Hoifmaiis stond hier in
1617, dacht zich hier in te dringen, en is afgezet te Zuidwol do in Drenthe.
'•) Hulpprediker U. W. Thoden van Velzen 1842—45. — Zie Bergum.
'1 Zie op de Meeden (Oldambt) en Drenthe.

9

Wumkes.nl

130
Bouritius Sibenia werd verroepen naar Kornjum in
1620. — Zijne vrouw was Rinsckien Gellij.d., overleden 17
December 1619 oud 29 jaren volgens grafsteen. l) Hij
gaf uit „Salomons Swecrdh scheijdende de Remonstrantsche van de recMzinnigheleerc" 2) in 4o. De 2de uitgave,
Amsterdam bij M. J. Brandt, 1645, bezorgd door Gellis
van Breen.
1621. Hubertus Laurentii kwam hier in 1621 en
stond hier nog in 1630, en is hier overleden volgens grafsteen den 10 October 1630. Zijne weduwe Pijb. Jans
overleed den 3 Januarij 1645 , volgens grafsteen.
1632. Isaac Overney, Jolt. zoon te Haskerdijken,
Johannes broeder te Oudehorne, Martinus te Oppenhuizen, Abraham te Scharnegoutum, Jacob te Haskerdijken,
als kandidaat bevestigd in Mei, en verroepen naar Oppenhuizen, daar geapprobeerd den 12 November 1639.
1640. Kombartus Hugo Vogelsangh, volgens een
inscriptie aan den predikstoel vindt men den naam ook
R.ombertus Fogelsanck 3), geapprobeerd den 1 Februarij,
doch wegens dispuut is deze approbatie nader bevestigd
den 13 April; lid der klassis den 18 Mei; wierd beroepen te Son en Breugel in de Meyerij van 's Hcrtogenbosch in een buitengewone vergadering van verscheidene
predikanten uit alle provinciën der vereenigde Nederlanden, benevens de klassis van 's Hertogenbosch, gezamentlijk geautoriseerd van Hun Edel Mogende Heeren tot
hervorming van de Meyerij ; wierd hier gedimitteerd den
8 Nov. 1648, waarop hij spoedig is vertrokken, daar
hem zijn testimonium dim. den 11 Januarij 1649 werd
gegeven. — Overleden in 1659. 4)
1649.

Gellius Acronius, Sixtus zoon te

') Zie meer Sminia.
) Bijz. belangr. volgens Navorscher X vr. 4.

s

3

4

)
)

De Jong op Gelderland bl. 441 is geheel mis.
Zie zijne schriften, classis Leeuwarden 148.
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David te Britswerd, Benedictus te Exmorra en Wersel te
Warns waren zijne broeders; kandidaat, geapprobeerd den
27 Januarij, lid der classis den 2 September, overleden in 1656 den 2 Julij, oud omtrent 34 jaren, volgens grafsteen. Zijne weduwe Sara Feenstra overleed
den 8 Fcbruarij 1671 volgens grafsteen. Hij is zeker te
Hallum geboren.
1657. Antonius Lentz was predikant in Oost-Indié'
geweest, en vertoonde aan de classis van Leeuwarden,
volgens de acta van den 12 October 1674, een loflijk
testimonium van den kerkeraad van Batavia; geapprobeerd den 20 Julij, lid der classis den 3 Augustus, —
overleden in 1675.
1676. Atzo Inia, kandidaat, geapprobeerd 4- September, lid der classis den 2 October en overleden in 1691.
1692. Doniinicus Euardi, *) kandidaat, geapprobeerd
5 September, lid der classis 3 October. Hij is vier malen gecommitteerd geweest tot den legerdienst, als kandidaat den 17 Augustus 1689, den 7 Mei 1694, den
28 April of 22 Mei 1702 en in 1703; vertrekkendenaar
Reitsum c. a. is hij gedimitteerd den 20 April 1705.
1705. Durandus Diursma, — op den grafsteen staat
Duursma (kan hij ook een zoon zijn van Jacobus te Dragtenï) 2 ) kandidaat, geapprobeerd den 3 Augustus, lid der
ClcLSSlS 7 September, overleden den 4 Januari] 1735, oud
54 jaren, volgens grafsteen. Upey.
1736. Thomas de Ringh, geboren te Leeuwarden,
kandidaat, bevestigd den 22 April, — overleden 14
Junij 1741.
1741. Martinus Titringa, geboren te Leeuwarden,
zoon van den Schepen Lambertus Vitringa — als kandidaat
!) Frisius A. A. Pr. 1684.
) Frisius A. A. Fr.

2
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bevestigd den 15 October
deed hij zijn afscheidsrede
ritus geworden in 1789 en
April 1798, oud 80 jaren

, — verroepen naar Arnhem,
den 8 November 1750; emeoverleden te Kampen den 15
en bijna 7 maanden. *)

1751. Sake Binses Yeenstra, geboren te Rottevalle
den 28 September 1727, als kandidaat bevestigd den 2
Mei; — vertrokken naar Boornbergum, deed hij zijn afscheidsrede den 24 April 1774.
1774. Petrus Steenwijk, geboren te Surhuisterveen, Martinus zoon — bediende als kandidaat omstreeks
l j a a r H u i n s ; werd hier bevestigd den 4 September;—vertrekkende naar Witmarsum deed hij zijn afscheidsrede den.
19 Julij 1778.
1778. Sihrandus Winsemius, geboren te Leeuwarden,
als kandidaat bevestigd den 1 November; — vertrekkende
naar de Rottevalle, deed hij zijn afscheidsrede den 26
October 1783.
1784. (relîius Andreas P a s s a n i i e r , geboren te Stiens
1757, Petrus zoon, als kandidaat bevestigd den 9 Mei; —
verroepen naar Oppenhuizen c. a., deed hij zijn afscheidsrede den 8 October 1786.
1787. Franciscus Hellendoorn Cramer, geboren te
Stavoren den 23 October 1758, broeder van Petrus te
Balk — bediende als kandidaat 2 jaren Huins; — hier
bevestigd den 13 Mei, werd hij om politieke redenen door de
Gedeputeerde Staten van zijnen dienst ontzet den 4 Setember 1788, begaf zich buitenslands en hield zich meest
te St. Omer op, waar een groot getal van Nedeii. vlugtelingen was. 2) Zie verder hier beneden.
1788.

Anne U p e y , beroepen van Jutrijp c a . , deed

]

) Catalogus van het Frieseh Genootschap bl. 262.
") Zie Nieuwe Nederlandsehe Jaarboeken 1788 bl. 942.
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zijn intreerede den 7 December; verroepen naar Oenkerk c. a. deed hij zijn afscheidsrede den 20 Junij 1790.
1790. Petrus van Gorkum, Joh. zoon, beroepen
van Goingarijp c. a., deed zijn intreerede den 14 November, moest in 1795 zijnen dienst hier verlaten, zonder afscheid te mogen doen, evenals andere zoodanigen
wegens do herstelling van den volgenden. — Zie verder
van hem op Gerkesklooster.
1795. Franciscus Hellendoorn Crainer, door de
Volksrepresentanten in zijnen dienst hersteld zijnde, deed
zijne intreerede den 21 Junij, — werd emeritus den 1
Julij 1834 , deed zijn afscheidsrede den 29 Junij,
en is overleden te Oenkerk den 14 Januarij 1840. : )
1834. Tjark
Oosterbeek, geboren te
Wildervank, Joh. Gcrd. zoon —kandidaat, bevestigd den
14 December.
Ontbreekt P. Jentink 1844—.

GARIJP, SUAMEER en EERNEWOUDE.
Haije Watzes werd als emeritus aangenomen den 11
Junij 1602 en den ingezetenen van deze drie dorpen door
Gedeputeerde Staten gelast om binnen 6 weken eenen
anderen predikant te verkiezen. Weinige jaren daarna is H.W.
overleden, want zijne weduwe Wopck hertrouwde den 4
Januarij 1605 te Leeuwarden met den nagenoemden weduwnaar G. Sixti, door Ds. Colde aldaar volgens buurpligt in het huwelijk bevestigd.
. Gellius S i x t i , gekomen van Hijlaard c. a., de opvolger van bovengenoemden en zeer waarschijnlijk hier gekomen in 1602, stond hier nog in Maart 1605, wanneer
hij te vergeefs beroepen werd te Zuidwolde, doch was
') Zie van der Aa, Biographiseli Woordenboek.
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in 1607 reeds te Ens provincie Overijssel; of hij van hier
beroepen of afgezet is, is niet zeker ; 't laatste is wrel waarschijnlijk, daar hij zich in 1607 bij de klassis Leeuwarden beklaagde over zijne afzetting, en te Ens eerst in
1618 eenen opvolger kreeg. Gellius Sixti werd van Hornhuizen beroepen te Saxum ; deze beroeping is op de klassis
den 12 Maart 1613 geapprobeerd — doch hij was den
22 Mei 1615 er niet meer.
Den predikanten van Garijp c. a. is toegestaan een traktement van 50 Gld. wegens de separatie van het dorp
Suameer, gevoegd bij dat van Eestrum. Staatsresolutie
van den 18 December 1619.
1606. Johannes Wigelius stond in 1598 teRuurlo,
vertrok naar Grol 1602, daar afgezet, heeft hier 1\z jaar
den dienst waargenomen en vertrok naar Beetgum en
Engelum c. a. den 1 Mei 1607. Zie daar meer van hem.
Hermaimns Petri of Petrejus Drogenham of Drogeliam (gelijk hij zich teekende onder een latijnsch vers op
Sions Tempelvreugd; zijn eigenlijke naam was ongetwijfeld
Harm. Pieters en geboorteplaats Drogeham 1591) verroepen naar Rijperkerk c a . in 1616.
Arnoldus Hachtingius, een Fries, schoonzoon van H.
Kolde te Leeuwarden, student te Groningen in 1618,
welligt kort daarop hier gekomen als kandidaat en weder
verroepen naar Tjummarum in 1625.
Arnold Hachtingius verdedigde in 1618 theses te Groningen, en noemt zich Leeuwarder, zeker Regnerus zoon.
Leow. frisius defendeert in 1618 te Franeker onder Professor Makowsky eenige theses, de aeterna Dei electione v)
Petrus Dionysius — verroepen naar Oudega en Nijega
omstreeks 1627.
Ubelus of Abelus Schoning, zoon van Stephanus Ubeli
Schoning rector te Dokkum en kleinzoon van Ub. Ypey,
*) Volgens van Kist en Koijaards, Archief, dl. 111, bl. 565.
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predikant aldaar, stond bier in 1 6 2 8 , volgens opschrift
der klok te Garijp, in dat jaar vergoten.
Abe'lus of Ubclus Schoning (Steph. Abeli rector te
Dokkum zoon) was hier al den 19 Januari] 1628 en
stond hier nog den 22 December 1632, alles volgens
recesboek; — de erfgenamen vair zijnen vader S. Abeli
genoemd den 15 December 1628. Recesboek.
Jetzo Pierii (Jetse Piers) Marssum, zoon van Pier
Jetzes, meester te Grouw. Uit een extract van de acten
cler deputaten Synodi te Leeuwarden, vergaderd den 19
Julij 1636, blijkt dat er eene discussie gevallen is over
de quaesticuse beroeping dezer dorpen. Ds. Kingnia door
die vergadering gecommitteerd om den Grietman van
Tietjerksteradeel te vermanen dat de verteering, ten huize
van een herbergier daarover gemaakt, betaald zou worden.
Hij stond hier reeds den 28 Augustus 1636, daar hij toen
te Anna-Parochie trouwde met Grietje Rud. Luinga; hij
is verroepen naar 't Heerenveen, daar geapprobeerd den
7 Augustus 1639.
1639. Petrus Dionysius is hier wederom beroepen
van Oudega en Nijega c. a., en is hier overleden , zoo 't
schijnt, in 't begin van 1641. Zijne weduwe, Eedu of
Eeduw Oedze dochter, hertrouwde met Rud. Sigersma,
predikant te Oudeschoot.
In 1642 is er verschil ontstaan tusschen de ingezetenen
van deze dorpen. Garijp en Eernewroude hadden beroepen Joh. Sixtus, predikant te Schraard, en Suameer hunnen vertrokken predikant Jetzo Pierii, en laatstgenoemd
dorp zich van beide vorigen willende afscheiden, werd
wel van de klassis, bij besluit van den 21 Maart en 18
April, gelast, te berusten in de beroeping van de twee
andere kerken en daarmede vereenigd te blijven, doch
hierin niet berustende, hebben eindelijk Heeren Gedeputeerde Staten, Suameer bij Oostermeer en Eestrum gevoegd, totdat er een ander expediënt gevonden werd,
en heeft de klassis den Gecommitteerden van Garijp en
Eernewoude gelast, weder eene nieuwe beroeping te doen,
en daarop is beroepen:

Wumkes.nl

136
1642. Suffridus Bruinsma, geapprobeerd den 18
Julij, lid der klassis den 1 Augustus. — Den 7 September werd eindelijk een accoord getroffen tusschen Hammama , predikant te Oostermeer en Bruinsma alhier, dat
de laatstgenoemde Suameer zal behouden, en daarvoor
jaarlijks aan Ds. Hammama geven 50 Garolus Guldens,
mits zoolang het dorp onder hem blijft. — Hij is verroepen naar Metslawier, gedimitteerd den 24 October 1646.
1647. Everhardus Heracliti Bornaeus, in 1622 te
Oudeboorn geboren, waarom hij zich dan Bornaeus schreef, —
kandidaat; — er werd met hem tevens een Pibo Johannis beroepen, doch de beroeping op hein is door de klassis geapprobeerd den 21 Januarij ; niettegenstaande veel
oppositie is hij tot lid der klassis aangenomen den 19 Julij.
Het beroep van Everh. Bornaeus als predikant van
Garijp etc. is geconfirmeerd door de Provinciale Staten den
15 Julij 1647. Hij is verroepen naar Oudeboorn en gedimitteerd den 24 November 1649.
1650. Gerardus Fokkens, kandidaat, bevestigd den
20 Januarij en overleden in 1656.
1657. Allardus Staphorstius, Joh. zoon te Workum,
— kandidaat, geapprobeerd den 8 Junij, lid der klassis
den 20 Julij , overleden den 28 Februarij 1679.
1679. Johannes Staphorstius, All. zoon bovengenoemd, geboren den 8 September 1654, x) kandidaat,
geapprobeerd den 12 April, lid der klassis den 28 dito ;
hij is verdronken den 10 Junij 1696.
1697. Henricus Renici (Hendrik Rienks), geboren
te Stavoren den 12 November 1672 , Bav. broeder te
Gaastmeer, — kandidaat, bevestigd in Augustus, lid der
klassis den 6 September, — vcrroepen naar Grouw, gedimitteerd den 15 Mei 1713.
'j

De Vrije Fries dl. VIII bl. 231.
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1713. David Meilsma, geboren te Boxuin, Rinses
zoon, broeder van Petrus te Dronrijp, — kandidaat, geapprobeerd den 4 September, lid der klassis den 2 October, verroepen naar Marrum, gedimitteerd den 5 October
1716.
1717. Nicolaus Staphorstlus, hier geboren, Joh. zoon,
—• kandidaat — bevestigd in Januarij. Hij vertrok met
den Ambassadeur Jhr. Burniania naar Zweden in Julij 1719.
Gedurende zijne afwezigheid werd de dienst door de klassis waargenomen. Hij overleed te Breevoort, schoon hier
nog in dienst, den 12 Julij 1726.
1726. Amhrosius Dorhout, geboren te Leeuwarden?
den 11 Julij 1700 *), kandidaat, — bevestigd den 27 October, — verroepen naar Dokkum, deed zijn afscheidsrede
den 11 Julij 1745.
1745. Everhardus Penninga, beroepen van de Rottevalle, deed zijn intreerede den 24 October, en overleed den 19 Mei 1779, oud in 't7Orte jaar. 2 )
1780. Leonardus Napjus , beroepen van Weidum,
deed zijne intreerede den 15 October; — verroepen naar
Bozum, deed hij zijn afscheidsrede den 31 October 1790.
1791. Willem Beekhuis, Herm. zoon, Hero Ger.
— Alb. — en Joh. broeder, — beroepen van Wijnjeterp,
deed zijn intreerede den 5 Junij. — Overleed den 28
Februarij 1815.
1816. Cornelis Witteveen, beroepen van Boombergum, deed zijn intreerede in 't eerst van Junij; — verroepen
naar Oosthem ca., deedhij zijn afscheidsrede den 2 Oct. 1825.
1828.

Theunis van Berkum, beroepen van Wans-

i) Stamboek dl. I I , bl. 290 staat Dokkum.
°) Zie over zijn preek in de vacature te Oudkerk, Lorgion Hervormde K t , bl. 247.
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werd, deed zijn intreerede den 3 Februarij; — verroepen
naar Oosthem c. a., deed hij zijn afscheid den 1 Febr. 1835.
1836. Abraham Buniug', geboren te Leermens, Arn.
Werum. broeder te Oostermeer, — kandidaat, bevestigd
den 12 Junij; — verroepen naar Ee, deed hij zijn afscheidsrede den 8 December 1839.
Er ontbreekt: R. A. B. Sijpkens 1 8 4 1 - 4 7 .
In 1842 begon men te werken aan de scheiding der
gemeente, die in 1852 tot stand kwam tusschen Garijp
en- Suameer aan de eene zijde en Eerneicoude aan de
andere.
Garijp en Suameer. A. Mac Pherson 1853 — 55. G.
J. Gooi 1858—65. W. R. Kalshoven 21 Junij 1 8 6 6 - 2
Dee. 1866.
Daarna zijn ook in 1870 Garijp en Suameer gescheiden.
Garijp.
G. van Herwaarden 1871—74. A. Knol
1875—78. J. Wisse 1878—.
Suameer. A. Zuidema 1871 —1880. J. Teves 1881 —85.
Eerneivoiide B. Bolleman van der Veen, als hulpprediker 1844—52; als predikant 1852 — 85. D. L. E.
Blankstein 1886—.

OOSTERMEER en EESTRUM.
Nicolaas van Eestrum 3) of Johannes van Jistrum, 2)
Roomsch priester, moest in 1567 vlugten.
Martinus Capelies, ook Capell, ook veeltijds (Jappelle
genaamd, werd te Opende beroepen in 1612 en op de
klassis geapprobeerd den 12 October, denkelijk van hier.
Hij overleed in 't begin van 1616. Op de klassis den 18
Maart 1616 werd orde gesteld op het annus gratiae. Hij
is opgevolgd door
1609? 1612? Jodocus Redding, geboren te Osnabrugge in 1566 , trad in dienst te Zweelo in 1603 , van
!

) Volgens Schotanus en Winsemius.
'-) Menso Poppius.
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daar hier beroepen in 1612? Op zijn verzoek werd hem
de dienst van Suameer door Heeren Gedeputeerde Staten,
ten gevolge van Staats resolutie van den 18 Deo. 1619,
opgedragen , waarvoor hij tot verbetering van zijn gering
inkomen zoude ontvangen 50 goudguldens uit de opkomsten van het convent Sigerswolde (zijnde dit het gewoon traktement van dit dorp). Bij de vermeerderingzijner jaren hem deze combinatie lastig vallende, verzocht
hij daarvan ontslagen te mogen worden , en tevens dat
hem tot suppletie van zijn tractement mogte worden vergund 70 goudguldens uit 't zelfde convent, hetwelk
hem door Gedep. Staten, bij besluit van den 18 Oct.
1634, werd toegestaan, terwijl de bediening van Suameer
met de 50 goudguldens traktement, als voorheen, aan
Garijp verbonden werd. Hij werd emeritus in 1639 ,
ging te Dokkum wonen, waar hij nog leefde in 1641 ,
doch naderhand overleed. Hij trouwde met zijne 2de
vrouw Trijnke Laurman, dochter van
? te Leeuwarden 29 Nov. 1615. Toen deze overleden was, hertrouwde hij met Sijke Wijbes. 1)
1640. Hajo Joachim (Jochems) Hammaiua, beroepen van Vrouwen Parochie, geapprobeerd den 13 April,
lid der klassis den 18 Mei, overleden in 't begin van December 1665.
In 1642 werd hem wegens een twist, tussehen de ingezetenen van Garijp c. a., de dienst van Suameer door
de Gedep. Staten opgedragen, waarvan hij in 1646
weder afstand deed aan Ds. Bruinsma te Garijp , behoudende echter de daarop gestelde 50 goudguldens.
1667.
7 Jan.,
Augustus
daar hij
nog had
1706.
l

Meinardus Hooman, kandidaat, geapprobeerd
lid der klassis den 15 April, overleden den 2
1705 des avonds te 6 uren zeer onverwachts,
dienzelfden dag den voor- en namiddagdienst
waargenomen.
Martinus Duursma,

beroepen van Gerkes-

) Zie Familieberigten Boekz. 1786a, bl. 62.
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klooster, geapprobeerd 6 September , lid der klassis den
21 Februarij 1707, verroepen naar Dragten, gedimitteerd
6 Mei 1709.
1709. Augustinus Guekama, beroepen van Gerkesklooster, intrede den 1 September, verroepen naar Zaltbommel, gedimitteerd den 23 November 1 7 1 1 , overleden
aldaar den 22 April 1762, oud ruim 80 jaren 1 maand.
Schriften, zie klassis Dokkum 104.
1712. Eelko Eelcoma begaf zich, nadat hij reeds gehuwd was en een handwerk te Leeuwarden uitgeoefend had,
naar de hoogeschool te Franeker in 1707 , werd kandidaat in 1711, in het volgende jaar hier beroepen en bevestigd den 17 April; verroepen naar Nieuwbrongerga en
gedimitteerd den 12 Augustus 1715.
1715. Sirlcus Arnoldi, geboren te Leeuwarden Februarij 1695, zoon van Johannes Arnoldi J. U. Dr. en advocaat, broerszoon van Michael Arnoldi, laatst predikant
te Haarlem , wiens zonen Tiberius en Michael predikanten
geweest zijn te Haarlem en te Harderwijk. Franc, van
Velzen te Harlingen was zijn aangehuwde oom; Gerrit van
Velzen, Francs zoon, ook te Harlingen , was gehuwd met
zijne eenige zuster Anna Arnoldi. 1) S. A. was de kleinzoon
van Nicolaas Arnoldi te Beetgum, is als kandidaat bevestigd
den 3 November; verroepen naar Belkum 1720, nam hij
afscheid den 22 Sept. 1720.
1721. Bernardus Lemstra, geboren te Makkum, Sibelzoon, Hans broeder te Heeg, kandidaat, bevestigd den
8 Junij, verroepen naar Stavoren, gedimitteerd den 24
November 1721.
1722. Georgius (Jui'jen) Atsina, geb. April 1700te
Leeuwarden, broeder van Meinardus te Deersum, kandidaat, bevestigd den 13 September; verroepen naar AnnaParochie, deed hij zijn afscheidsrede den 14 October 1731.
*) De Haan Hetfcema en van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel deel 1, 106, 11, 70.
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1731. Theodorus Scheltiuga^ geboren te Leeuwarden,
broeder van Gerlacus of Gerlof *), eerst rector te Deventer, doch van 1738 hoogleeraar in do regten te Leiden, was den 5 Julij 1724 tot alumnus aangenomen;
als kandidaat bevestigd den 3 December, vertrok hij naar
Arum en deed zijn afscheidsrede den 9 October 1740. 2)
1741. Dominicus Eadbodus, beroepen van Wier,
deed zijn intreerede den 23 April, en overleed aan de
kinderziekte den 3 October 1746, volgens den grafsteen den
2 October, in 't 30 st e jaar zijns ouderdoms. 3)
1747. Hanso Wilhelmus de la Rive, geboren te
Leeuwarden, kandidaat, bevestigd den 28 Mei; verroepen
naar Maastricht, deed hij zijn afscheidsrede den 25 April
1751 ; wegens aanhoudende ongesteldheid is hij als emeritus aangenomen den 9 Maart 1765, overleden aldaar
den 22 April 1766, oud 46 jaren en 2 maanden, en met
veel statie aldaar in de St. Janskerk begraven.
1751. Engelbert Haselhoff, geboren te Vlagtwedcle
den 8 April 1727, Albertus en Gonradus neef t e ? . . . .
kandidaat, bevestigd den 28 November; verroepen naar
Oudkerk c. a., deed hij zijn afscheidsrede den 27 Junij 1764.
1765. Grerardus P o t t e r , geboren te Menaldum, Johannes eenigc zoon, Andries broerszoon te Marssum, kandidaat, bevestigd den 19 Mei, overleden den 24 Augustus
1778, oud 36 jaren en bijna 1 maand; hij is begraven in
de kerk te Twijzel naast zijne zuster, volgens zijne begeerte. Op den grafsteen staat Gerrit. Hij was ongehuwd.
1779. Jacohus S c h a i i î c k B o l t , geboren te Groningen,
kandidaat, bevestigd den 27 Junij , verroepen naar Peize,
afscheid den 18 September 1 7 8 5 ; naar Anlo in 1 7 9 3 ;
naar Slcen in 1799; naar Grootegast c. a. in 1804; eine')
-)
boek
3
j

Volgens H. Bonman II 258 Gerlof.
Zie Glasius G. N. en de Haan Hettema en van Ilalniacl, Stamvan den ïriesclien adel deel II, bh '17.
Zie catalogus van 't Friesch Genootschap bladzijde 262.
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ritus geworden den 1 Julij 1832; overleden te Groningen
den 2 Januarij 1840, oud bijna 90 jaren.
1785. Jacolbus H e m s i n g , Gterhardus zoon, Izaaks
broeder, beroepen van Donkerbroek, deed zijn intreerede
den 13 November en overleed den 1 October 1811.
1812. Herman Bonman, geboren te Idaard 11 Februari] 1789, Luit. zoon, kandidaat, bevestigd den 20
September, verroepen naar Finsterwolde , afscheid den
28 Mei 1815. Hij werd te Utrecht 13 Mei 1823 honoris
causa Tlieol. Dr. *) en aldaar hoogleeraar in de godgeleerdheid in 1823; hij oreerde 20 Mei 1823.
1815.
beroepen
verroepen
Hij stond

Jan Willem Becking, Willem Araoldszoon,
van Olclehove, deed zijn intreerede den 3 Dec;
naar Heeg, nam hij afscheid den 4 April 1825.
vroeger te Oudwoude.

1826. Garrelt Tiberhis Harders, geboren te Leer,
is als kandidaat tot predikant in de Hoogduitsche taal beroepen te Holtrel, hertogdom Bremen, en aldaar in dienst
getreden den 3 Junij 1821 , verroepen naar Odoorn en
daar bevestigd don 9 December 1821, te Windeweer en
te Lula in Augustus 1 8 2 5 ; van daar hier beroepen, hadden
bevestiging en intrede plaats den 30 April. Verroepen naar
Wirduni, nam hij afscheid den 8 November 1829.
1830. Âruoldus Werumeus Buning, Abrahams broeder, beroepen van Bierum, bevestigd den 4 Julij. Hij stond
vroeger te Lutjewoude.
Er ontbreken : J, H. W. Deussen 1843—G2. G. J. Vos
1862—G5. W. H. J. Baart de la Faille 1866—67. W.
Harders 1868—72. W. F. Blüggel 1874—79. G. J.
Antink 1880—.

') Zie Catalogus van 't Friescli Genootschap, hl. 160.
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ROTTE VALLE.
1724. Adrianus Oudkerk, geboren te Leeuwarden
Januarij 1702, zoon van Haring, die later predikant te
Winsum c. a. is geweest, broeder van Scipio te Haamstede overleden 20 Maart 1760; —als kandidaat, beroepen
den 17 September; verrocpen naar Rijperkerk c.a., deed
hij zijn afscheidsrede den 21 sten Februari] 1734.
1735. Petrus van der Meer, kandidaat, wonende te
Rauwerd, beroepen en geapprobeerd den oden September en
reeds overleden den 29 3 t e n November daaraanvolgende.
1737. Livius Antonides, kandidaat, hier beroepen zijnde
heeft die beroeping aangenomen en de approbatie daarop
verzocht den 29 3 t e n April 1737; maar daar de beroepbrief door de gecommitteerden van de Rottevalle niet was
medegenomen, werd zulks tot de volgende maand, uitgesteld; intussen en werd hij beroepen tot 2 den predikanten
rector te Hindelopen, hetwelk door hem terstond werd
aangenomen en, zonder kennis van de klassis Leeuwarden, ter approbatie is aangeboden bij de klassis van
Bolsward en Workuin.
1738. Martinus Steenwijk, geboren te Surhuisterveen in ''t begin van Januarij 1714, Petrus zoon, kandidaat, bevestigd den 17 Augustus, verroepen naar Surhuisterveen, gedimitteerd den 3 September 1743.
1743. Bruno Jans (ook Janssonius) Ter Gast, geboren den 20sten Augustus 1712 denkelijk te ter Gast in
de heerlijkheid Oldersum, en broeder van Luto ülbe te
Nijkerk, klassis Dokkum, als kandidaat hier beroepen, heeft
hier slechts 18 weken gestaan, en is verrocpen naar Veenhuizen (Oost Friesland) in 1744, naar Neermoer in 1758,
naar Hamswerum in 1762 en daar overleden den 2 3 s t e n
Junij 1780.
1744. Everardus (Evert) Penning'a, geboren te Neermoer in Oost Frieslancl 1709, als kandidaat te Nesserland
in October 1745 , en van daar hier beroepen, deed zijn
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intreerede den 2^en Augustus; verroepen naar Garijp,
deed hij zijn afscheidsrede den 17 d e n October 1745, en
overleed te Emden 1759.
1745. Micliel Rost, geboren te Schuttorp, kandidaat,
bevestigd den 26sten December, deed zijne intreerede
den lsten Januarij 1746 ; verroepen naar Schiermonnikoog,
deed hij zijn afscheidsrede den lOden April 1750.
1750. Gerardus Schortingliuis, geboren te Weener
den 14den October 1724, waar zijn vader Wilhelm, zoo
bekend door zijn innig Christendom, toen predikant was
en laatst te Midwolde (Oldambt); broeder van Hendrik
te Gats en Koudekerk, Willem te Schoondijke, George
als kandidaat overleden in 1750, en Lucas, laatst te Biervlieten gestorven in 1779; als kandidaat bevestigd den 20^ten
September; vertrokken naar Koudekerke, deed hij zijn
afscheidsrede den 3lsten Mei 1701, en overleed ongehuwd
aldaar den 1 8 d e n November 17G7. Hij was ongemeen klein van persoon, heeft in 't licht gegeven in 1759
de lijkrede door hem gehouden op 't overlijden van J.
Hillenius, predikant te Dragten. 1 )
1761. F r e d e r i k van der Sloot, geboren te Boxum,
Hendrik Albert zoon, Hendrik broeder te Hiaure c. a. ,
kandidaat, bevestigd den 23sten Augustus, overleden den
12den Julij 1762, oud 29 jaren.
1762. Henricus Groenman, geboren te Groningen
14 September 1732, broeder van Albertus te Lettelbert,
als kandidaat bevestigd den 24sten October ; verroepen naai'
Drogeham, deed hij zijn afscheidsrede den lOden Aug. 1783.
1783. Sibrandiis W i n s e m i u s , geboren te Leeuwarden Aug. 1752, beroepen van Zuidwoude c a . , deed
zijne intreerede den 9den November; verroepen naar Stiens,
deed hij zijn afscheidsrede den 27sten September 1789.
'; Bockz. 1768n bl, 839, zie Catalogus van 't ïriescli Genootschap , bl. 157.
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1790. Gterrit Roorda, geboren te Heerenveen in Maart
1772, als kandidaat bevestigd den 25 April, verroepen naar
Tinallinge, deed zijn afscheidsrede den 14 October 1792.
Zie verder op Britsum.
1793. Theodorus van S h e e , geboren te Ootmarsum, —
als kandidaat te Kamperveen in 1772 , te Noordwolde
provincie Groningen in 1776 , te Wapserveen in 1781 ,
te Nieuwveen in 1784, te Kuinre in 1791, van daar
hier beroepen, deed zijn intreerede den 24 November;
verroepen naar Lutjegast, afscheidden 6 November 1796;
naar Oosterwolde en Lagermeeclen in 1797 , naar Staphorst in 1810 , daar overleden den 1 September 1823 ,
oud bijna 77 jaren.
1797. Jacobus Brouwer, geboren te Leeuwarden den
15clen Junij 1773, als kandidaat bevestigd den llden Junij,
verroepen naar Stiens, deed zijn afscheidsrede den 27
April 1806.
1806. Wijfee MeMus, geboren te Oucleboorn in 1784.
Jacobus Engelsma zoon, Theodorus Ernest broeder te
Beers, als kandidaat bevestigd den 27sten Julij, verroepen
naar Jelsum, deed zijn afscheidsrede den 27 October 1811.
1812. Johannes Jacobus Florizon, Johannes Wibren aoon, broederszoon van Laurentius, halfbroeder van
Petrus Gonracli, beroepen van Goingarijp , deed zijn intreerede in October; heeft zijnen dienst wegens lichaamsongesteldheicl nedergelegd in den herfst van 1816 , en is
overleden reeds den 5 Januarij 1817 , oud 29 jaren.
1817. Pieter Pieters Sijtseaaa, geh. te Birdaarcl,
als kandidaat bevestigd den 16 Maart, verroepen naar Oostrum c a . , deed zijn afscheidsrede in de maand Julij 1818.
1818. Jan Bolt , geb. te Akkerwoude , Willem Nicolaas zoon, als kandidaat bevestigd den 22 November ; —
overleden den 18 November 1836 ; oud bijna 42 jaren.
10
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1837. Tjeerd Pijttersen, geboren te Sneek in 1811.
als kandidaat bevestigd den 26 November, — verroepen
naar Wijnjeterp c. a., — afscheid in April 1841.
Er ontbreken : P. A. Koppius, Phil. Theor. Mas. Litt.
Hum. Dr. 1 8 4 1 - 5 3 . H. Wijbelingh, Th, Dr. 1854—73.
J. Domisse 1874—82. M. Lotz 1883—.

NOORBEK en ZUIDER DRAGTEN.
Gesepareerd van Kortehemme en Boornbergum den 24
Mei 1667 door het Gollegie.
(Er is een orgel in de kerk.)
Joliamies, Roomsch priester te Noorder-Dragten.
moest 1567 vluchten; er werd den 29 Maart last gegeven om hem te apprehencleeren.
(Zie de vroegere Predikanten op Boornbergum.)
Hemiannus Juda, meester,
meester hier, afgezet door de
omdat hij de noodzakelijkheid
inzag, op de Synode van 1731

ouderling of catechiseerklassis van Leeuwarden.
van den kinderdoop niet
a. 13.

1667. Petrus Overney, Art. Lib. Magister, kandidaat,
geapprobeerd den 1 Julij.
1674. Jacobus Duiirsma, kandidaat, geapprobeerd
den 27 April, lid der klassis den 6 Julij, overleden
den 3 Julij 1706.
1709. Martunis Duursma, Jaeobus zoon., beroepen
van Oostermeer, geapprobeerd den 6 Mei — in 1712 gecommitteerd tot visie van de autographa, overleden den
20 Julij 1740, in het 62ste jaar zijns ouderdoms. Zijn
schriften, zie klassis Dokkum 104.
1742.

Jesaïas Hillenius, beroepen van IJlst, deed
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zijn intreerede den 15den April, en overleed den Isten
Augustus 1759, oud 59 jaren. x)
1761. Hermaimus Breunings, geboren te Bremen
den 4en Maart 1708, — broeder van David, predikant
te Neekerau en Amsterdam, van Christiaan, predikant te
Mannheim en professor ie Heidelberg en van Johan Melchior, predikant te Bozemheim in de Palts, — als kandidaat te Ooij en Persingen in 1731 den 3clen Augustus
bevestigd, te Hasselt in 1737; van daar hier beroepen,
deed hij zijn intreerede den 19den April en overleed den
6den April 1777. Zie van zijnen zoon op Goingarijp c. a.
1778. Nicolaus van der Tiuik, geboren te Garsthuizen den 15 Julij 1739, Mich. zoon, broeder van Marcus
te Heerenveen en Pompejus clie volgt, — als kandidaat
te Adorp in 1762, te Uskwert in 1767; van daar hier
beroepen, deed hij zijn intreerede den 24 Mei; verroepen
naar Groningen, nam hij afscheid den 23 Julij 1780.
en overleed den 23 April 1809.
1780. Pompejus van der Tuuk, geboren te Garsthuizen, Mich. zoon, Nicolaas broeder bovengenoemd en
Marcus te Heerenveen, —• als kandidaat te Blokzijl in
1762; van daar hier beroepen, deed hij zijn intreerede
den Isten October. Emeritus geworden nam hij afscheid
den Ssten November 1807 en overleed hier den 23 Januari] 1810, oud ruim 69 jaren.
1808. Henricus Heppener, geboren t e ' s Gravenhage,
als kandidaat te IJselmuiden in Maart 1805, van daar
hier beroepen, deed zijn intreerede in het begin van
Augustus ; — wegens zwakheid van gezicht is hij emeritus geworden clen 1 sten Januarij 1833, en heeft door middel van een herderlijken brief, bij monde van Ds. Sibinga,
emeritus predikant van Oudega te Dragten woonachtig, aan
de gemeente in clen oudejaarsavond voorgelezen, afscheid
van haar genomen. Hij overleed te Franeker clen 9
') Zijne schriften zie klassis Dokkum 84; klassis Leeuwarden 114;
Van der Aa, Biographisch Woordenboek,
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December 1839, oud ruim 59 jaren 10 maanden. : )
1833. Douwe Holwercla, Witor. zoon, beroepen van
Rijperkerk, deed zijn intreerede den 2 Junij.
Er ontbreken : H. Blankstein 1858—68. E. D. Liclitenvoort 1860—66. P. Sinninghe Damsté 1866—67. B.
W. Colenbrander 1867—76. J. de Koo 1869—1874. J.
E. Moltzer 1876—80. J. Post 1877—79. P. W. v.
Doorn 1880.— W. v. Dingen 1880 — 81. D. v. Lingen
1881—85. Na Ds. Holwerda heeft Dragten tAvee predikanten.
Tot Dragten behoort nu ook nog Dragtster Compagnie, welks predikant de derde predikant van Dragten is.
Er zijn geweest: L. Fockens 1853—57. J. W. Bakker 1858—64. H. J. Dingemans 1864—68. H. J. Bouwers 1868—.
BOORNBERGUH en KOKT.EHEMME.
Waarmede Noorder en Zuider Dragten gecombineerd
was tot 1667.
1601. Alfeertîis Nyenlmis, beroepen in het genoemde
jaar, — verroepen naar Burgwerd, waar hij reeds was
den 6 April 1606.
1607. Gajus Agaei (Ages), geboren te Sneek, deed
zijn intreerede den 24 September en werd verroepen
naar IJsbrechtum in 1613.
1613.. Theodorus Theoclori (ötirk Burks), geboren
te Sneek, beroepen den 14 November, verroepen naar
Dieveren, reeds vertrokken in den vroegen zomer van 1618,
denkelijk niet lang te voren.
1620. JoliaiHies Wilhelm!, de opvolger van bovengenoemden, stond hier reeds in 1620, doch de juiste tijd
_' ) Zie Tan der Aa, Biograjiriiseli Woordenboek.
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is onbekend; hij is verroepen naar Lekkum den 26 November 1620.
1621. Sixtus Gellii, Sikke of Sijtze Jelles, in de
wandeling Sijtze oom genoemd; of hij dezelfde is, die te
Morra c. a. gestaan heeft, is wel denkelijk, doch dan is
hij niet regtstreeks van daar herwaarts vertrokken, maar
heeft tusschen beide nog vier jaren elders gestaan; hij deed
zijn intreerede hier den 18 Januarij 1621, overleed alhier
aan de pest in 1666 en is met zijne vrouw en zijnen innocenten zoon Gijsbert op denzelfden dag in de kerk te
Boornbergum begraven.

Na de Scheiding.
1667. Hanso Hes, kandidaat, geapprobeercl den 1
Julij, lid der klassis den 5 Augustus, vertrokken naar
Tjalbert c. a., deed zijn afscheidsrede den 30 November 1684.
1685. Julius Sterringa, Abraham Julius zoon, beroepen van Lippenhuizen, daar gedimitteerd den 3 Julij, deed
zijn intreerede den 10 Junij en werd lid der klassis den 6 Julij.
Hij overleed den 6 Februarij 1724, oud 64 jaren min 8
dagen. Hij gaf in 1695 te Leeuwarden in 4° uit, „Taalkundige
gewijde aanmerkingen over de 5 Boeken van Mozes ter
verbetering der Statenvertaling." x)
1725. Gerardus Bosscha, geboren te Zuider-Dragten,
(volgens een kerkelijk protocol te Boornbergum geboren den
12 November 1695) kandidaat, beroepen den 4, geapprobeercl
den 9 , bevestigd den 22 en intrede den 29 April. Emeritus geworden, nam hij afscheid den 14 November 1773,
en overleed te Leeuwarden den 7 December 1778.
1774. Sake Rinzes Yeenstra, beroepen van Zuiclwolde c. a., deed zijn intreerede den 1 Mei en overleed den
28 September 1795.
l
) Zie Boekz. 1695a , bl. 474. Catalogus van het iTriesch Genootschap blz. 229. Epitaphium klassis Leeuwarden blz. 109 , klassis
Zevenw. bl. 222.
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1796. ïïanso Henricus Schotanus à SterringaEemke,
geboren te Wier den 26 December 1722, Hobbo zoon,
broeder van Johannes Agge te Longerhouw en Mich.
Huls. die volgt, — deed als kandidaat zijne intreerede den
6 November, is verroepen naar Roordahuizum en deed zijne
afscheidsrede den 15 Mei 1803.
1803. Henricus Eling Riegersma of Rijgersnia, *)
geboren te Leeuwarden, als kandidaat beroepen den 25 September ; verroepen naar Kubaard c. a. deed hij zijn afscheidsrede den 19 October 1806.
1807. Petrus Idema, geboren te Appingadam, als kandidaat bevestigd den 21 Junij ; verroepen naar Oosterwijtwerd, deed hij zijn afscheidsrede den 23 Julij 1809 en overleed daar den 20 Augustus 1838, oud in het 56ste jaar. Zijn
zoon Everhard werd predikant te Wirdum (Provincie
Groningen).
1809, Michael Hulsius Lenike, geboren te Wier,
Hobbe zoon, Hanso Henricus Schotanus à Sterringa
bovengenoemd en Johannes Agg. te Longerhouw broeder,
als kandidaat bevestigd den 5 November, is overleden den
25 Januarij 1810 , oud bijna 28 jaren.
1810. Eelco Bomar, geboren te Franeker , broeder
van Petrus te Nes en Wierum, — als kandidaat bevestigd
den 8 Julij , verroepen naar Arum, nam zijn afscheid
in Mei 1813.
1814. Cornelis Witteveen, geboren te de Lemmer,
kandidaat, bevestigd den 24 April ; verroepen naar
Garijp c a . , deed hij zijn afscheidsrede den 26 Mei 1816.
1817. Eeinder Damsté, geboren te Augustinusga,
Johannes Jacobus zoon , broeder van Jan Herm. te Kortezwaag en van Petrus te Onderdendam c. a.; als kandidaat bevestigd den 12 Januarij nam hij verroepen naar
Nuis en Nubert, afscheid den 5 November 1820.
') Boekz. 1803.
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1821. Arnoldus van Dijk, beroepen van Foudgum,
deed zijn intreerede den 8 April; verroepen naar St.
Jacobie-Parochie nam hij afscheid den 29 October 1826.
1827. Hendrik Kreling Birks Buisman, Petrus
neef, beroepen van Makkinga, werd bevestigd en deed zijn
intreerede den 4 November, overleden den 24 Mei 1855
oud 59 jaren.
Er ontbreken: C. P. de Groot 1856—59. N. J.
Lankhorst 1859—86.

OUDEGA NIJEGA en OPEINDE.
Eniarus Mar ei stond vroeger te Rijperkerk, en in
1600 hier reeds, en overleed den 5 Augustus 1603.
1612.

Franeiscus Pontanus. x)

ïïermamms G-airipejiis, welligt was Garijp zijn geboorteplaats , stond hier in 1614.
Petrus Dionysius, beroepen van Garijp, was hier al
in 1627 ; hij is weder verroepen naar Garijp c. a. en derwaarts vertrokken in het laatst van 1639 of begin van
1640.
1640. Franeiscus Juvenalis, kandidaat, geapprobeercl
den 7 September, lid der klassis den 3 Mei 1641, verroepen naar Stiens, gedimitteerd den 2 Maart 1644.
1644. Philippiis Koêller, — kandidaat, geapprobeerd
van de Deputaten-klassis den 13 April, — verroepen
naar Akkrum, gedimitteerd den 4 December 1647.
1648. Johannes Wilhelmi Wijngaart, Wilhelm
zoon, gedoopt te Schingen den 29 Junij 1623 , — kandidaat, geapprobeerd den 2 Maart, — verroepen naar
'). Zie Odoren M. S. bl. 37.

Wumkes.nl

152
Oudeboorn, gedimitteerd den 20 December 1651; hij
ontving zijn klass. testimonium den 7 Julij 1652.
1652. Petrus G-erardi Meilsma, — kandidaat, geapprobeerd den 22 Maart, lid der klassis den 10 Mei.
- - overleden den 6 Januarij 1685.
1686. Kudolpbus Noordbeek, Jobarmeszoon, Elb.
en Johannes Henricus broeder , beroepen van Beetgum ;
schoon deze beroeping bij de klassis geapprobeercl en hij gedimitteerd werd den 3 Mei, mogt hij niet voor den 7 Julij
vertrekken, (de reden hiervan vindt men bij Beetgum
opgegeven); hij deed zijn intreerede hier den 25 Julij en werd
verroepen naar Workum , gedimitteerd den 2 Julij 1688,
1688. Florentius BomMe, Antonius broeder, beroepen van Utens , deed zijn intreerede den 11 Nov.; —
verroepen naar Sneek, is hij gedimitteerd den 7 Mei 1694.
1694. Jobamies Sixti, beroepen van Menaldum , geapprobeerd en gedimitteerd den 2 Julij , en verroepen
naar Emden, daar bevestigd den 14 Februarij 1697, overleed zeer schielijk den 3 x) of 6 2) November of 3 October 3) 1698 ; hij werd begraven bij avond in het koor der
groote kerk onder den steen van Ds. Salmuth, wiens
grafschrift werd uitgeslepen om plaats te maken voor dat
van Ds. Johannes Sixti. 4)
1697. Fredericus van Houten > geboren te Zwammerdam in 1662 , Anthoon zoon en Anthoon broeder te
Ouderkerk a/d Amstel, geboren te Hoorn, ^) was medicinae
doctor en avondprediker in de Franciscaner kerk te Emden,
werd hier beroepen en als kandidaat beschouwd ; geapprobeercl den 5 Julij , en bevestigd zijnde, is hij lid cler
klassis den 2 Augustus geworden; verroepen naar Kage,
')
")
3
)
4
)
s
)

ReersTiemius bl 513.
Lam-man bl. 109.
Volgens eene familieaanteekening. Bm-m.
Frisius , zie verder klassis Leeuwarden bl. 109.
A. A. Fr. 1689. Zie v. d, Aa Brographiseh Woordenboek.
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klassis Leiden, en gedimitteercl den 4 Julij 1701, naar
Middelburg en daar bevestigd den 3 December 1702, overleed hij aldaar den 2 April 1711 , oud 49 jaren.
1701. Ibertus Fennema, geboren te Marssum, Nieolaas Boëtius zoon, broeder van Allardus te Ter Gaple en
van Boëtius te Sijbrandaburen — kandidaat, 3 jaren
conrector te Leeuwarden, geapprobeerd den 1 Augustus.
lid der klassis den 3 October, — verroepen naar Leeuwarden, gedimitteercl den 13 Aug. 1703.
1704. (Serardus Steensma, kandidaat, geapprobeerd
den 31 Maart, lid der klassis clen 28 April, is wegens
ouderdom en zwakte hier emeritus geworden in 1742 ,
en den 28 Augustus bij het Gollegie.
1743. Bernardus Hermanni Yenekamp, beroepen
van Nijkerk, klassis Dokkum, deed zijn intreerede den
26 Mei; — verroepen naar Boncle, deed hij zijn afscheidsrede
den 6 Oct. 1754, en overleed daar clen 20 Januarij 1777.
1755. Mcolans van Waning, geboren te Amsterdam
den 14 Februarij 1715, als kandidaat te Hemmen in Julij
1745, van daar hier beroepen, deed zijn intreerede den
13 Julij; emeritus geworden, deed hij zijn afscheidsrede den 1
Augustus 1786, en overleed te Dragten den 25 Januarij 1789.
1786. Anne de Haan, beroepen van Oudehorne ,
deed zijn intreerede den 8 October en verroepen naar
Dokkum zijn afscheidsrede den 17 October 1792.
1793. Derk Yries Sibinga, beroepen van Enum,
deed zijn intreerede clen 28 Julij; — emeritus geworden
1 Julij, deed hij zijn afscheidsrede 20 Julij 1828. Hij stond
vroeger te Gorredijk.
1829. Sijtze Piers Minnema, geboren te Gorredijk,
als kandidaat bevestigd clen 19 April, heeft zijnen dienst
nedergelegd en is gedimitteercl den 28 Augustus 1838.
Door het provinciaal kerkbestuur van Friesland, bij be-
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sluit van den 6 Mei 1840, is hij wegens wangedrag afgezet van
zijne betrekking als emeritus predikant bij de Nederlandsche
Hervormde Kerk. x)
1839.
Andreas Jacobus Lieuwens, geboren te Ulzen
in 1810 , Hillebrand Andries zoon te Idaarcl, — kandidaat , bevestigd den 1 September.

Ring Yaii Wirdum.
WIRDUM.
Theunis Klaases van Wassenaar is hier beroepen van
Workum in 1584; doch de Synode ooi deelde, dat. hij te
Workum. moest blijven, zullende door 2 dienaren bij
Haar Ed. Mogende om verbetering van tractement verzocht worden, en beloofde intusschen aan cle gemeente
hier om ze met cle eerste maand van een bekwaam
dienaar te voorzien , waarop gekozen is :
1584.
Tincent P l e t t e r , beroepen van Oldersum,
daar hij zeker predikant is geweest, schoon Reershemius
hem wel niet noemt, doch ook daar juist een opening
heeft. Hij werd wegens hooge jaren emeritus in 1614,
en overleed hier den 27 December 1621 , oud over de
80 jaren.
1615.
Sixtus Hommiiis, (Siete Hommes), geboren
te Jelsum, Fest Br. te Dokkum, — verroepen naar Bolsward in 1621.
1622. Florentius Abbeina., geboren te Leeuwarden,
kandidaat, overleden den 17 Januarij 1644.
1645.
Grellius Boëtius (Jelle Botes), beroepen van
Tjum, geapprobeercl den 14 April, lid der klassis den 7
Junij, verroepen naar Leeuwarden, geclimitteerd den 17
Februarij 1651.
')

Synodale handelingen 1840, bl. 99.
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1651. Joliannes de Bruine, kandidaat, geapprobeerd
den 28 April, lid der klassis den 28 Mei, — verroepen
naar Dokkum, geclimitteerd den 12 Augustus 1667.
1668. SJjbranthis Yomelius, Joliannes zoon, beroepen van Buitenpost, geapprobeerd den 24 Februari], licl
der klassis 1 Junij, in 1672 legerpredikant, — verroepen
naar Hindeloopen, gedimitteercl den 17 October 1674.
1674. Foppo (Jellii (Foppe Jelle), zoon van Jelle
Botes bovengenoemd, kandidaat, bevestigd den 8 November. — verroepen naar Hallum, gedimitteercl den 6
Mei 1689.
1689. Yalerius van Asperen, geboren te Grouw x ),
kandidaat, geapprobeerd den 1 Julij, lid der klassis den
12 Augustus, overleden den 26 Mei 1731, oud ruim
64 jaren.
1732. Hermanmvs Bruining, Eegnerus zoon, Joliannes broeder, beroepen van Wijckel, deed zijn intreerede den 8 Junij. Zijn vader preekte des voormicldags
over Jez.: II vers 5 en hij preekte des namiddags. Verroepen naar Hoorn deed hij zijn afscheidsrede den 20 November 1735, ging naar Rotterdam in Februarij 1737,
werd daar emeritus in 1776, en overleed den 2 Julij
1781. 2)
1736. Hermannus Columba, Johannes zoon, broeder van Allard, Petrus, Sibren en Willem, beroepen van
Ouclega en Kolderwolde, deed zijn intreerede den 29
April, en overleed den 5 Junij 1772, oud ruim 60 jaren.
1773. Joliannes Bulthuis, geboren te Groningen,
broeder van Lambertus te Lellens, — als kandidaat te
Holwierde in 1757, van daar hier beroepen, deed zijn
intreerede den 23 Mei; verroepen naar Sneek deed hij zijn
afscheidsrede den 21 Mei 1775.
*) A. A. Fr. 1684.
") Zie zijn levensbericht Boekz. 1781 Aug. M. 222.
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1775. Petrus Bruming, (Jerben zoon, Abraham en
Jacobus broeder, beroepen van Berschenhoek, deed zijn
intreerede 10 October, overleed den 11 Julij 1810, en
stond vroeger te Gorredijk. — Zijn zoon Albertus tePietersbierum.
1811. Wijtse van der Zwaag, beroepen van Ried
c. a., deed zijn intreerede den 9 Junij, en overleed den
17 Augustus 1828.
1829. G-arrelt Tiberius Harders, beroepen van Oostermeer, is bevestigd en deed zijn intreerede den 15 November.
Er ontbreekt: J. S. Sinninghe' Damsté 1873—.
WABJREGA, WARSTIENS en WARTENÂ.
Tot 1601 behoorde Friens hieronder. *) Wartena en
Warstiens werden met Hempens vereenigddoor Gedeputeerde
Staten den 12 April 1611.
Petrus Aeniilius stond hier in Januarij 1587, doch
te Westerhuizen (Oostfriesland) reeds den Isten Februarij
1591, vertrok naar Oldendorp in 1594, en zocht zich te
Ens in 1598 te vergeefs in te dringen; vertrokken naar
Broek in Waterland in 1601 konde hij zijne dimissieniet
erlangen dan na schuldbekentenis en onderteekening eener
Acte. 2) Daarna werd hij van zijnen dienst ontslagen in
1608, doch te Oostdorp en Ooterlik weder beroepen in
1613, en weder ontslagen in 1619 wegens zijne remontstrantsche gevoelens; toen trok hij in 1620 naar Emden.
Aggeus Hilleus, ook Dr. A. Hillenius genaamd
in het register der resolutiën van H. E. Gedeputeerde
-1) Klassis Franeker bl. 147 en bl. 148 zie men over de Roomseh
priesters.
2
) Te vinden bij Harkenroth, Kerkgeschied. in Oost Friesland bl.
187—191; zie ook van hem Jac. Trigland, Kerkelijke Geschiedenis
bl 858.
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Staten. Hij stond in 1587 ergens elders onder deze classis, want hij onderteekende den 3 Januarij van dat jaar
met cle andere leden der klassis de klassicale acten, waarin
behandeld waren 2 verschillen van Petrus Aemilius, toen
predikant te Warrega. Op de Synode 1591 wierd besloten om bij request aan H. E. Gedeputeerde Staten te verzoeken, „dat deze dienaar met een eerlijke en hem bequame en gevoegelijke handteering voorsien, of mede
uit cle geestelijke goederen een pensie geassigneercl wierd",
dat eindelijk geaccordeerd werd, daar hij bij besluit van
den 25 Februarij 1611 als emeritus werd'aangenomen,
waarop hij te Leeuwarden ging wonen, en trouwde met
Magclalena Barels dochter, den 10 October 1613. *)
In 1607 wordt Agge Iiilles nog genaamd dienaar te
Warrega. ä)
In 1609 wordt G. Arundaeus te Hempens ook predikant
te Wartena genaamd. 3)
1611 of 1612. Abraham Plecker , geboren te Wirdum , Vinc. zoon , was met Aegedius Heerma bezitter van
Popma-State te Warrega; als kandidaat hier gekomen, vroeg
hij den 31 October 1664, wegens 79-jarigen ouderdom, zijn
emeritaat, hetwelk hem, bij de klassis toegestaan zijnde,
ook bij besluit van den 3 November door H. E. Gedeputeerde Staten werd vergund ; naderhand overleden , is hij
begraven in de kerk.
1664. Tîieodorus Couperus (Dirk Janssen), beroepen
van Idaard, geapprobeerd en gedimitteerd den 21 November, overleed in 1684. 4) Hij gaf nog uit „een
lelye der dalen, 36 preclicaüën", Leeuwarden 1662. 8o.
1685. Petrus Theodorns Couperus, Theodorus zoon
bovengenoemd, geboren te Idaard 6), nam hier na den dood
van zijnen vader als kandidaat eenigen tijd den dienst
waar , doch werd daarop beroepen ; — geapprobeerd den
M
")
:i
)
4
)
-b)

Zie nog A. Hilleaius, Burm. en klassis Leeuwarden bl. 106.
Burrnarda.
Zie op Hempens.
Catalogus v a n h e t Friesch Genootschap, bl. 243.
T e Leeuwarden (A. A. Fr. 168).
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27 April, lid der klassis den 18 Mei, den 7 Mei 1708
tot legerprediker gekozen, en nogmaals gecommitteerd
den 2 Mei 1712 , overleed hij den 27 April en is den
9 Mei begraven. x) Hij was 78 jaren oud. Over zijne
zonen zie klassis Leeuwarden, bl. 106.
1737. Jan Willem Coenraad Tenckinek, beroepen
van IJsbrechtum, deed zijn intreerede den 23 Junij,
overleed te Franeker zeer schielijk, waar hij zijnen zoon,
die daar studeerde, bezocht, den 20 September 1768, oud
bijna 61 jaren'en is begraven te Warrega in de kerk, waar
men een latijnsch grafschrift vindt.
1770. Johannes Henricus Nieuwold, Johannes Henricus zoon, Focco en Ab. Henricus broederszoon, Henricus Ab. broeder, beroepen van Oudeboorn, deed zijn
intreerede den 30 September , en overleed den 30 Junij
1812. 2)
1813. Isaak van Harderwijk., geboren te Leeuward e n ? , als kandidaat te Vinkeveen in November 1 8 0 5 ,
deed, van daar hier beroepen, zijn intreerede den 16
Mei; verroepen naar KatAvijk aan Zee nam hij afscheid
den 29 Junij 1817. 3)
1818. Harco Ilpsema Andreae, beroepen van Steggerden, deed zijn intreerede den 29 Maaxt, overleed
den 15- September 1831 , en gaf u i t : „Eenvoudige Verklaring" etc. 4)
1832. Willem Lemke, Hans H. S. Schotanus à Sterring'a zoon, Hobbe broeder, broeders zoon van Johannes
Aggeus en Miehel Huls., beroepen van Tjalbert, deed zijn
intreerede clen 4 November.
Na het emeritaat van Ds. Lemke zijn Warga en Warstiens, Wartena gescheiden in 1878. Warga kreeg toen
1

) Redd. en Boekz. 1735b, bl. 124.
) Zie Glasitis G. N. en van der Aa, Biograpliisch Woordenboek.
) Zie van der Aa, Biographiscli "Woordenboek.
4
J Zie Boekz. 1822 b. 415.
2

3
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Ds. H. Vrenclenberg 1879 — en Wartena met. Warstiens
Ds. H. Gannegieter 1878 — .
IDAARD AEGUM en FRIENS.
- Friens eerst gecombineerd met W. x)
Phoceiis JoacMiîii (Fokke Jochems) Stellingwerff
werd verroepen naar Oosterwierum in 1620.
1620. Jeremias Arundeas, Gellius zoon. beroepen
van het Ameland, vertrok naar Roorclahuizum in 1626
of 27.
16 . Petrus Geestdorp; wanneer hij bier is gekomen,
is onbekend, doch hij stond hier al in den zomer van 1640,
daar hij toen Nicolaas Johannes Mamminga te Grouw bevestigde. 2) Zijn zoon Gom. G. clefendeerde theses te Groningen in 1647, en teekende zich Leov. Phrysius 1632. 3)
1647. Theodorus Couperus schreef zich eerst Dirk
Janssen , is als kandidaat bevestigd tasschen den 17 en
22 Mei, en vertrokken naar Warrega met approbatie den
21 Nov. 1664.
1665. Gualtieriis Danielis Plecker, geboren te
Leeuwarden , Abraham kleinzoon te Warrega, kandidaat,
geapprobeerd den 13 Maart, lid der klassis den 11 Mei, -•
overleden volgens grafschrift den 15 Mei 1681.
1682. Nicolaas Jongedijk, geboren te IJlst,'1) kandidaat , geapprobeerd den 4 September, lid der klassis den
2 December, verroepen naar Kornjum, nam den 10 April
1687 zijn afscheid, des morgens uit Philipp. IV, vers 9 en
des namiddags uit II Gor. XIII, vers 11.
l
) Zie klassis Pr. bl. 147.
"j Om zijne waarde als dichter te leeren kennen, raadplege men
bet3 oordeel van Halbertsma I I : 364.
| Zie Priescb Volksalmanak 1861, bl. 41.
4
) A. A. Fr.
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1688. Gerardus Henricus Steendam, geboren te
Leeuwarden *), — kandidaat, geapprobeerd den 12 Maart,
lid der klassis den 23 April, gecommitteerd tot legerprediker den 12 Mei 1710, — overleden op hoogen ouderdom den 8 Sept. 1736.
1738. Jahannes Tan Gorcum, beroepen van Wijnjeterp, deed zijn intreerede den 25 Mei; — vertrekkende naar
Grouw deed hij zijn afscheidsrede den 16 September 1753.
1753. Xudovicus $chradei\, Joîian Henricus zoon,
Johannes en Ernestus Willem, broeder, — beroepen van
Molkwerum, deed zijn intreerede den 2 December; —
verroepen naar IJsselstein, deed hij zijn afscheidsrede den 12
Junij 1757; naar Vlissingen in 1762, naar Rhenen in
1780, waar hij overleed den 26 Junij 1794, oud 63
jaren en ruim 5 maanden.
1757. Hendrik van 2) Frieswijk, geboren te Leeuwarden den 14 Augustus 1735, broeder van Benjamin
te Leeuwarden, als kandidaat bevestigd den 23 October,
verroepen naar Sluis in Staats Vlaanderen, deed zijn afscheidsrede den 9 October 1768 ; — naar Ter Veere in
1770, • — naar Hoorn in 1772, — naar Groningen in 1773 ,
emeritus geworden in 1792 en overleden te Groningen ?
den 22 September 1808.
1769. Eppo öoornbosch, beroepen van Wijnjeterp,
deed zijn intreerede den 3 Junij, en overleed den 25
Maart 1772.
1773. Mcolaas Houwink, Gerrit broeder, beroepen
van Oudeschoot c. a., deed zijn intreerede den 6 Junij;
verroepen naar Franeker, deed hij zijn afscheidsrede den
21 Februari] 1779.
,) Zie A.. A. Gr. van 25 Dec 1683.
") Volgens de Haan Bettema en van Halmael, Stamboek van den
1'riesclien adel II, bl. 273, waar zijn familie te vinden is.
A. A, ÏY. 1748 en 1751, schreven beiden B. en H. Frieswijk.

Wumkes.nl

1GI
1780. Luitoiiiiis Bouman, geboren te Midluin in
Reideriand den 2 Januarij 1751, Apko Luit. zoon, broeder van Henricus te Tolbert. Apko Luit, was laatst predikant te Middels turn ; zijn doopnaam is Aapke, zoon van
Luitje Tonnis en zijne tweede vrouw Christina Placius. L. B.
als kandidaat te Peize in Mei 1776, van daar bier beroepen, deed zijn intreerede den 2 April; verroepen naarHarderwijk, deed bijzijn afscheidsrede den 29 April 1798 ;
emeritus in 1825, overleden den 14 Junij 1836 t e ?
1790. Joliaimes Wesselius, Herman nus zoon, en
broeder, beroepen van Oldcmirdum en gestemd door de
mannelijke lidmaten en verder de in de Hervormde kerk gedoopte hoofden der huisgezinnen zonder voorafgaande nominatie, deed zijn intreerede den 30 September, is emeritus geworden en deed zijn afscheidsrede den 27 September 1829 en overleed te Eernsum den 14 Augustus
1831, oud 74 jaren en 3 maanden.
1830. Hillebrand Andries Lieuwens, beroepen van
Grouw, deed zijn intreerede den 10 October en overleed
den 24 Julij 1840, oud 54 jaren en 2 dagen.
Er ontbreken: H. Offerhaus 1842—1882. J. A. Bruins,
Th. Dr. 1883—.

GROUW.
Gerardus Besten of Gerardus Wilhelmi, van geboorte een Bentheimer, stond hier in 1584 en was lid der
Synode te Harlingen, waar werd besloten, dat de klassis
van Leeuwarden voor zijn noodig onderhoud, en dat hij
niet in der vijanden handen geraakte, zorg zou dragen;
hij ging in 't genoemde jaar naar Beetgum wegens gebrek.
Gerardus Wilhelmi, predikant te Grouw, ..submitteert
zijn persoon en goederen dezen geregte, eligerende domicilium ten huize van Ides Jans , richter te Wirdum, verclaerende geen borge pro litis expensis te cunnen crijgen,
is onder de zelve vcrclaeringe hem den eed bij Siemen
11
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in 1828 vertrokken, overleed hij daar den 10 Maart 1833,
oud ruim 48 jaren.
1819. Hillebrandus Andries Lieuwens, beroepen
van Oldeholtpade c a . , deed zijn intreerede den 12 April;
verroepen naar Idaard c. a., deed hij zijn afscheidsrede den
3 October 1830.
1831. Jan Doll, geboren te Groningen, als kandidaat
te Nieuwe Schans in 1813, te Wierum en Dortcwerd in
1817, naar Wetzinge c. a. in 1822, naar Wester Emden
in 1825, van daar naar hier, deed zijn intreerede den 8 Mei.
Er ontbreekt: H. J. G. Greebe 1868—

ROORDAHUIZIM.
158 . Andreas Harco (Andries Harkes) stond hier
reeds in 1 5 8 6 , en ook nog in 1596, toen bij de
klassis klagten tegen hem werden ingebragt; doch hij is in dit
jaar nog, of in het begin van 1597, vertrokken naar
Goinga c. a.
1597. Jacobus Bernardus Schotanus, Henricus en
Gellius broeder, beroepen van Jorwerd, in 1597 gedeputeerde ter Synode, en toen hier reeds. Hij is verroepen
naar Wijnaldum in 1607, na het houden der Synode van
dat jaar.
1608. Abraham Gerardi (Gerrits), overleden den 30
Mei 1626, oud 44 jaren, is hier 18 jaren predikant geweest. Zie het opschrift op zijn grafsteen. x)
1626 of 1627. Jereinias Arundeus, Gellius zoon,
beroepen van Idaard in het laatst van 1626 of begin van
1627, deed, verroepen naar Deinum , zijn afscheidsrede
voor den 28 Julij 1637.
v

) Zie Klassis Franeker bl 148,
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1637. Johainies Doininici is wegens zijn ergerlijk
gedrag afgezet den 22 Mei 1647. l)
1647. Johiumes Cleienburg, beroepen van Tjerkgaast, geapprobeerd 19 Julij, lid der klassis den 23 Augustus, verroepen naar Wolvega, gedimitteerd 4 Februarij 1654.
1654. Gerardus Gorp, beroepen van Marssum, geapprobeerd en gedimitteerd 8 Maart, overleden den 10
April 1668, oud 52 jaren.
1669. ArnoMus Gorp, Geraldus zoon, kandidaat,
geapprobeerd den 15 Februarij, lid der klassis 19 April,
verroepen naar Stavoren, gedimitteerd 16 Augustus 1681.
1681. Arnoldns Landrefeen, beroepen van Woudsend,
geapprobeerd den 3 Oetober, lid der klassis 19 December,
verroepen naar Dronrijp, gedimitteerd 20 Januarij 1685.
1685. Theodorus Grotius, Theodorus zoon, Gellius of Ghristoffel broeder, beroepen, terwijl bij op zijn
vertrek naar Oost-Indiën stond en, te Wons reeds den 21
Januarij gedimitteerd, naar Holland vertrokken was, geapprobeerd den 27 April, lid der klassis den 6 Julij, verroepen naar Rauwerd, gedimitteerd 2 Mei 1687.
1687. Johannes Gerkema, Gercozoon te Ee, Justus broeder te Britsum, kandidaat, geapprobeerd 5 September, lid der klassis den 24 Januarij 1688 , is den 9
September 1689 door den Erfstadhouder verkozen tot
veldprediker; van zijn verstand beroofd zijnde is hij emeritus geworden den 12 April 1697 en bij het Gollegie den
9 Februarij.
1697. Bartholdns de Haan, (hij zelf schreef B. Haeu),
kandidaat, geapprobeerd den 3 Mei, lid der klassis den
*) Zie over zijne vrouw De Haan Hettema, Stamboek van den
ïrieschen adel deel I bladz. 354, U 24ö.
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27 Mei, overleed na langdurige ongesteldheid in 1738
nalatende 10 kinderen. *)
1739 Johamies Bruiniiig, ltegnerus zoon, Herman
broeder, Gerben neef, beroepen van Metslawier, deed zijn
intreerede den 18 October; verroepen naar 's Hertogenbosch,
deed hij zijn afscheidsrede den 16 Mei 1751, werd emeritus
den 15 Januarij 1787 en overleed den 17 December
1796.
1751. Henricus Lubeley, Egbertus zoon, Lambertus broeder, beroepen van Oosterwolde e. a., deed zijn
intreerede den 26 September en overleed den 15 October
1781, 3) geene kinderen nalatende.
1782. Jokannes Jacobus GJroenewoiid, beroepen van
Marssum, deed zijn intreerede den 26 Mei; verroepen naar
Zierikzee, deed hij zijn afscheidsrede den 19 Julij 1789. Door
lichaamsongesteldheid is hij gedrongen om 3) emeritus te
worden in September 1805; hij overleed te Franeker den 14
September 1825, oud 70 jaar en 10 maanden, waar zijn
zoon Jacob Gornelis Swijghuizen Groenewoud, toen hoogleeraar in de Oostersche letterkunde was, die als oudhoogleeraar te Utrecht overleden is den 14 Junij 1859,
oud ruim 74 jaren.
1789. Herinaumis Wesselins, Hermans zoon, Johamies broeder, beroepen van Buitenpost, deed zijn intreerede den 11 October; verroepen naar Huizum, deed
hij zijn afscheidsrede den 21 April 1794.
1797. Martinus Adrianus de Jongli, geboren te
Zaltbommel, waar zijn vader Johannes toen en laatst te
Leeuwarden is geweest, — kandidaat, bevestigd den 14 Mei,
') Zijn doodberigt in Boekzaal 1738 September.
-) Zie zijne vrouw De Haan Hettema, Stamboek van den Friesehen
adel
deel II bladz. 290.
3
) Boekz. 1805, bladz. 476 en Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
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verroepen naar Sneek,
Junij 1802.

deed zijn afscheidsrede den 13

1803. Hanso Henriciis Schotanus à Sterringa Leinke,
Hohbes zoon, Joliannes Aggeus en Michiels broeder, beroepen van Boornbergum, deed zijn intreerede den 22 Mei.
en overleed den 15 Maart 1837.
1838. Anne Tjittes Keitsma, beroepen van Oldemirdum c. a., deed zijn intreerede den 29 Julij.
Er ontbreken: T.' Pijttersen 1846—1879! M. Goeman 1880—.

MANTGÜM en SCHILLAARD.
Johannes Weidum, Roomsch priester, overleed den
6 Junij 1556. Op zijn grafsteen staat in het midden
„In pace ad ipsum
Dormiam et acquiescn.ni
Psal 4.
Jodocus Talerii of Jouke Watzes was hier de laatste
Roomsche priester in 1576 of 1579.
158 . Andreas Mantgum, (of hij dezelfde Andries
is, die in 1567 van Huizum vlugtte, is mogelijk doch onzekei"), stond hier in 1584. Bij de Synode is in dat
jaar besloten, dat de klassis Leeuwarden aan Heereu
Gedeputeerde Staten de onwilligheid der huislieden om
Andries te behouden te Mantgum zou aanwijzen, en tegelijk verzoeken. dat hij in zijnen dienst continueerde.
15 .
1603. 2)
1604.

Johannes Lamberti overleed den 2 Januari]

Lieuwe Bonnes, (zie op Koekange.)

'} Zijn grafschrift was bekend aan Ds. van Dijk.
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1604. Johannes Johannis Culenborg is op zijn verzoek wegens ouderdom en zwakheid door de Deputaten
klassis emeritus verklaard den 28 December 1647.
Hij trouwde in 1611 onder den naam van Johannes
Johannis, volgens het huwelijks-proclamatieboek van Leeuwarden, en is toen Gulenborg of Gulenburgus genoemd; weiligt was Gulenburg zijn geboorteplaats. Hij is de schoonvader geweest van Ghristoffel Schotanus à Sterringa.
1648. Ausonius à Steenkist, CSualtherus Johannes
zoon te Wijnaldum en aldaar geboren, — kandidaat,
was vroeger paedagoog op Syrtema-State te Engelum,
geapprobeerd den 12 Junij, lid der klassis den 7 Augustus — overleden den 20 September 1669, oud omtrent 47 jaren.
1670. Coenraad Koelier, geboren te Oudega en
Nijega, Philip zoon, kandidaat, geapprobeerd den 8 December, lid der klassis den 8 Maart 1671, — overleden
den 27 Mei 1708 in het 63^e jaar zijns ouderdoms.
1709. Henricus Conradus Noordbeek, geboren te
Oudega, Rudolf zoon, Johannes broeder te Bergum, —
kandidaat, geapprobeerd den 3 Juli], lid der klassis den
12 Augustus. In 1730 is hij gecommitteerd ter visie der
autographa en overleed den 10 Augustus 1735 oud 47
jaren 11 maanden. x)
1736. Henricus Wilhelmus Cautis, beroepen van
Haskerhorne c. a., deed zijn intreerede den 4 November.
In 1749 is hij gecommitteerd ter visie der autographa. Emeritus geworden deed hij zijn afscheidsrede den 7 September
1777 en overleed te Dronrijp den 21 December 1786. Hij
liet na eene dochter en een zoon, in militairen dienst bevorderd tot kapitein, benevens drie kleinzonen. 2)
l
) Zijn grafschrift was aan Ds. van Dijk bekend.
-j Burmania. Zie van hem en zijne familie Boekzaal 1787 April
bl. 438 en Adel ijk Wapenboek bij Ferwerda gedrukt.
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1777. Nicolaus P l u i m , beroepen van Wijkei, deed zijn
mtreerede den 16 November en is overleden 20 Mei 1802.
1803. Jacobus Penning-a, Evert zoon, Jelle broeder, beroepen van Womniels c a . , deed zijn intreerede
den 21 Augustus, en is overleden den 7 Junij 1826. oud
55 jaren en 6 maanden.
'1827. Ai'iioMus van Dijk, beroepen van St. Jacobi
Parochie, deed zijn mtreerede den 1.6 September.
Er ontbreken: T. van Duinen 1854—57. A. van
Uzendijk 1858 — .

JORWERD.
Zie over eeno publicatie hier klassis Leeuwarden. 1)
En de laatste Roomsche priester.
1582. Suüridus Paulus Feitkema is hier van Marrum
gekomen voor den 20 September; het schijnt echter, dat
hij niet voor den 14 October beroepen is; immers toen
zijn de volmagten van Baarderadeel hier gecompareerd
om te hooren pubiiceeren zekere missive over de electie van
predikanten, die in de dorpen, waar goene waren, plaats
moest hebben, of om ze mot andere dorpen te combineeren.
In een oud handschrift 2) van den 7 Maart 1583 wordt hij
genoemd predikant van Baarderadeel, en zijne naamteekening S. Paulus. Hij is verroepen naar Heeg in 1585 ?
1585. Jacobus Bernardi Schotanus—Henricus jur.
utr. professor te Franeker en Gellius te Gouturn broeder,—
is verroepen naar Roordahuizum in het begin van 1597.
16 . Jacobus Borritius, of Bouritius (men vindt
beide) stond hier reeds den 3 Mei 1612, daar hij toen
te Leeuwarden huwde. Uit een request aan het Gollegie
')
-)

Burmania bl. 92.
Volgens Burmania.
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den 24 Augustus 1026 gepresenteerd, blijkt dat Bouritius, toon hij emeritus werd, meer dan een jaar .krankzinnig was, en dat gedurende dien tijd nauwelijks eens
om de drie Zondagen gepreekt is ; en zoo het al is geschied, is het meerendeels niet gedaan van de klassis.
maar doorgaans bij jonge gezellen, geen vocatiën hebbende .
en over zulks ook weinig stigtclijk. Onder anderen had
oen Adrianus, een leertouwers zoon van Leeuwarden, in
gemelden jare een gansch ergerlijke predikatie gedaan, in
het openbaar biddende voor der Grietluiden ondergang,
dezelve noemende Achitophels, en de ingezetenen van het
dorp guiten en schavuiten. x) Den 5 October 1626 werd
een deurwaarder door bet Gollegie gecommitteerd, om de
ingezetenen van Jorwerd bij kloklüeppinge te insinueeren,
om de kerkdeuren ten dienste van de predikanten van de
klassis te openen, en de huisgeraden van den predikant
in de pastorie-lmizinge te admitteoren, en door do vrouw
en kinderen van Ds. Jacobus Borritius te laten bewonen.
Doch volgens resolutie der Gedeputeerde Staten van den
16 November 1626 is aan Ds. Jacobus Borritius een pensioen van 300 gulden toegelegd, en geordonneerd eene
beroeping te doen.
1627. Meinardus Jaeobi Henipenius, geboren in Friesland den 13 Junij 1619, 2) broeder van Vincentius Jacobus Ganabaeus, die te Lekkum gestaan heeft, (zie daar)
is hier beroepen van Augustinusga reeds in 1626 in
November. Deze beroeping is bij de klassis eerst geapprobeerd 8 Maart 1627, volgens resolutie van 't Gollegie
8 Maart 1627. Hij is overleden den 16 Mei 1637, oud
42 jaren.
1639. Bernardus Agiula, beroepen van Oosterzee,
daar gedimitteerd den 27 Februari]', — overleden den 23
Junij 1651, oud 47 jaren.
1652. Itenicus Zacliaei (Rienk Sakes) van Msinga.,
beroepen van Gaast c a . , geapprobeerd den 2 Augustus,
')
-)

Volgens Burmania.
A. A. Gr.
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lid der klassis den 3 October, — overleden den 2 Hei
1.670, oud 68 jaren.
1671. Nelius (volgens A. A. (Ir. 24 Sept. 1669) Sijts m a , geboren te Leeuwarden, als kandidaat hier gekomen,
lid der klassis den 16 October, is van zijnen dienst ontzet den 18 October 1680, : ) en daarna verdronken.
1680. Johamies Isaaci, beroepen van Beers, geapprobeerd en gcdiinitteerd den 20 December, verroepen
naar Beetguni, gedimitteerd den 2 Mei 1687.
1G88. Johannes de Lespierre, geboren te Snoek, -)
welligt Hermannus zoon, kandidaat, geapprobeerd den 12
Maart, lid der klassis 23 April, verroepen naar Balk,
gedimitteerd den 6 Julij 1691.
1692. Hugo Laurman, geboren te Bergimi, Martinus
zoon, (zijn broeder Gerhardns werd student in 1683 en
hij ook, A. A. Fr.) als kandidaat hier beroepen met Stephanus
Lespierc; die beroeping werd op hem uitgebragt op grond
van meerderheid van stemmen en geapprobeerd den 15 Februarij; hij werd lid van de klassis den 4 April en den 30
Maart 1896 gecommitteerd tot legerprediker en bij Gedeputeerde Staten is dit geapprobeerd den 22 April; verroepen
naar Oosterlittens in 1701, werd hij wegens ziekte eerst
gedimitteerd den 23 Januarij 1702.
1702. Bionysius Donma, Hcnricus zoon, Tjalling
en Tammes broeder, beroepen van Wons , geapprobeerd
den 24 April, lid der klassis den 3 Julij, den 3 Mei 1700
tot legerprediker gekozen; wegens ligchaainszwakheid werd
hij den 1 Mei 1724 emeritus verklaard, ging te Workum
wonen, 3) doch overleed te Leeuwarden in het laatst van
1730. Zijne vrouw was Trijntje Siccama. i )
') Laurman zegt 1681, doch. het moet î 680 zijn; zie maar OD Beers.
f) A. A. Gr. 1682.
3
) Laurman zegt van Workum misschien. Zie Boekzaal 17o0,
bl. 740.
4
) De Haan Hettema en van Halmael, Stamboek van den Frieschen adel, 1, bl. 105.
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1725. Renicus Bourboom, beroepen van Drogeham.
deed zijn intreerede den 29 April; verroepen naar Oosterlittens, deed hij zijn afscheidsrede den 22 November 1738.
1733. Martinus Laiirmaii, geboren te Oosterlittens
den 13 Mei 1708, Hugo zoon, kandidaat en prediker te
Huins, bevestigd den 29 November; emeritus geworden
deed hij zijn afscheidsrede den 17 Mei 1785 en overleed
te Oosterlittens den 18 October 1789. *)
1785. Jacobus Engelsma MeMus, Theodorus Ernestus zoon, beroepen van Oudeboorn c. a., deed zijn
intreerede in September; verroepen naar Rijperkerk, deed
hij zijn afscheidsrede den 1 Junij 1789.
1789. Jillardus Penninga, Evei't zoon, Jacobus
broeder, beroepen van Parrega, deed zijn intreerede den
27 September. Emeritus geworden 1 Julij 1840 is hij
wegens lichaamsongesteldheid verhinderd op gebruikelijke
wijze afscheid te nemen.
1841. J. Reneman, beroepen van Nieuw Brongerga,
is bevestigd en deed zijn intreerede den 4 April.
Er ontbreken: T. Swaagman 1839—68. A. A. Hingst
1869 — .
WEIDUM.
(Zie op Beers.)
Abbo of Abelus, vicarius, moest in 1567 vlugten.
In 1589 was hier een predikant, doch de naam wordt
niet genoemd.
Johaiines Fonck komt voor onder eene kerkerekening
in 1600 gedaan; hij stond hier niet den 8 October 1601,
want men deed toen eene vergeefsche beroeping op Bauke
l
) Zie van der A a , Biographisch Woordenboek. Zie h e t leven en
inzonderheid het fam ilieberigt Boekz. 1790, Januarij, bl. 57.
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Stoffels te Oosterend , in 't Lreede vermeld in 't kerkeboek
hier. Uit eene kerkerekening den 24 October 1602 opgenomen is geconstateerd, dat Deije Siekezoon ontvangergeneraal door den kerkvoogd op order van de gemeente
betaald is de schattinge, die Johannes Fonek ten achteren
was tot 50 goudguldens. Dit is 't laatste berigt dat van
hem in 't kerkeboek gevonden wordt. *)
1602. Andreas P e l î i o , hier beroepen van de Joure;
de beroepbrief werd hem den 15 Febiuarij gebragt. In
de kerkerekening komt voor dat Jan Jurriens 3 malen naar
de Joure met zijn schuit is geweest om het goed van
Ds. te halen. Hij overleed in 16 , en is in de kerk
begraven. L')
1608. Wijbe Joliainies Vespasius, onder eene kerkerekening in 1620 teekende hij Johannes Vespasius, naderhand schreef hij doorgaans Wespasius 3) en hiervan heeft
men denkelijk Wijbe gemaakt. Hij overleed in 1643 den
20 Februarij , oud 63 jaren. Op de grafzerk staat ook
Johannes Vespasius.
1644. Cornelius Jerus&lem, tegelijk met Jaeobus
Revius hier beroepen, werd na approbatie zijner beroepingop den 8 April, lid der klassis den 15 April. Uit de kerkerekening den 10 Januarij 1645, gedaan bij Doecke Janssen
van de benifieiale goederen in don dorpe Weidum, geblijkt,
dat aan hem zijn gerestitueerd, bij moderatie, consent en
accoord van de gemeente, voor de onkosten over de
electie van hem en andersints te Weidum gevallen, 8 goudguldens en drie stuivers. 4) Nadat de klassis Leeuwarden
den 15 October 1660 den dienst op zich had genomen,
daar hij gelieel impotent en zwak van memorie was, is
hij als emeritus aangenomen den 5 Augustus 1661 , bij
Gedeputeerde Staten den 27 Junij 1661.
M
°)
)
4
J

3

Bunnania.
Volgens Bunnania.
Volgens Bunnania.
Volgens Bunnania.
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1661. JoliaiHies jacobus Sylvius, kandidaat en pae(1 agoog bij Laas , den zoon van den Mag. Poppe Grovestins tot Engelum op Syrtema, hier beroepen word na approbatie op 24 September lid der klassis den 7 April
1662. Bij de klassis van den 17 Oetober 1668 viel er
klagte over de oneenigheid tusschen den predikant en de
gemeente; op de Synode 1665 was dat ook al het geval,
en den 9 December 1668 is het verzoek tot zijne verplaatsing door Gedeputeerde Staten afgeslagen ; eindelijk is hij
wegens excessen van zijnen dienst ontzet den 2 1 September 1685.
1685. ï l i e o d o m s Elout, geboren te Haarlem \ kandidaat, deed zijn intreerede den 20 December ; verroepen
naar Ternaard, deed hij zijn afscheidsrede den 19 Februarij 1688.
1688. Taco Sibelius, geboren te Harlingen, misschien
een broeder van Adolphus te Jacobi-Parochie, kandidaat,
geapprobeerd den 7 Mei, lid der klassis den 5 Mei, verroepen naar Waaxens e. a., gedimitteerd den 27 April 1696.
Zie van Taco, kleinzoon op Dokkum. Door Taco Sibelius
werd met behulp van de kerkvoogden en dorpsregter een
staat opgemaakt, en geplaatst in 't kerkeboek dat begint
met 1 6 8 3 , van de pastorie, vicarie en kerkelanden, benevens van alle geestelijke goederen en inkomsten met de
lasten daarop liggende.
1696. Egtocrtus Lubely, geboren in het graafschap
Benthem den 20 Januarij 1672, deed ais kandidaat bevestigd zijn intreerede den 19 Julij; verroopen naar Menalduni deed hij zijn afscheidsrede den 28 Mei 1703.
1703. Jobaimes W i n k l e r , beroepen van Deinuni.
deed zijn intreerede den 29 Julij; wegens ouderdom en zwakheid is hij emeritus verklaard op Pascha (bij 't Gollegio den
8 April 1728) in 1728, en hier overleden den 29 November 1728, oud 72 jaren en 14 dagen.
')

A. A. Fr.
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1728. DionysiiiN Augustiuns Winkler, geboren te
üeinuin den 26 Februarij 1694, Johannes zoon, heeft als kandidaat eenigen tijd den dienst te Huins waargenomen: hij
is bevestigd in Julij ^, heeft van 1 740 — 60 Lyons mede bediend, genietende voor elke beurt 3 gulden. Emeritus
geworden, deed hij zijn afscheidsrede den 4 April 1769,
en overleed hier den 4 October 1773 oud 79 jaren 6
maanden 25 dagen.
1769. Aiie Drijfhout, geboren te Heerenveen in 1742,
Art. lib. Mag. Philosophiae en Theol. Dr. en kandidaat, bevestigd, den 2 Julij, verroepen naar IJselmonde, deed zijn
afscheidsrede den 13 October 1771 en vertrok naar Vlissingen
in 1779, naar Middelburg in 1781. Emeritus geworden den
1 Mei 1822, overleed hij aldaar den 10 Mei 1827. 2)
1772. Leonardus Napjus, geboren te Sneek 1 April
1750, kandidaat, bevestigd den 13 September, verroepen naar Cîarijp, deed zijn afscheidsrede den 1 October 1780.
1780. Henrieus de W a l , Artium Lib. Mag. en Philosophiae Dr., beroepen van Herbajum, deed zijn intreerede den 19 November, overleed te Leeuwarden den 17
December 1781, en is aldaar in de Westerkerk begraven;
zijne weduwe deed in April 1782 afstand van hot annus
gratiae. "')
1782. Wiltetus Beriiardus Jelgersma, A. L. Mag.
Philosophiae Dr., beroepen van Exmorra, deed zijn intreerede den 22 September; verroepen naar Boxum c. a.,
deed hij zijn afscheidsrede den 26 Mei 1793.
1793. Petrus Goslinga, beroepen van Goingarijp,
deed zijn int.reerede den 20 October, werd emeritus
in de extra klassicale vergadering den 4 Maart 1806
en overleed in 1810.
1

)

2

J

Volgens Laurman bevestigd den 20 Junij.

)

Zie B o e k z

)

Zie levensbericht Boekz. 1782« , 197.

1768«, oöö en ti, 7:j9.
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1806. E g b e r t u s Lubely Beddingius, geboren te Engelum , Regnerus Petrus zoon, Ger. Benth. te Minnertsga
en Wibren Ger. te Scharnegoutum broeder , is als kandidaat bevestigd en deed zijn intreerede den 19 October;
verroepen naar Kolhorn, deed hij zijn afsclieidsrede den
19 Maart 1 8 2 0 ; naar Zuiderdorp ging hij in 1823 (zie
verder op Engelum.)
1820. P i e t e r van Borssum W a a l k e s , beroepen van
Workum, deed zijn intreerede den 15 October; verroepen
naar IJsbrechtum deed hij zijn afscheidsrede den 7 October 1827.
1829. Henriciis Stenlmis Dijken, beroepen van Oudc1 emmer c a . , deed zijn intreerede den 11 Januarij.
Er ontbreken: J. van Loerien, Th. Dr. 1863 — 67. D.
L. E. Blankstein 1868 — 1886.

BEEBS en JELLTJJr.
Henricus B u s c h m a n , welligt in 1594 reeds hier zijnde,
was in dat jaar lid der Synode te Bolswarcl als ouderling volgens toenmalig gebruik; in 1600 was hij scriba der Synode te
Sneek, en toen zeker hier; hij overleed den 2 April 1616,
volgens grafsteen in de kerk te Boers. ])
1617. Steplianus Yincentii P l e c k e r , den 7 November
in 1616 kandidaat geworden bij de klassis Franeker, in
welke stad hij woonde; ongetwijfeld een zoon van Vincent te Wirduin; als kandidaat hier beroepen den 27
Februarij onder zekere voorwaarde, geapprobeerd den 24
Maart, verroepen naar Winsum c. a., daar geapprobeerd
den 5 Maart 1638.
1638. Dirk Gerrits B r a k e l , geboren te Enkhuizen
in 1608, schoon niet gestudeerd hebbende werd kandidaat en hier beroepen den 13 Maart; verroepen naar
>) Zie ld. Fr. bl. 145.
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Burg op Texel is bij gedimitteerd don 31 Mei 1652; zie verder
op Makkum. *) Zijn zoon Willem is te Leeuwarden geboren
den 10 Januarij 1635.
1652. Nieolaus Theodori, kandidaat te Franeker, is
hier beroepen; deze beroeping is bij de klassis ter approbatie
ingeleverd den 16 Augustus, doch geinprobeerd, daar N. T.
strijdig met de wet. zich bij geschrifte verbonden had
om jaarlijks met 100 Garoligulden traktement uit 't dorp
Jellum zich te zullen vergenoegen, en eene nieuwe beroeping word bevolen.
1652. Tlieodorus Wijbeiiira, geboren te Leeuwarden,
kandidaat, geapprobeerd den 20 September, lid der klassis den 3 October, verroepen naar Fcrwerd, eindelijk
gedimitteerd den 1 September 1656. 2)
1656. Hein-kus Camper à Croddenboscli, van geboorte een Fries, 3) ongetwijfeld een zoon van Gcrardus
te Buitenpost, kandidaat, geapprobeerd den 26 September,
©verleden den 10 April 1667, oud 39 jaren 14 weken.
1668. Joliannes Isaaci, kandidaat, geapprobeerd
den 8 Junij, lid der klassis den 6 Julij, verroepen naar
Jorwerd, geapprobeerd en gedimitteerd den 20 December
1680.
1681. Christianus Brink, geboren te Franeker, zoon
van Ghrist. te ? . . . . , Henricus broeder te Buitenpost,
kandidaat, geapprobeerd den 11 April, lid der klassis den
2 Mei, den 1 October 1683 gedespicieerd tot veldprediker
bij den luitenant-generaal Aylva en den 2 Mei 1692 andermaal tot veldprediker gekozen. Hij overleed den 25 Februarij 1743, oud in 't Sfcte jaar. Hij maakte een latijnsch
lijkdicht op Jarich van Ockinga, te vinden in Frisia nobilis. 4 )
') IJpeij en Derm. Hervormde kerk IV 25. Geschiedenis der System. Godgeleerdheid III, 107 vervolgens. Zie ook Glasius G. N. en
bijvoegsel.
s
) Zie verder op Ferwerd.
3
) A A. Gr. 25 Mei 1647.
4
) Volgens Friesche Volks-Almanak 1855, bl. 95.

12
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1745. Eelco Alta, geboren te Makkum den 23 Julij
1723, als kandidaat beroepen den 20 Juni], was in 1748
uit Baarderadeel gecommitteerd op de Doele en dus een
toenmaals zoogenaamde Doelist; verroepen naar Bozum ,
deed hij zijn afscheidsrede den 15 September 1754 ; schoon
den 6 Augustus al gedirnitteerd, vertrok bij niet wegens
de vertimmering der kerk te Bozum.
1754. Ernestus Yiglius, geboren te Leeuwarden den
24 Februarij 172G , kleinzoon van Ernesty te Marrum c. a.,
als kandidaat bevestigd den 13 October , overleed, den 6
Maart 1795 *)
1797. Hernianniis Manger, geboren te Franeker den
2 September 1773 , waar zijn vader Samuel Henricus
hoogleeraar in do Godgeleerdheid was, als kandidaat bevestigd den 30 Julij , deed verroepen naar Jelsuin zijn afscheidsrede den 3 November 1799.
1802. Tlieodorus E r n e s t u s Mebius, geboren te Tjalbert, Jacobus Engclsma zoon, broeder van Wib. te JaeobiParochie, deed als kandidaat bevestigd zijn iutreerede den
29 Augustus; emeritus geworden, nam bij afscheid den
28 Junij 1840.
Fr ontbreken: J. Koning 1841—45. J. B. Schultze
1846 — 55. J. Jansonius Kijlstra 1856 — .

HIJLAARD en LYOXS.
159 . Joïiaiines Hillebraiuli, beroepen van Ternaani
tusschen 1596 en 1598, was in 1598 bier als Scriba der
Synode te Leeuwarden, in 1601 hier nog en toen lid
der Synode te Bolsward, doch is spoedig daarop verroepen
en vertrokken. Verroepen naar Dronrijp , was hij reeds
daar in Jnnuarij 1602, ja! hij moet er in 1601 naartoe
gegaan zijn wegens zijnen opvolger hier.
l

)

Zie familieregistei' Boekzaal 17üo, April, bladzijde 439.
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1601. Gellius Sixtinî, te Gaast. c. a , in 1599 afgezet,
drong zich hierin, doch was volgens schrijven der
gemeente van den 9 September 1601 reeds niet haar
in onmin ; of hij hier ook weder is afgezet, dan verroepen
naar Garijp , waar hij in 1602 stond, is onzeker. Rcddingius houdt het er voor dat hij is afgezet.
1604.
Johannes
en van ?
verroepen

Daniël Joliannes , geboren te Siicek in 1580,
Rouckes zoon, broeder van Paulus te Wijnaldum
te Blija, kwam bier in het genoemde jaar en is
naar Bergum in 1606. l)

1614. I J p e u s Adolphi, geboren te Witmarsum ,
overleed den 4 October 1653, zijnde 89 jaren predikant
te Hijiaard. geweest.
1654. Wilbrandus Redding, Jod. zoon te Oostermeer,
Bern. broeder te Oenkerk, — kandidaat, geapprobecrd den
13 November, lid der klassis 20 Januarij 1 6 5 5 , zijn beroeping te Lyons, geapprobeerd den 25 Junij 1655; vertrokken naar Oostcrlittens, gedimitteerd den 30 Maart 1668.
1668. Yalerius Ilitsma, kandidaat en rector te Workum , geapprobeerd 8 Junij , lid der klassis den 1 Juli]',
wegens hooge jaren emeritus geworden den 20 April 1716,
bij het Collegio 30 April.
1716. Suffridns Hitsma, Yalerius zoon, beroepen
van klsegahuizcn, geapprobeerd den 1 Julij, lid der klassis den 7 September, is overleden in Fcbruarij 1717.
1718. Anne Scliellinga of van Scliellinga, beroepen
van Haricli, geapprobeerd den 7 Junij, lid der klassis den
5 September, emeritus geworden 1745, bij liet collegie
den 10 Junij 1745 en genoemd Anne Scliellinga, is overleden te Leeuwarden den 9 Februarij 1768, oud ruim 86
jaren 3 maanden.
1745.
')

Einze Meilsma, geboren te Marrum, David

Zie vooral de Vaderlandsclie letteroefeningen 1S27, II, bl. 61.
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zoon, is als kandidaat bevestigd den 29 Augustus, overleden
den 8 Februarij 1766, oud 43 jaren, en begraven in de
kerk te Hijlaard.
1767. Tjalling- Tobias van der Lei,], beroepen van
Idsegahuizen, deed zijn intreerede den 5 Julij en overleed
den 5 November 1800, oud in het 70 s t e jaar.
1801. Hendrik Muntingh, geboren te Epe in Gelderland , Hendrik zoon, naderhand predikant te Marrum c. a.
en Egb. broeders zoon te Nieuwbrongerga, deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede den 18 October; vertrekkende naar Harich, deed hij zijn afscheidsrede den 8 Augustus 1802.
1802. Jacobus Martinus Siietlilage, geboren te Leeuwarden, Alb. zoon, broeder van Nic. Joh. te Bozum,
Jan Wül. te Augustinusga, deed als kandidaat bevestigd
zijn intreerede den 19 September; vertrekkende naar Oenkerk c. a. , deed hij zijn afscheidsrede den 19 Mei 1803.
1803. Sjoerd Nauta, geboren te Haiiingon den 19
Januarij 1772, trad als kandidaat in dienst te Kolhorn in
1797; van daar hier beroepen deed hij zijn intreerede den
7 Augustus; emeritus geworden den 1 Januarij 1838 ,
clced hij zijn afscheidsrede in December 1837.
1838. Albertus Snetlüage, geboren te Goutum, —
Jac. Mart. zoon, broeder zoon van Nic. Joh. en Jan
Wül., als kandidaat bevestigd den 10 Junij. J)

') Huins en IJIJOIIS.

Dr. Beitsma heeft opgemerkt.
In den eersten tijd na de Herv. behoorde Lijons bij Huins, zoodat
Hijlaard toen alleen was. Doch in 1638 werd, tengevolge vanlangdurige onderhandelingen van de Leeuwarder en Franeker klassen,
Huing van Lijons afgescheiden.
In 1819 werd Huins bij Kon. besluit weer bij Hijlaard gevoegd, en
tot 1853 bleef het er bij. In dat jaar werden Huins en Lijons eene
afzonderlijke gemeente, en bleef Hijlaard alleen.
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BOXUM eu BLESSUM. \)
Petrus Hain predikte hier de zuivere leer in 1565.
David Plekker was, volgens het oude doopboek van
Marssum , in de nabuurschap predikant en zeer denkelijk
hier; hij ging naar Reitsum c. a. vóór of in 1605. Reddingius
zegt: dat hij hier was in 1610, al in 1605, en vertrokken
is naar Reitsum c. a. na Julij 1612 en voor 1615, misschien
in 1615.
160 . Ci-erardus Coraelii was hier op den 27 Junij
1605 al voor lang overleden.
Te Hijlaard,
Huins
en Lijons hebben g e d i e n d : Sjoerd Nauta
1819—37; A. Snethlage van 1838—52.
Te Huins was in 1567 Tullius Jauconis (Tjalling Jaukes), ook
Tjalle Joukis van Sloten, en Tjallingius Jauconis, Tijallingius Huincius en Tullius pastor Hunnorum genoemd. Vroeger priester te
Huins, later gevlucht; nog later te IJlst. Johannes Petri teekende
zich in Sept. 1585 pred. te H u i n s ; was hier later in 1585 niet meer.
Huins en Lijons waren in den eersten tijd na de Herv. onder de
klassis Franeker. In 1637 werd Huins bij Winsum en Baard gevoegd,
en moest volgens besl. v. Ged. Stat. 's jaars 70 ggd. tot het pred.
trakt. bijdragen. Lijons was toen bij Hijlaard.
Vervolgens is Huins op zich zelf bediend door pred. in de buurt
of kandidaten, sedert 17^2. E r hebben toen gepredikt: Dionysius
Augustinus W i n k l e r , kand. 1722—28; Martinus Laurman kand.
1727—33 ; Joh. Chnstiani Brink, vroeger pred. v. Oldeberkoop, daarna
hulppr. te Beers 1733—40; 1), A. W i n k l e r , als pred. te Weidum,
1740—60; Bmse Meilsma, pred. t e Hijlaard en Lijons, 1760—66;
Jollius Dijkstra, kand. 1766 — 6 8 ; Tjepke Fennema , kand. tot 1771;
Henricus Braunius, kand. 1771 — 7^; Arnold Nieuwenhuis , pred. te
Winsum en B a a r d , in 1772; Thomas J o b a , kand. 1772—73; Petrus
Steenwijk, kand. 1773—74; Henricus Pollius , kand. 1774—75 ; Petrus
van Grorkum, kand. 1775—77; Johannes Keimpema kand. 1777—78;
Joh. Groenewoud, kand. 1778—79; Hugo Martinus L a u r m a n , kand.
1780—81; Dirk A d a m a , kand. 1781—83; Johannes Sardor, kand. in
1783 ; Joh Petr. Escher, kand. 1783—84; Jan Bakker , kand. 1784—85 ;
Franciscus Hellendoorn Cramer, kand. 1785—87 ; Pibo Odolphi, voormalig pred. t e W o r k u m , 1788—89. Sedert 1790 zouden de 10 pred.
van Baarderadeel Huins om de 14 dagen bedienen. Evenwel was
hier nog Albertus Conradi, kand. 1791—92. Dit duurde tot 1819.
Te Huins en Lijons w a r e n : Hermannus Jacobus van der Scheer
1854—58, Jacobus Johannes Nicolaas de Groot 1858—70. M. Goeman 1871—1880. R. K. Dijksterhuis 1881—.
Te Hijlaard: Antonie van Griethuijsen 1854—55. Willem Sijpkens 1858—62. Joannes Noordink 1863—66. E. F. Kruijf Theol. Dr.
1868—72. H. A. E. Heinecken 1872—74.
P. J. Roscam Abbing
1875—77. J. M C. H. Mond 1878—1880. H. J. Baarslag 1881—1884.
J. C. Sikkel 1885—.
*) Zilveren geschenk, Boekzaal 1845b, bl. 265.
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16 . Theodorus Mcolaï (professor Venema noemt
hem in een programma IJlstanus, zoodat IJlst zijn geboorteplaats zal zijn) werd den 8 Augustus 1613 op attestatie lidmaat te Belkum en stond hier al in 1630 en toen
toegenaaind Vestanus; — hij overleed in 1641.
1642. P e t r u s Arnoldimis, beroepen van Ameland,
gcapprobeerd den 19 September, lid der klassis den 3
Oetober , is overleden den 22 December 1658.
1660. Johaimes Antoiiides, geboren te Leeuwarden,
kandidaat, nam als zoodanig korten tijd den dienst waar
te Huizuin in 1658 , is hier geapprobeerd den 5 Maart,
lid der klassis geworden den 30 April, en overleden in
het begin van April 1680.
1681. Kiiise Meilsnia, Petrus zoon te Oudega en
Nijega, denkelijk ook daar geboren, — kandidaat, geapprobeerd den 11 April, lid der klassis den 2 Mei, is
overleden den 10 Junij 1721, oud 68 jaren, en begraven in
de kerk te Boxum. Hij gaf in 1692 een geschrift uit
over de toenmalige twisten, onderdrukt door Gedeputeerde»
Staten. J)
1721. Aug'ustiiius Offringa is als kandidaat bevestigd
den 10 Augustus; verroepen naar Bolsward, clecd hij zijn
afscheidsrede den 23 Mei 1728.
1728. Heuricus Albertiis van der Sloot, geboren
te Barbij in Saxen den 30 Maart 1695, zoon van Frederik Feddo van der Sloot, kamerdienaar bij den Hertogvan Saxen Barbij, broeder van Aug, te Middelburg, overleden in 1779; kandidaat z'jnde, werd hij den 24 Junij
1719 als adjunct, op ƒ300 tractement, bij Dr. P. Kempe te
St. Kruis, onder Walcheren, beroepen; doch deze na
weinige maanden overleden zijnde, werd hij in 1720 daar
tot predikant aangesteld; van daar hier beroepen, geapprobeerd den 4 Oetober, lid der klassis den 25 April
') Lorgion Hervormde K.K. bl. 1^5.
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172'J , overleed hij den 9 Augustus 1778.
voornaam Doelist geweest in 1748. l)
1778. P i ë r i u s Adama, geboren
November 1720, Godel'r zoon, Henr.
als kandidaat te Sleen in 1767 , te
van daar hier beroepen, deed zijn
November en overleed, den 28 Maart

Hij was een

te Pingjmu den 24
broeder teHiiizutii,
Staphorst in 1777 ,
intreeredo den 27
1792.

1798. Wiltetus Beruardus Jelgersma, Art. Lib. Mag.
Piiilosofiae Dr., beroepen van 'Weiduni, deed zijn intreeredo den 9 Junij, en is overleden te Amsterdam den 22
Februarij 1790, (waar hij als secretaris der Provisioneele
Picpraesentante zich bevond) oud ruim 40 jaren. 2)
1797. Jacobus de V r i e s , beroepen van Oldemirdum,
deed zijn intreeredo den 6 Augustus , en is overleden den
5 April 1810.
1881. Conradus Albertus Kuipers, Haîberts zoon,
beroepen van Burum, deed zijn intrecrede den 0 Januarij.
Er ontbreken: Jan Koning' 1845 — 5 i . Albertus Snotlage 1852—.

Klassis Franeker,
HAKLING-EX.
1580. Sibrandus Abeîi (Sibr. Abels) van geboorte
een Fries, kwam te Winkel in 1574, vertrok naar
St. Maarten en Valkoog in 1580, en is in 't laatst v a n ' t
jaar hier gekomen op cisch van de Gedeputeerde Staten
van Friesland 3) Hij heeft zijne eerste leerrede en eenige
daaropvolgende gedaan onder 't Raadhuis, op de plaats
vleeschhuis genaamd, zijnde de kerk toen nog in bezit der
Roomschen; hij is hier geweest tot 1610.
') Scripta Zie Catalogus van het Fnescli Genootschap bl. 152.
) Zie v. d. Aa, Biographisch Woordenboek.
8
) Zie Ypey en Dermout. Aantaekening II, bl. 27.
s
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1583. Cornelis Yiclieri (Kornelis Wiggertsz) ook
Wichei'i, zoo schreef hij zich steeds, althans volgens zijne
onderteekeningen in de synodale acten van Noord-Holland,
in 1592 te Edam gehouden, en in 't kerkeboek te Bolsward. In de synodale acten te Franeker op 1583 wordt
hij Cornelis van Harlingen genaamd. Hij werd beroepen
van Bolsward, was hier reeds den 6 Mei en toen lid van
de Synode te Franeker. Op de Synode den 27 Junij
1588 werd besloten, dat Cornelis Wecheri te Harlingen
in dienst zal blijven, tot dat men hem een ander beroep
in Friesland met den eersten bestelle, waarvan door 2
dienaars aan den Ew. Kerkefaad en Agtbaren Magistraatvan Harlingen kennis gegeven zou worden. Hij is verroepen naar Hoorn in 1590, en werd daar in de Synode
te Alkmaar in 't jaar 1593 in zijnen dienst geschorst;
door den Magistraat van Hoorn ondersteund, verachtte hij
't vonnis der Synode. Op de Synode te Haarlem in 1594
w<erd 't zelve bevestigd, en door de Staten van Holland
en West-Friesland is hij bij besluit van den 27 Julij 1596
van zijnen dienst ontzet. *) Op de lijst der predikanten
in de kerkeraadshandelingen der Hervormde gemeente te
Bolsward vindt men achter deszelfs naam, met een latere
hand , die van de zeventiende eeuw schijnt te zijn, geschreven en aangeteekend : „magnorum in ecclesiis Hollanditis tumultuum auctor." Hij overleed in November
1624. Zie de schrijvers over hem klassis Franeker, bl. 40.
Hij bleef wonen te Hoorn, geacht bij de regering der
stad, die hem niet stoorde in 't stille waarnemen van zijn
prediking voor een aantal in een bijzonder huis vergaderde
leden der gemeente, waarom hij in 1598 door de Synode,
die te Edam gehouden werd , als lid van de Hervormde
gemeente werd afgesneden. 2)
1583. Sibrandus Lubberti (Sibr. Lubberts), geboren
te Langweer ? klassis Zevenwouden, *) werd in 't genoemde
') Tpey en Dermout, II de Aanteekening, bl. 75—79, gewagen in
het breede van deze zaak. Hij is afgezet om zijne gevoelens en
hardnekkigheid.
2

)

3

Zie nog Kogge, Pamfi. 1: 18.

) Geboren te Longwarden in Holstein-Oldenburg, de Vrije Fries,
dl. VIII, bl. 234.
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jaar te Emden aangesteld tot zickenbezockcr, in welke
betrekking hij meermalen een predikdienst vervulde, volgens toenmalig gebruik; dat zelfde jaar in November
werd hij gevraagd en toegestaan , doch niet voor eene
enkele gemeente , maar ten dienste der landschappen, en
schijnt hier 't meest werkzaam geweest te zijn; in 1585
werd hij aangesteld tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid
aan de nieuwe opgerigte Hoogeschool te Franeker ; is lid
van de Dordsche Synode geweest en overleed te Franeker
den 11 Januarij (Ode stijl) 1625, oud 69 jaren. *)
1585. Johannes Grerolmlus of Oudraed, geboren
volgens de meesten te Utrecht, volgens enkelen te 's Oravenhage , is om de Hervormde gevoelens uit Delft naar
Emden gevlugt in 1566 of 67, daar conrector der latijnsche scholen geworden, en daarna weder ten dienste
der kerk naar Nederland gezonden in 1572. Hij predikte in
verscheidene steden in Holland, hoewel van zijnen dienst
in Oost-Friesland nog niet ontslagen. Hij was in Augustus
1573 scriba der Zuid-Hollandsche Synode te Dordrecht ,
reeds den 13 Mei 1574 pred. te Vlissingen en werd in 1580
voor 6 weken ter leen afgestaan aan de gemeente te
Brugge; van Vlissingen hier beroepen in plaats van S.
Lubberts , verzogt hij zijne dimissie den 7 Julij, welke toegestaan werd ; het volgende jaar werd hij beroepen naar
Deventer , doch moest wegens het verraad van Stanley
dier stad aan de Spanjaarden in 1587 weder vlugten en
begaf zich naar Harderwijk, waar hij in 1588 tot predikant werd aangesteld ; in 1590 werd hij door de stedelijke regering, niet zonder klagt der dolerende gemeente,
te Utrecht beroepen, waar hij den 14 Februarij 16O&
overleed. 2)
1587.

Wernerus of Bernardus Yerekius, 3) H e r -

l
) Vrimoet bl, 1—19 en vooral Tjaden, gel. Ost-Frieschland, T h .
I, s. 245—262 en Glasius G. N.
2
j Zie meer van hem Burmania e t c , klassis Franeker, bl. 40 en
Glasius G. N. en bijv., en Van der Aa, Biografisch Woordenboek.
3
) Bernardus volgens Moonen, bl. 2. Bemerfus volgens Metslar,.
bl. 73 , en A. Greidanns, bl. 41 en van Rhenen, bl. 87. Wernerus
volgens Ypey en Synodale acten ? Zie klassis Franeker, bl. 42..
Bern. te Echteld zal dan een ander geweest zijn. Zie klassis F r a neker, bl. 42.
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luauus zoon te Deventer, — als kandidaat te Kudelstaart in 157 , — vertrokken naar Eclam in Augustus
1576 , naar Deventer in Julij 1579, week van daar bij
het verraden van die stad door Stanley aan de Spanjaarden in 1587 herwaarts, is hier tot predikant aangesteld , in plaats van Gerobulus en werd met een piek
doorstoken den 29 Maart 1589. J)
1590. Hermamms Elconius (Harmen Eelkes) hier
geboren en een der, zoo niet de laatste, Roomsch priester hier, was in 1581 van hier te Utrecht in plaats van
Mr. Huibert Duifhuis in de St. Jacobskerk beroepen, waar
hij zijne intreeredc deed op Pinksteren ; de gemoederen
van zich verwijderd ziende, omdat hij het consistorie op
zeker verdrag van 18 punten, met die van de St. Jacobkerk aangegaan, te veel was toegevallen, leidde hij zijnen
dienst daar neder in 1586 '') en werd hier weder als
predikant aangesteld in 1590 , denkelijk in plaats van
Verekius, en ter leen aan Leeuwarden toegestaan, dat niet
langer dan ruim l 1 ^ jaar kan geduurd hebben, want hij
was lid van de Synode te Leeuwarden den 6 Junij ] 592
en toen hier reeds weder teruggekeerd ; in de Syn. acten
te Franeker in 1602 wordt gemeld van eenige ontrusting
en om hem van hier naar elders met alle stigtelijke middelen te transfereeren ; volgens Synodale acten van 160;-!
den 23 Fcbruarij, was deze zaak nog niet afgedaan. ü)
1605. Plüllippus Daniels E i l s h e m i u s , geboren te
Ëilsum, Daniels zoon, broeder van Petrus te Longerhouw
en Abraham ook aldaar, en Bern. te Appingadam, is lid
der Dordsche Synode geweest, en denkelijk in plaats van
') Zie Bevius Dav. 111. libr. V: 510.
°) Volgens Brandt, I, bl. 618 , waar men het gehcele beloop van
't punt nader kan vinden. — Ïp03 r en Dennout II, bl. 7-1 — die ook
van deze overeenkomst spreken, zeggen dat hij in 1590 van Utrecht
n a a r Harlingen is verroepen. De gemeente daar in 1586 vertrouwd
zijnde, bleef hij er denkelijk nog wonen en zoo veel mogelijk werkzaam. Zie het juister v. d. Aa, Biografisch Woordenboek uit Ëoijaards
Geschiedenis der herv. in de stad Utrecht, bl. 237, 291, 321.
3
) Volgens van lihenen en Brandt, I, bl. 618, is hij hier overleden
en volgens Met dar in 1600, welk laatste ongetwijfeld onwaarheid is.
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H. Eelkes beroepen. Hij overleed den 12 December 1631,
oud in 't 52-stc jaar zijns ouderdoins, volgens het grafschrift. Zie klassis Franeker, b). 43.
1610. Arnoldus Tebbingius, beroepen van Gornjiuu
in het begin van 1610, in plaats van S. Abeli.
1611. Bernardus Gaspari, geboren te Vrekenhorst in
Benthein, verliet de Roomsche godsdienst en bezogt verscheidene akadcmiën, trad als kandidaat in dienst te
Groothuizen in 1603, en is van daar hier beroepen in
plaats van Tebbingius ; — verroepen naar Hinte in :i
laatst van 1616 , handhaafde hij op eene loflijke wijze
de eer der Hervormde godsdienst tegen een jesuit G. C ,
die zich hier heimelijk ophield en ter sluiks dienst deed, 1 )
en vertrok naar Leer in 1634, waar hij den 12 September
overleed. 2) Zijne vrouw was Trijn. dochter van Lnkas
Ritsius, predikant te Emden, en weduwe van Siebren
Jacobs, laatst predikant te Gerdeswehr of Wiebelsum.
1617. Regneriis B o g e r m a u , Joh. zoon, Johannes
broeder, beroepen van Stiens in plaats van Gaspari, was
hier reeds den 10 Julij 1617, en overleed in 1(536, oud
volgens grafschrift 54 jaren. 3)
1632. Wessel Acroiiins, beroepen van Exmorra c. a.
in plaats van Eilshemius, daar gedimitteerd den 16 Julij, —
overleden in 1656, — cleed den 13 November 1650 de
inwijding van de Westerkcrk, welke leerrede in 1652 te
Harlingen gedrukt is, over Jes. 11: 3.
1637. Maurits Stausius of Stautzlus (stond vroeger
te Edens), beroepen van Eroek in Waterland, geapprobeerd den 30 Maart, is in 1641 gecommitteerd ter visie der
autographa. Hij overleed hier in 1667 of begin van 1668,
want volgens een resolutie van Gedeputeerde Staten van
') Zie dit nader, "benevens zijn overgang uit de Roomsche kerk
verdere opleiding, Harkenroth, bl. 85.
-) Hij schreef, zie Reershemius bl, 608.
s
) Zijne vrouw was Janneke de Blau, dochter van Hopman Quirijn
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den 15 Februarij 1668, werd de Magistraat van Harlingen
gelast met 't beroepen van een predikant in plaats van
M. Stansius te supersedeeren, tot dat deszelfs erfgenamen
afstand zouden hebben gedaan van het genadejaar, mits
dat deze de vacerende gemeente inmiddels lieten bedienen.
1650. Mattheus Bernhardi Brug/bron, de 1ste 3de
predikant, 1 ) is beroepen van Bolsward, geapprobeerd den
4 November, en overleden in Januarij 1670.
1657. Henrieus Tjallingii Domna, Dion broeder,
is beroepen van Kollum in plaats van Acronius, en geapprobeerd den 12 Januarij. Door de vermeerdering der Gemeente werd er eene avondgodsdienst bepaald in de Groote
kerk, welke beurt hij opende den 31 October 1658 met
Ezech. 36c, vers 11 ; verroepen naar Leeuwarden is hij
gedimitteerd den 13 Januarij 1659.
1659. Gterco Johannes Gercoma, 2) beroepen van
Ee en Engwierum, in plaats van Domna, geapprobeerd
den 21 Maart, was benoemd tot visie der autographa
door de Synode van 1658, toen hij nog te Ee stond.
Hij overleed in 't begin van November 1682.
1659. Daniël Reneman, Herm. broeder, beroepen
van Blija tot den .lsten 4den predikant, geapprobeerd.
den 21 Maart tegelijk met den voorgaanden, is overleden
in April 1716. 3)
1668. Theodorus Paludanus is beroepen van Pingjum
c. a. in plaats van M. Hansius, geapprobeerd den 30 Maart.
Zijn afscheids- en intreeredenen heeft hij laten drukken
en den 6 Julij aan deze gemeente opgedragen. Verroepen
naar Leeuwarden is hij gedimitteerd den 12 Mei 1675.
1

) Zie klassis Franeker, bl. 45.
) Zijn zoon Justus te Britzum, Hindeloopen, Leeuwarden en
U t r e c h t , schreef zich Grercama en Crerkama, en Joh. te Roordahuizum.
3
) Scripsit. zie klassis Franeker bl. 47, en Catalogus van 't Friesch
Genootschap bl. 143.
2
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1070. Willem Brakel, Dirk Gier. zoon, beroepen
van Stavoren, in plaats van Brugbon, geapprobeerd den
10 October. — Verroepen naar Leeuwarden, gediniitteerd
den 3 November 1673.
1674. Sixtus Bruinsveld, beroepen van Sneek in plaats
van Brakel, geapprobeerd den 18 November 1673, kwam
hier eerst in 't volgende jaar, daar hij bij de klassis Sneek
eerst gediniitteerd werd den 3 Febrarij 1674. — Verroepen
naar Leeuwarden is hij gediniitteerd den 3 November 1677.
1675. Evert Pieters Napjus stond vroeger te Midlum,
is beroepen van Amersfoort, waar hij maar ongeveer 1/-t
jaar gestaan had, in plaats van Paludanus, geapprobeerd den 5 Julij, en overleden den 6 Mei 1688, volgens
Metzlar in 1689. x)
1680. Hero Sibersma, Bouc. Br. zn. , beroepen van
Ternaard , geapprobeerd den 21 October, in plaats van
Brunsvelt, is verroepen naar Amsterdam, en gediniitteerd
den 25 Junij 1683. Er ontstond zwarigheid over zijne
beroeping te Amsterdam omdat hij 't Onze Vader niet bad
etc. Zie classis v. D. , bl. 185. Emeritus werd hij in
April 1727, en overleed te Amsterdam den 4 April
1728, oud 64 j aren. a) Hij is begraven in de Westerkerk. 3 ).
1683. Frederik Botterwech, in plaats van Sibersma
of Gercoma beroepen van Stavoren, geapprobeerd den 1
October, tegelijk met Arnoldi, is overleden den 1 Julij
1744, oud 92 jaren en 8 maanden.
1683. Michaël Arnoldi, Theol. Dr., Nicolaas zoon,
in plaats van Sibersma of Gercama beroepen van Menalclum, geapprobeerd tegelijk met Botterwech den 1 October, is in 1691 gecommitteerd ter visie der autographa ;
— verroepen naar Leeuwarden werd hij gediniitteerd den
17 October 1693.
l
)
3

Zie Ypey en Derm. I aanteekemng 'bl. 113.
) Zie verder 't levensberigt Boekz. 1722, Maart bl. 261—167 en
1728, April bl. 497—503. Paauw zegt overleden den 4 Maart, zie
Glasius Gr. N.
3
) Zijn gouden gedenkpenning zie classis Franeker bl. 49, 50.
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1691. Nieolaiis Sclmiriug-, in plaats van Napjus beroepen van Makkum , geapprobeerd den 17 Maart, is
veiToepen naar 's Hertogenbosch, en gedimitteercl den 17
Augustus 1693. Zie verder op Leeuwarden. Öp verzoek
van de gecommitteerden van den Kcrkeraacl van liarlingen om over de beroeping van een predikant tegen den
Magistraat gehoord en geconfronteerd te worden, is den 28
Julij 1(589 geordonneerd „bij provisie met de beroeping
van een 4den predikant te supersederen ter tijd en zoo
lang bekomen hebben consent van den Magistraat den 10
Augustus."
1693. Fraiiciscus van Velsen is in plaats van Scliuiring
beroepen van Bergum (Ger. zoon, ï a r q . broeder), geapprobeci'd den 27 Maart, daar gedimitteercl den 30 Maart,
en overleden den 22 Maart 1724 in : t 70' t e jaar zijns ouderdoms. Zie zijne 4-te ? vrouw Stamboek dl. I, bl. 398.
1693. Heiiriciis Boekholt, beroepen van Kolluin
in plaats van Amoldi, geapprobeerd den 9 November, is
overleden den 11 October 1727. Klassis Franeker, bl. 52.
1717. Lucîus Aldriclis is bier geboren den 8 Mei
167(5; zijn vader Enno Lucius Aldriclis was toen rector
der Lafijnsche scholen. L. A. was als kandidaat te Hatsum in Oost-Friesland in 1702, is van daar hier beroepen
in plaats van Reneman, geapprobeerd den 5 Julij, en
overleden reeds clen 5 Februari]' 1718.
1718. P e t r u s Eogiierus ïteddiïjgiiis, Wibr. KOOIÎ,
Jac. broeder, in plaats van Aldriclis beroepen van Wolvega , deed zijn intreeredc den 1 November, en overleed
den 24 April 1726. Zijne zonen Fredericus en Wibrand;
zijne moeder Petronella, d. v. Tb. v. Brakei.
1725. Isbraiidus Eilardus H a r k e n r o t l i , Eiî. Folc.
zoon, Jac. Isbrandus broerszoon, beroepen van Hiudeloopen
in plaats van van Velzen, (klassis Franeker, bl. 42) deed
zijn intreerede den 6 Mei ; hij heeft hier vele jaren het
rectoraat tevens bediend, waarvan hij ontslag verkreeg,
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niet behoud van een aanzienlijk pensioen , eeuige jaren
voor zijnen dood, die plaats had den 24 Fehniarij 1770.
1727. Enio Lucius Y r i e m o e t , geboren to Einden
in 1699, broeder van Joh. te Princeland, —als kandidaat
te Loenen in Oetober 1724, van daar hier beroepen in
plaats van Reddingius, deed zijn introerede den 18 Mei x);
beroepen tot hoogleeraar in do Oostersche talen te Franeker, deed hij zijn afscheidsrede den 7 Mei 1730 ; hij overleed aldaar ouverwagts den 15 Junij 1760 , oud ruim
60 jaren en O maanden. Een uittreksel uit de lijkrede
over hem , door Æ. Gillissen , hoogleeraar in de Godgeleerdheid, te Franeker gehouden, vindt men in de Rookz.
van Januarij 1761.
1728. Henriciis Siccama, Abel broeder, beroepen
van Berguin in plaats van Boekholt, deed zijn inireerede
den 3 Oetober ; s avonds; — verroepen naar Leeuwarden,
dood hij zijn afscheidsrede den 4 Mei 1732.
1730. Brouerius Brouwer, Petrus broeder, beroepen
van Hindcloopen in plaats van Vriemoet., deed zijn inireerede den 16 Julij; — verroepen naar Amsterdam,
deed hij zijn afscheidsrede den 8 Augustus 1734, en
overleed daar den 23 Mei 1757, oud 55 jaren, 6 maanden on 10 dagen. 2)
1732. Stephanus Ode, geboren te Zu†pheii ( A . A . F r .
1694), broeder van Jobs. hoogleeraar te Utrecht, als
kandidaat te Eist in 1698, van daar hier beroepen, in
plaats van Siccama, deed zijn intreerede den 31 Augustus,
en overleed den 6 Oetober van 't zelfde jaar.
1733. cîacob Nfcolaas CreijgMon, geboren te Leeuwarden, Joh. zoon, is als kandidaat te Rlioon, Z.-Holland,
') Volgens zijn eigen schrijven in Ath. Fris. bl. 824, den 28 Mei.
Zie Stamboek dl. I, bl. 995, çil. II, bl. 274. Catalogus v a n ' t Friesch
Genootschap, bl. 160. Familie klassis Franeker.
-j Zie levensbeschrijving Boekzaal 1756, bl. 668 en Glasius Gr. N.
2de deel bl. 192, noemt zijne geschriften. Klassis Franeker bl. 54.
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bevestigd in September 1730; van daar hier beroepen in
plaats van Ode, deed hij zijn intreerede den 8 November ;
verroepen naar Haarlem is hij gedimitteerd den 23 Junij
1738, daar bevestigd den 10 Augustus en overleden den
21 Augustus 1756, oud 51 jaren.
1734. Frederik Piekenbroek, Ger. broeder, beroepen
van Goutum in plaats van Brouerius Brouwer, deed zijn
intreerede den 31 October. Flij deed de eerste leerrede
in de nieuwgebouwde Groote kerk, den 1 Januarij 1775 ,
over Joh. 10: 22 en gedacht tevens aan de nieuwe psalmberijming , en overleed den 7 Mei 1778, oud 67 jaren
ruim 3 maanden.
1738. Jacotms Pierson , beroepen van Holwerd in
plaats van Creyghton , deed zijn intreerede den 2 November ; emeritus geworden in 1 7 6 5 , overleed hij den 10
Julij 1784, oud ruim 85 jaren. *)
1753. Gerardus van Telsen, Franciscus zoon, Gornelis broeder, na lange vacature tot 4den predikant weder
beroepen van Waaxens c. a., deed zijn intreerede den 22
Julij ; emeritus geworden deed hij zijn afscheidsrede den
15 October 1769 , en is hier overleden den 13 Junij
1782 , oud bijna 85 jaren. a)
1/66. Geoi'gins Lenike, Hans Henr. zoon, Hobbo's
broeder , beroepen van Anna-Parochie in plaats van Pierson , deed zijn intreerede den 19 Januarij, wijdde 't
nieuwe orgel in , g'emaakt door A. Hins van Groningen,
den 30 April 1776 met psalm 144 : 9, en is overleden den
12 Februari] 1792, oud 70 jaren 10 maanden 8 dagen.
Hij i s , wegens Friesland, afgevaardigde geweest naar
's Gravenhage tot de nieuwe psalmberijming. De daggelden hem daarvoor toegelegd niet voldoende zijnde,
is hem op den Landsdag in 1773 toegestaan om 's daags
1
) Volgens Boekz. 1781-, Julij, bl. 136,-werden hier geen opzettelijke lijkredencn gehouden,
-) Zie zijne 2 vrouwen, Stamboek I, bl. 899. Scripsit, zie klassis
Dokkmii, bi. 191, klassis Franeker, bl. 55.
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6 gld. te mogen declareren en 60 gl. voor de heen en
terugreis. De besoignes, den 12 Januari] begonnen, zijn
den 2 Julij geëindigd 1773? *)
1769. (Jijsbertus Wildeman, beroepen van Anna
Parochie in plaats van Van Velzen, deed zijn intreerede den
11 December; emeritus geworden hield hij zijne afscheidsrede den 9 Junij 1794. Bij deze gelegenheid werd
door de Gedeputeerde Staten het cmeritus-traktement met
100 gld. verhoogd. Hij overleed den 31 Januari] 1796,
in 73<t8 jaar zijns ouderdoms.
1771. Âlbertus Keen, Meutes Theod. zoon, Hillebrands en Occo's broeder, beroepen van Langweer c. a.
in plaats van Harkenroth, deed zijn intreerede den 21
April in de Westerkerk, terwijl men toen met de bouwing
der nieuwe bezig was; wegens zwakheid van gezicht emeritus geworden, deed hij zijn afscheidsrede den 22 October
1815 en overleed den 21 Februarij 1827, oud bijna 80
jaren.
1779. Joîiaimes van Assen, Win. zoon, beroepen
van Anna Parochie in plaats van Piekenbrock, deed zijn
intreerede den 7 Maart; emeritus geworden deed hij zijn
afscheidsrede den 5 October 1817, en overleed den 15
November 1820, oud 79 jaren en 3 maanden.
1793. Jacob Casper Metzlar, geboren te Hulst in
Vlaanderen den 10 Junij 1751 — als kandidaat beroepen
naar Oost-Indien, bevestigd te Amsterdam den 1 Maart
1774, trad in dienst op 't eiland Onrust den 10 Februarij
1775, en in de Nederduitsche gemeente te Batavia den
23 December 1777; in 't Vaderland teruggekomen na een
zeer treurige reis 2) in Junij 1784, werd hij den 25 Februarij
1785 weder beroepen te Beusikom, op de Klundert in
') Volgens Lorgion Hervormde K. K. bl. 286, had de Commissie
den 19 Augustus haar taak volbragt. 1 Januari] 1775 in Friesland
ingevoerd e t c , Upey en Derni. dl. IVbl. 77—83. 'Catal. v a n ' t Friesch
Gen. bl. 259, 262.
â
j Zie v. d. Aa Biographisch Woordenboek.

13
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Januari 1790; van daar hier beroepen, in plaats van Georg
Lemke, deed hij zijn intreerede den 14 Julij 1793, werd
emeritus in 1810, en is wederom te Schiermonnikoog in
dienst getreden in 1811.
1794. Ambrosius Dorhout, beroepen van Buitenpost
in plaats van Wildeman, deed zijn intreerede den 5 October; emeritus geworden deed hij zijn afscheidsrede den 28
Mei 1809 en overleed te Leeuwarden den 30 April 1827,
oud bijna 73 jaren 6 maanden. Zie de familie in het
stamboek dl. II blz. 291. In 1809 is de 4e plaats ingetrokken.
1810. Johannes Jacobus van Bemüngen, geboren
te Woudenburg den 14 Julij 1783, Samuel zoon, laatst
te Utrecht — als kandidaat te St. Martensdijk in September 1805; van daar hier beroepen tot predikant in plaats
van J. G. Metzlar, deed hij zijn intreerede den 25 November en overleed te Utrecht don 10 Augustus 1813.
1814. Johannes Petrus Wernink, geboren op 't Woud
bij Delft den 18 Januarij 1783, Will. zoon te Lunteren,
broeder van Lambert Willem te Burg op Texel — als
kandidaat te Oudenhoorn in September 1806; van daar
hier beroepen in plaats van Beuningen, deed hij zijn intreerede den 15 Mei en overleed den 5 December 1814.
1815. Barend Frederik Tijdeman, geboren te Utrecht
den 8 November 1784, Mijnard zoon, is als kandidaat
bevestigd te Herveld den 2 Julij 1809, en van daar hier
beroepen. Daar op verzoek van de gemeente om eenen
4den predikant, meer dan 150 jaar genoten, gunstig door
Z. M. den Souvereinen vorst gedisponeerd werd in 1814,
deed T. zijn intreerede den 7 Mei; - verroepen naar
Dordrecht, nam hij zijn afscheid den 27 October 1816 en
overleed daar den 21 October 1829. Glasius G. N.
1815. Murk Ringnalda, beroepen van Terkaple c a.
in plaats van J. P. Wernink, deed zijn intreerede den 2
Julij. Wegens ongesteldheid werd hij emeritus den 1 Januarij 1831, en overleed reeds den 4den daaraanvolgende.
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1816. Dirk Pieter Farret, geboren te Amsterdam,
als kandidaat in dienst te Westwoude en Binnenwijzend
in 1802, te Bennebroek in 1805; van daar hier beroepen
in plaats van A. R. Mentes, deed hij zijn intreerede den
6 Mei, en overleed den 29 Januarij 1856, oud bijna
79 jaren. Zie zijne ouders op Alex. v. Harencarspel te
Amsterdam.
1817. (xijsbert Joannes Kooijens, Theol. Dr., geboren te 's Hertogenbosch, x) als kandidaat te Poederoijen
in 1808, te Rumpt in 1810, en te Leerdam in 1811 ;
van daar hier beroepen in plaats van Tijdeman, en door
Farret bevestigd (hetgeen hier te voren nooit had plaats
gehad) deed hij zijn intreerede den 4 Mei; verroepen naar
Amsterdam, deed hij zijn afscheidsrede den 31 Mei 1818;
bij 't Atheneum aldaar is hij aangesteld tot hoogleeraar
in de Godgeleerdheid (kerkgeschiedenis) in 1827 en daar
overleden den 9 Januarij 1846, oud 60 jaren.
1817. Abraham Ledeboer, geboren te Rotterdam,
als kandidaat in dienst te Meethuizen in 1804, te Helium in 1805 , te 's Gravenzande en Zand-Ambacht in
1808, te Oud-Beijerland in 1809; van daar hier beroepen in plaats van Van Assen, deed hij zijn intreerede
den 12 October; verroepen naar Wolvega nam hij afscheid
den 31 Mei 1829.
1818. Gerrit Burk, geboren te Utrecht, als kandidaat te Vinkeveen in 1815; van daar hier beroepen
in plaats van Rooijens, deed hij zijn intreerede den 11
October, — en overleed den 26 Maart 1823, oud bijna
31 jaren.
1824. Henricus Woerman, geboren te Amsterdam,,
als kandidaat te Nederhorst den Berg in April 1822;
van daar hier beroepen in plaats van Gerrit Burk, deed
hij zijn intreerede den 1 Augustus; verroepen naar Delft
nam hij afscheid den 19 Augustus 1827.
l

) Geboren den 1 Augustus 1785 volgens van der Aa. Zie Glasius.
G. N. en Maats. v. N. Letterkunde, 1846, bh 25.
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1828. Heuricus Elias van Yzeiid ij k , geboren te
Deventer in 1798, Arends zoon naderhand te Amsterdam,
als kandidaat bevestigd te Zeist den 21 April 1816, te
Assendelft in 1823, te Medeinblik in 1824; van daar hier
beroepen in plaats van H. Woerman, deed hij zijn intreorode den 18 Mei; emeritus geworden den 1 Mei 1858,
overleed hij hier den 15 Januarij 18G5 , oud 71 jaren.
1830. Joliaimes duSaar, beroepen van Beetsterzwaag
in plaats van A. Ledeboor, deed zijn intreorode den 4
April.
1831. Michiel Advianus Jentink, geboren Ie Ankeveen den 23 Januarij 1800, Andries zoon to Steemvijkerwold, broeder van Jan Eduard to Nieuwekoop en Theodoor
te Nieuwland en Roelof to Sexbierum en Petrus te Suawoude en Tietjerk — als kandidaat te Vinkeveen den 5
October 1823, te Oudewater 1825; van daar hier beroepen in plaats van Ringnalda, deed hij zijn intreercde
den 7 Augustus *) en overleed don 30 Augustus" 18GG.
Er ontbreken in het Hds.: H. C. Voorhoeve 1851 — GO.
W. Th. v. Griethuijzen 1858—GO. W. P. Wolters 1860—67.
R. Koopmans v. Boekoren 1860 — 62. J. A. Visser 1861
- 7 5 . Jan Knappert 1863—66. H. Oort 1867—73. M.
A. Adriani 1866—73.
A. W. L. Talma 1869—73.
H. C. Voorhoeve 1874—1880. A. van dor Flier 1874—.
A. Verkouw 1874—1880. A. H. L. de Bel 1880—.

îtlMSWEïlJ).
Sibraudus Jacobi (Sibreii Jacobszooii) , 2) Roomseh
priester hier, moest in 1567 vlugten, begaf zich naar
Emdeu, waar hij zich nog niet de Friesche vlugl.elingcn
ophield in 1570 ; doch is in dàt jaar aangesteld tor onderwijzer der kinderen vanden hoofdling te GrootMidlum,
.studeerde naderhand te Heidelberg, en disputeerde daar
*) Catalogus van 't Friesch Genootschap bh 120.
') Winsemius noemt hem Sibrandy Kimsuartius.
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in 1589 onder professor Daniel Tossanus over 1 Cor.
XV: 22, werd te Kanlmizen beroepen in 1590, liet zich
den 13 Mei bij de Gretemer Goetus met een gewenscht
gevolg examineeren en is tot lid aangenomen; verroepen
naar Pilsum in 1591, naar Gerdeswehr, nu Wiebelsum, in
1600, waar hij in 1603 overleed. Op zijn grafsteen,
waarop de juiste tijd van zijn overlijden onleesbaar is
geworden , stond onder het wapen de volgende inscriptie,
waarmede hij door zijne weduwe en een bloedverwant
wordt aangesproken:
Fortis eras , validusque animo et corpore praestans
Pastormn eoetus Docté Sihrande decus.
Fortior ob lapsus miserescere nescius hostis
Heu ! cursu in medio mors Te inopina tulit
Ast iterum auxilio Ghristi tune atria scandes
Qui cuin a letho , laeta trophaea dabit.
Catharina Vidua
et
lïidzerdiis Affinis
Delectissimo Marito
et
Affini optimo
M P

x

)

1584. Bernardus Cliristopliori of Biiuke Stoffels ,
ook bijgenaamd Boni, was volgens de acten dei- Synode
te Harlingen in 1584 van de gemeente Arum en Kimswerd
beroepen, om beide te bedienen, waaromtrent de Synode
besloot, dat deze beroeping aan de heeren Gedeputeerde
Staten geremitteerd zou worden , daaraf in den laatsten
Landsdag geresolveerd was, hebbende den dienst provisioneel reeds in het voorgaande jaar aanvaard. Hij is verroepen naar Oosterend , waar hij was in 1596 , en in
1601 naar Lollurn. Hem werd door do Glassis Bolsward
den 8 October 1604 toegestaan deze plaats voor eenjaar
tevens te mogen bedienen.
Bij resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van den
') Harkenroth, bladz. 327.
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5 Julij 1610 is den ingezetenen van Kimswerd uitstel
van tijd om eenen predikant te beroepen geaccordeerd.
1611. Thomas Stalman, beroepen van Wommels,
bij de classis van Bolsward en Workum gedimitteerd den
14 Januarij, overleed hier in hetzelfde jaar.
1612. Tiiimiamms Obbonis (Timen OTblbes) in het
genoemde jaar hier gekomen, is overleden den 19 December 1643. -1) Met eenige leden zijner gemeente in oneenigheid levende werd hij door hen beleedigd en in zijnen
dienst gehinderd; menige klagt bij Heeren Gedeputeerde
Staten en ook bij het Hof van Friesland leverde hij
daarover in. Volgens resolutie van Heeren Gedeputeerde
Staten den 28 September 1622 is hij in zijn beroep
alhier bevestigd, mits zich alleen bemoeijende met zaken
van zijn beroep en niet van de burgerlijke regeering. Deze
resolutie schijnt echter niet den gewenschten uitslag voor
hem opgeleverd te hebben, want bij Ordonnantie en Commissie der Heeren Gedeputeerde Staten van den 30 Mei
1623 werden zekere Teeke Gerbens en Goene Hendriks,
hoofden der moedwilligen, van eenen deurwaarder met
adsistenten en soldaten in confiscatie genomen den 1 Junij
en eenigen tijd gehouden.
1645. Regnerus Lollei' of Lollides (Reinder Lolles) beroepen van Tjerkgaast, tegelijk met Petrij Pauli
Enema te ? Beide beroepen ter approbatie bij de
classis den 17den Maart ingeleverd zijnde, heeft de classis, daar de stemmen gelijk stonden, eenc beslissing door
't lot voorgeslagen, waarmede de partij van R. L. geen
genoegen nam. Zij appelleerde op de Deputaten Synodi,
waar men triompheerde, en aan R. L. den 16flen Junij
zitting werd vergund.
Verroepen naar Lutkewierum
verzocht hij zijne dimissie den 2 3 s t e n Januarij 1654; bij
de classis Sneek den 17den zu ]ks reeds goedgekeurd zijnde,
werd door de classis van Franeker geadviseerd, dat hij
alhier zou verblijven, zoodat deze beroeping geen voortl

) Volgens Gerzema den 6 Julij 1644.
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gang heeft gehad. Hij overleed hier den 20 3 t e n Decem1697, en schonk met zijne vrouw een avondmaalsbeker
aan deze gemeente.
1699. Anthonius van Blankendal, beroepen van
Nieuwland, geapprobeerd den 17 d e i 1 April, is den 18den
November 1715 van zijnen dienst ontzet.
1716. Wibrantlus Sloterdijck , beroepen van Wons ,
daar gedimitteerd den oden October, overleed den 6den
December 1750.
1751. Gerardus Horréus, geboren te Workum den
7den Augustus 1725, Petrus zoon, is als kandidaat beroepen den 16den Mei; emeritus geworden nam hij afscheid
den laten Januarij 1794 en overleed hier den 7 den Januarij 1797. x)
1794. Simon Bakker, beroepen van Lollum, deed
zijn intreerede den 29 Junij; emeritus geworden , deed hij
zijn afscheidsrede den 4 December 1814, en overleed te
Bolsward den 26 September 1837, oud bijna 90 jaren.
1815. Gterbrandns Wiltetus Jelgersma, geboren te
Weidum den 20 Junij 1791, als kandidaat beroepen, deed
zijn intr eer ede den 9 Julij ; verroepen naar Warmenhuizen, deed hij zijn afscheidsrede den 23 November 1823.
1824. Hermannus Gerzema is geboren te Upleward
(Oost-Friesland), in 1803 volgens den een, en te lerhove
volgens A. Ac. Gr. van 18 Sept. 1818. Als kandidaat
bevestigd 12 December, overleed hij 22 Mei 1862, oud
59 jaren.
Er ontbreken: F. Lieftinck 1863—79. H. Edema v. d.
Tuuk, Theol. Dr. 1879—84. F. Pijper, Th. Dr. 1884—.
M1DLÜM.
Aïbert Hessels Reen was hier in

1573 Roomsch

') Zie v. d. A. Biographisch woordenboek en Boekz. 1797, bl.
232. Zijne vrouw Knierke Talma Stamb. II bl. 70.
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priester en is na. de Hervorming hier ook predikant
geweest.
Hessel Alberts Reen, de zoon van bovengenocmden,
wien hij welligt opvolgde, stond hier reeds in 1G05 en
ook nog in 1 6 1 1 , en bediende ook de vacante gemeente
te Pietersbierum in 1607.
1613. Christopliorus Hardeiiberg, beroepen van
Schingen c. a., was hier nog den 8 April 1629 en is
welligt dat jaar of het volgende overleden.
1631. Goswijn Johannis Wiglama was hier al den
13 December 1 6 3 1 , en overleed in Junij 1655.
1057. Evert Pieters Nappius, van geboorte een Fries,
kandidaat, en ofschoon een leek en niet gestudeerd hebbende , bezat buitengwone begaafdheden, waarvan hij de
klassis van Bolsward in 1655 over een opgegeven text
een proef gal', hetwelk hij met een gunstig gevolg voor
de Synode herhaalde, zoodat hij de vergunning ontving
om zich bij de klassis Bolsward te mogen laten examineeren. : ) Hij was hier tegelijk met Antonius Lents beroepen in hel voorgaande jaar, is na herhaald appèl als
wettig predikant erkend, en verkreeg zitting in de klassis
den 1 Junij. Hij was in 1665 veldprcdiker bij Prins
Johan Maurits van Nassau , in 1666 op de vloot onder
bevel van den Frieschen Admiraal Tjerk Hiddes de Vries,
in 1671 en 1672 weder prediker op de vloot, in 1673
en 1674 nogmaals veldprcdiker bij Prins Johan Maurits
van Nassau. Verroepen naar Amersfoort werd hij geclimitteerd den 11 Februari] 1675. Zie verder op Harlingen.
1675. Joliamies van der Mark, geboren te Sneek
den 10 Januarij 1656 N. stijl, kandidaat geworden den
13 April, bevestigd in Mei, werd den 2 8 , 29 Junij van
dit jaar te Franeker bevorderd tot Theol. et Philosophiae
!
) Zie over de Leeken IJpeij Derm. I. Aanteekeningen BI. 113 en
over liet leen en van predikanten bl. 112. Daar staat Napjus.
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Doctor, en was toen nog geen 20 jaren oud. Bij besluit
van de Gedeputeerde Staten den 10 Julij 1675 werd hem
daarom een honorarium van 500 gulden toegelegd. Dat
zelfde jaar trad hij hier in dienst, doch werd later hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Franeker en gedimitteerd
den 27 Julij 1676 ; als zoodanig vertrok hij naar Groningen in 1682 en naar Leiden in 1689 , waar hij
overleed den 30 Januaiïj 1731. x)
1676. Johannes Lolckama is beroepen van Oldeholtpade c a . , gcapprobeerd den 4 September, verroepen naar
St. Anna Parochie , gedimitteerd den 9 November 1682.
1682. Frauciscus Simonides is beroepen van Dongjum,
geapprobeerd en gedimitteerd den 14 December, overleden
in 1699.
1700. Johannes van der Waejjen , geboren te Middelburg den 21 October 1 6 7 6 , waar zijn vader Johannes
toen nog predikant was , als kandidaat hier geapprobeerd
den 17 Mei, vertrok naar Franeker tot buitengewoon
hooglecraar in de Godgeleerdheid, gedimitteerd 20 Maartl 702;
den 3 Mei is hij tevens benoemd tot academieprediker
en den 19 Julij? 1704 tot gewoon hoogleeraar. Hij
overleed den 9 December 1716. 2)
1702. Fedde van Sloten is beroepen van Menaldum,
geapprobeerd den 4 September, en nam, verroepen naar
Tzum , afscheid den 14 September 1721.
1722. Petrus de Mol is als kandidaat bevestigd den 7
Junij ; verroepen naar Jisp, werd hij gedimitteerd den 22 December 1727; naar Middelburg ging hij in 1735, enover') Zie verder van hem het levensberigt bij Vriemoet, bl. S44 en
Glasius G. N.
*) Zie verdei- Vriemoet, bl. 738, Glasius G. K , Ie Rue G. Z. bl.
176. Cat. v. h. Fr. Genootschap, bl. 258.
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lood daar den 4 x) of den 19 2) April 1748. Zijne zonen
waren Johannes de Mol, als predikant te Oud-Loosdrecht overleden den 22 November 1782, en Gasparus de Mol, als predikant te Oost-Cappelle overleden den 6 Maart 1787 oud
55 jaren en 7 maanden en 20 dagen. 3)
1728. Balthazar Reinalda, geboren te Franeker ,
zoon van Johannes, Secretaris van Franekeradeel en lid van
de vroedschap der stad Franeker, is als kandidaat bevestigd den 4 April en nam, verroepen naar Nieuwland,
afscheid den 14 September 1732.
1734. Bernardus Jorna, Gerardus zoon te Welsrijp, is als kandidaat te Franeker aangesteld tot praeceptor
der Latijnsche school den 10 Julij 1730, van daar hier
beroepen en bevestigd in Junij; verroepen naar Tjum,
werd hij gedimitteerd den 4 Augustus 1738.
1738, Daniel Helns deed, beroepen van Lollum, intrede
den 2 November; was in 1743 en 1749 legerpreeker;
emeritus verklaard den 3 Julij 1 7 5 8 , overleed hij te Harlingen den 3 Maart 1764, oud 56 jaren 7 weken en 5
dagen.
1758. Aggaens Haitsma, Theol. Dr., is beroepen van
Wier, deed intrede den 17 September, en overleed den
3 Julij 1784 oud bijna. 62 jaren. 4) Zijne zuster is hier
ook begraven volgens grafsteen.
1785. Petrus Nauta, geboren te Franeker, broeders
zoon van Simon (Samuel) 5) te Wolvega, werd hier als
kandidaat beroepen en bevestigd den 24 April; —• ver*) Greidanus bl. 74.
2
J Boekzaal 1748 bl. 495 en 1787 met bl. 561 en Naamlijst der
predikanten bl. 22.
3
) Boekzaal 1887 met bl. 561 nader bericht van zijn nakomelingsschap.
4
) Zie v. d. Aa Biographisch woordenboek: Catalogus van het
frieseh genootschap bl. ö - l . Boekzaal 177üa bl. 844 en classis Fra
neker bl. 74.
*) Boekzaal 1784.
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roepen naar Zonnemaire, deed hij zijn afscheidsrede den 7
October 1792 en overleed aldaar den 28 Augustus 1805,
oud 43 jaren en 11 dagen.
1793. Klaas Blomberg, geboren te Heerenveen den
26 April 1771, is als kandidaat beroepen, bevestigd den 14
Julij, en overleden den 30 November 1824, volgens grafsteen.
1826. Johannes Folkertsma, geboren te Leeuwarden,
deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 2 April;
verroepen naar Koudum, deed hij zijn afscheidsrede den 29
Maart 1829.
1830. Adolpli Meinhard Knottnerus, geboren te
Norden in 1804, Johannes zoon, deed, als kandidaat bevestigd , zijn intreerede den 7 Februarij.
Er ontbreken F. A. Hingst 1871—75. J. J. Ehl. Weurdinge 1876—79. J. A. Binnenweg, Th. Dr. 1883—85.
WIJNALDUM.
Ctijsbertus Winaldus moest in 1567 vlugten.
1582. Fredericus, de predikant van Baarderadeel,
is ongetwijfeld dezelfde, die in 1574 stond te Venhuizen,
in 1579 naar Midlie en Quadijk ging, en in 1580 ten
dienste van Friesland werd ingeëischt, x) en zal in het
laatst van 1580 reeds voor Baarderadeel gebruikt, zijn;
hij werd den 19 Mei 1582 predikant van Dantumadeel;
en is hij dezelfde als Freder. Isbrandi, dan is hij naderhand te Menaldum geweest, 2) bediende in het genoemde
jaar deze gemeente en ging daarop naar Dantumadeel den
19 Mei 1582.
1585. Sibren Gterrits of Sibren Vomelius te Pietersbierum heeft in 1585 ook deze gemeente bediend , zonder
dat het juist een eigenlijke combinatie was.
')
Tpey en Derm. II, bl. 27.
2
) Zie onder Menaldum.
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Henricus . . . . diende hier alleen volgens het kerkeboek
van deze plaats tusschen den reeds genoemden en volgenden , doch het is onzeker of hij toen en hoe lang 'hij hier
was ; of hij dezelfde is, die op Tjum voorkomt, durven
wij, bij gebrek aan bescheiden, niet bepalen.
1603. 1ST. Johamies Overney werd denkelijk hier beroepen van Stavoren in 1602, stond hier ten minste volgens een der kerkboeken in 1603; datzelfde boek vermeldt, ook dat hij hier geweest is in 1608, doch ten
onrechte, (zie slechts op zijne opvolgers); eerder geloof
ik, dat hij van hier vertrokken is naar Haskcrdijken in 1605.
160 . Paiilus Johaimis, geboren te Sneek , zoon van
Joh. Roukcs , broeder van Daniel te Berguin etc. en Rochus
te Blija. In de Synodale acten van 1607 wordt van een
verschil tusschen den kerkeraad van Harlingen en P. J.,
benevens Hossel Alberti, zekerlijk Reen te Midlurn staande,
gemeld. x) Hij werd in ditzelfde jaar wellicht verroepen
naar Gaast, waar hij clan reecis den 1 Mei was.
1607. Jacobus Eernardis Schotanus, Henricus en Gellius broeder, is beroepen van Roordalmizum, en overleden
den 3 Februari] 1617, oud 70 jaren, volgens grafschrift.
1617. Griialtherus Johamies à Steenkist. In 1615
was een Gualtherus Hansonis van Steenkist (zoo schreef
hij zelf) Th. St. te Franeker. 2) Hij is als kandidaat bevestigd
den 31 Augustus, nadat het dispuut over de leer van
Vibr. Hectoris te Oudwoude was afgeloopen, en overleden den
1 Maart 1627, oud 36 jaar, volgens grafschrift.
1628. Sibrandus Menaldum, dus genoemd omdat Menaldum wellicht zijne geboorteplaats was, als kandidaat
hier beroepen, werd hoogleeraar in de godgeleerdheid te
Franeker den 12 Januarij 1633 , en overleed aldaar in jeugdigen leeftijd den 29 Junij 1633, liggende in het Oostereinde van de kerk te Franeker begraven.
') Zie Sande, gew. saken, pag. 1.
j Volgens het Archief van Kist en Kooijaards III, 563.

2
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Den 9 Augustus
benoemd.

werd Bogcrman tot zijn opvolger

1633. Focco Gerardi (Geri'its), als kandidaat bevestigd
den 8 April, en vertrokken naar Wommels, deed daar zijne
intreerede den 25 Februari] 163(5.
1636. Albertus Hessels Reen, Hessels Albertus zoon
te Midlum , was als kandidaat in liet voorjaar hier; door eeno
partij te IJlst beroepen in 1644, vertrok hij derwaarts
zonder approbatie en dimissie, doch deze beroeping werd
van de Synode in 1646 voor nietig verklaard. x) Zoo is
hij te Warns in dienst gekomen in 1646. Zie op IJlst.
1645. Yilthetus Henrici Faber , kandidaat, werd vroeger te Stiens en Dongjum beroepen, doch deze keuzen liepen
te niet; ook hier was een Pibo Johannes te gelijk met hem op
den 27 Januarij beroepen, en daar men den tijd van appèl door
zich bij eenen inconipetentcn rechter, de deput. ordinis.
en niet de deputaten Synodi, te vervoegen, liet voorbijgaan ,
werd hij bevestigd in liet laatst van Maart; — verroepen
naar Minnertsga en gedimitteerd den 5 Jan. 1655, vertrok hij 22 Februari]'.
1655. Wilhelmus Suffridi (Sjoerds) Fabritius, kandidaat , is hier bevestigd en beroepen den 4 Maart, en overleden den 9 Maart 1679, in het 55ste jaar zijns ouderdoms.
1680. Michaël Wilhelmi, kandidaat, is beroepen en bevestigd den 22 Februarij, verroepen naar Tjummarrum,
en gedimitteerd den 29 Januarij 1685.
1685. Simon Attania, geboren t e ? Conradi zoon
te Gerkenklooster , kandidaat, is beroepen den 15 Maart,
en overleden den 31 Maart 1710.
1711.
'j

Justus Ludüiga,

geboren te Hiaure, Abbas

Staats resolutie den 14 Maart 1645.
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zoon, kandidaat, is beroepen den 17 Mei, en overleden
den 28 Januarij 1761 , oud in het 84ste jaar.
1761. Lolke Westra, geboren te Harlingen, zoon van
Jarig, burgemeester aldaar, kandidaat, deed zijn intreerede den 11 Mei; door een toeval in de spraak belemmerd is hij emeritus geworden in November 1773 en overleden te Dronrijp den 8 Maart 1778, oud 42 jaren on
5 maanden.
1773. Thomas Joha, geboren te Britswerd den 24
Oetober 1750, Ant. zoon, Phil. broeder te Oosterbierum,
nam als kandidaat den dienst eenigen tijd waar te Huins;
hij is hier beroepen en bevestigd den 7 November, en
deed veiToepen naar Reitzum c. a. zijn afscheidsrede
den 2 Mei 1779.
1779. Laurentius Johannes Florison, geboren te
Metzelawier, Joh. Jac. zoon, Wibr. broeder te Lekkum,
kandidaat, beroepen den 13 Junij, verroepen naar Veenwouden, deed zijn afscheidsrede den 9 Oetober 1791.
1792. Reinier Matthijs Cloppeiiburgh, geboren te
Leeuwarden, gedoopt den 4 Oetober 1 7 6 9 , kandidaat,
beroepen den 26 Augustus , werd emeritus den 1 Januarij
1843 , en overleed te Hardegarijp den 7 Januarij 1860, oud
ruim 90 jaren. In het doodsberigt staat lieiuder.
Er ontbreken: J. P. Escher, Th. Dr. 1843—48. P. G.
Farret 1848—56. M. v. d. Tuuk v. Slooten 1856—58.
J. G. Aldershof 1859—65. B. W. Colenbrander 1866—68.
J. Helder, Th. Dr. 1868—85. J. T. Tenthof 1885 — .

PIETERSBIERUM.
Zie eenige dingen de Roomschc priesters betreffende
klassis Franeker, bladz. 88.
Sijtze Hettes was hier Roomseh priester in 1561, en
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volgens de resolutie van het Hof van den 9 September
1574 geblijkt dat hij kinderen heeft nagelaten.
1580. Sibrandy Yomelius of Sibrant Gerrits, gelijk hij zich ook teekende onder eene rekening in 1585 ,
van geboorte een Fries (Wommels ?) kwam te Hem omstreeks 1573, te Oorthuizen in 1578, van daar hier geëischt x) den 9 Mei; hij bediende Wijnaldum tevens in
1585, en vertrok naar Oosterbierum in het allerlaatst van
1591 of begin van 1592 (zie Wijnaldum). Hij is benevens
R. Acronius van Leeuwarden lid geweest der nationale
Synode te 's Gravenhage in 1586 (zie meer klassis Franeker, bladz. 89.)
159 . Sibrandus Adriani, zoon van Hadrianus te
Godlinge, hier beroepen welligt in 1592, onderteekende
eene kerkerekening den 28 Mei 1593, en werd verroepen naar Losdorp in 1595.
1596. Johannes Arcerius, geboren in 1569 of in het
allereerst van 1570, want bij 't beleg van Haarlem, toen
zijne ouders naar Leiden vlugtten, was hij zijn 4de jaar
ingetreden, hoogstwaarschijnlijk te Franeker; werd predikant te Ooster- en Westerschelling in Augustus 1595,
vertrok herwaarts zonder kennis van de klassis Enkhuizen
in 1596 of 97, was volgens eene kerkerekening hier reeds
den 16 Mei 1597 , stond hier nog den 25 Mei 1600 ,
vertrok naar Anna Parochie. Deze gemeente werd bij
resolutie van Gedeputeerde Staten den 8 Mei en 19 Junij
1601 gelast om eenen nieuwen predikant te verkiezen.
1601. Christophorus Ifiadius , bijgenaamd Zwagerius
of Suagenius (welligt was hij geboren op een der dorpen
uitgaande op zwaag, gelijk er velen in Friesland zijn)
') Ypey en Derm., Aanteekening- II, bladz. 27. Greidanus, bladz.
89 zegt dat hij van Oostlimzen is beroepen, daar in het kerkeboek
hier aangeteekend staat van eene reis naar Oosthuizen in NoordHolland om eenen predikant te beroepen, hetwelk mij waarschijnljjker
voorkomt dan het gevoelen van Ypey, die zegt dat hij van Hem
beroepen is. Volgens Veeris is hij daar niet geweest.
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onderteekende eene kerkerekening den 3 Mei 1 6 0 2 . en
vertrok naar Paesens in 1603 of denkelijk naar Holwerd.
Van 1603 tot 1615 heeft deze gemeente geenen vasten
predikant gehad, en blijkt uit de rekeningen, dat zij van
de predikanten te Sexbierum, Herbaijmn, Midlum en anderen
bediend is, en zoo het schijnt ook door kandidaten.
1615. Eido Campegius had wel als kandidaat in 1609
den dienst hier waargenomen, doch werd eerst als vast
predikant beroepen in 1 6 1 5 ; hij overleed den 21 Januarij
1645 , na eenen dienst alhier van 30 jaren, oud in 't
57ste jaar, volgens het grafschrift in de kerk.
1646. Jacobus Overney, Johannes zoon, Johannes,
Mart., Abraham , Isaac broeder , is beroepen van Haskerdijken , gediniitteerd den 5 Augustus , emeritus verklaard
bij het collegie den 14 December 1671, en overleden volgens grafschrift den 20 Mei 1672 , oud 72 jaren en 5
maanden.
1672. Tarquiaius Poppinga, kandidaat, geapprobeerd
den 25 Januarij, legde zijnen dienst neder den 7 Januari]
1 689. Volgens besluit van Gedeputeerde Staten van den 31
Maart 1702, werden de gecommitteerden uit hun midden
ter Synode verzocht, om aan de klassis op het ernstigst
voor te dragen, dat het Collegie van Gedeputeerde Staten
gaarne, zien zou, dat Antje Haantjes, weduwe wijlen
Ds. Poppinga, onder de predikants-weduwen werd begrepen. Zie ook resolutie 1 April 1702. 'j
1689. Johannes Creygthon , 3) kandidaat, geapprobeerd 12 Augustus, was in 1691 legerpredikant en gedurende zijne afwezigheid te Franeker beroepen; hij is gediniitteerd den 27 Julij 1691. 3)
') Zie over zijne geschriften klassis Franeker, blz. 91. Syn. 1701
art. 13 wordt van hem gesproken als gedeporteerd om schadelijke
gevoelens, en ook van zijne weduwe gehandeld.
') Zijn werk over de Hebreeuwen staat Creyghton. Zie Boekz.
1698, bladz. 370 en 435.
3
) Zie meer van der Aa, Biografisch Woordenboek.
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1691. Johannes Winia, kandidaat, geapprobeerd 5
October, verroepen naar Huizum, gedimitteerd den 19
October 1693.
1694. Henricus Bi*aunius, geboren in de Paltz,
bloedverwant van Johannes Braunius, hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Groningen, kandidaat, geapprobeerd 23
April, werd bij resolutie van Gedeputeerde Staten den 22
April 1696 tot veldprediker aangesteld; verroepen naar
üeinum, is hij gedimitteerd den 10 September 1703.
1703. Johannes Moda, geboren te Leeuwarden, *) broeder van Boëtius predikant te Paramaribo in 1707, is geapprobeerd den 10 September, van zijnen dienst ontzet
den 22 Mei 1719, en weder beroepbaar verklaard den 4
October 1723.
1719. Willem Frederik F a b e r , geboren te Menaldum, a) Johannes Filipszoon te Nes op 't Ameland,
kandidaat, geapprobeerd den 7 Augustus, verroepen naai'
Menaldum, deed zijn afscheidsrede den 24 October 1723.
1723. Ausonïus Gireidanns, Tjai'dzoon te Achlum
en daar geboren, kandidaat, deed zijn intreerede den 31
October, en overleed den 23 October 1759.
1760. Johannes Drage, geboren te Borgfelt nabij
Bremen 1725, Gerhardszoon, kandidaat, geapprobeerd
den 6 October, deed, verroepen naar Marrurn c. a., zijn
afscheidsrede den 5 Julij 1767.
1767. Nicolaus Witterman, geboren te Bergen-opzoom in 1733, als kandidaat bevestigd den 20 September, verroepen naar Kleverskerke, deed zijn afscheidsrede
den 10 Mei 1772, ging naar Ritthem in 1778, en is
daar overleden den 10 October 1786, oud 53 jaren. Zijn
zoon Johannes te Oosterzeo.
l
) A. A. Fr. 1683.
") A. A. Fr. 1712.

14
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1772. Petrus Wilhelmus Schierbeek, geboren te
Groningen, als kandidaat bevestigd den 23 Augustus,
deed, verroepen naar Kornjum, zijn afscheidsrede den 8
Mei 1774.
1774. Wigerus Martini, beroepen van Oosterwolde ca.,
deed zijn intreerede den 11 September; verroepen naar Tjummarum, deed hij zijn afscheidsrede den 20 November 1785.
1786. Johaimes Wibrandus Florison, Johannes
Jacobuszoon, Laurens Johannes broeder, beroepen van
Oldemirdum, deed zijn intreerede den 11 Junij; verroepen
naar Lekkum, deed hij zijn afscheidsrede den 8 November 1789.
1789. Johannes Petrus Escher, beroepen van Nes
en Wierum, deed zijn intreerede den 27 December; verroepen naar Denekamp, deed hij zijn afscheidsrede den 24
October 1790, ging naar Andijk in 1792, en naar Hem
in 1793. Zie verder op Burum.
1791. Albertus Bruining, geboren te Gorrcdijk den
25 Junij 1766, Petruszoon, broeder van Gerbrand Remonstrantsch predikant te Zevenhoven in 1810, kandidaat, bevestigd den 15 Mei, overleed den 12 December 1837,
nadat hij twee dagen te voren nog gepreekt had.
1839. Johannus Bruining, hier geboren, Albertus
zoon, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den
6 Januarij.
SEXBIERUM.
1582.

Predericus, predikant van Barradeel.

158 . Albert Tjerks was hier in 1585 en nog in
1588, wanneer hij van de lüassis wegens behoefte moest
ondersteund worden ; hoe veel vroeger en later hij hier
geweest is, kan wegens gebrek aan bescheiden niet bepaald worden.

Wumkes.nl

211
15 . Henricus Sclmerman of Schuurman, hier van
Tzum beroepen (doch onzeker in welk jaar), was hier in
1591 en toen lid der synode te Dokkum.
1598. Tido Daniels van Dam is beroepen van Witmarsum in Junij en verroepen naar Baflo in de Omlanden in 1600 ; zie verder op Wons.
1600. Hieronimus Honei'bringhais hier beroepen denkelijk in 't genoemde jaar. De synodale acten van 1602
spreken van hem en wel in dier voege, dat daaruit is
af te leiden, dat hij hier wel 1 of 2 jaar gestaan heeft;
hij vertrok naar Oosterlittens in 1602 na den lsten Julij.
1602. Bartholdus Schuiringa stond hier in 1606
tot 1607, toen hij ook den dienst in de vacante gemeente
te Pietersbierum mede waarnam; verder is nog alles
onzeker.
16 . Pierius Johannes Stellingwerf. Daar 't vertrek of de dood des vorigen niet bekend is, zoo is ook
het jaar, waarin deze zijn dienst alhier begon, onzeker;
hij vertrok naar Oosterlittens in 1620.
1621. Wilhelmus Schotanus à Hinckena of Itinkena
volgens Burmania, *) beroepen van Wons, daar geclimitteerd den 11 Junij, vertrok naar Sneekin November 162S.
162 . Samuel Althusius noemt zich in de onderteekening der formulieren hier predikant. S. A. verdedigde in 1619 te Groningen zijne theses en noemt zich.
Nassovius Embdanus. 2) Nassovius komt voor den 24 Junij;
dus 2 personen.
16 . Suffridiis Serenus Sinnenia is kandidaat geworden omstreeks Augustus 1626 , hier beroepen, en overleden
in Augustus 1670.
') En te rogfc.
) A. A. Gr. 2 Mei 1619.

s
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1671. Hero Sibersmá, geboren te Harlingen den 20
Mei 1644, is als kandidaat hier beroepen, geapprobeerd
den 5 December, verroepen naar Ternaard, gedimitteerd
den 15 October 1677. Boritius Sibersma, laatst te Haarlem, was zijn oom ; een 2de oom Olferd, rector te Harlingen ; zijn vader Johannes, schilder te Harlingen; zijn
grootvader Hero, koopman te Dokkum.
1678. Hermamius llenemaii, Daniels zoon, is beroepen van Oldeholtpade , en geapprobeerd den 6 Mei, waartegen vruchteloos appèl ingesteld werd door de partij,
die Valerius H. Asma van Hijlaard beroepen h a d ; hij
overleed den 28 Junij 1694. Hij was Hermannus broeder en broers zoon en neef.
1695. Johannes Beilanus, Joost zoon, is beroepen van
Rinsumageest, en geapprobeerd den 6 Mei; wegens ouderdom
en zwakheid emeritus verklaard bij 't Gollegie den 4 September 1726, overleed hij den daarop volgenden 15 November. J)
1726. Petrus Wagens, geboren te Franeker, zoon van
Cornelis Pieters Wagens , burgemeester aldaar, is als kandidaat beroepen den 20 October; emeritus geworden
zonder het stipendium emeritorum te vragen in September
1775 , overleed hij te Franeker den 6 December 1780, oud
83 jaren; volgens zijne begeerte is hij begraven in 't graf
van zijnen vader op het kerkhof te Dongjum.
1775. Wouter de Vries, beroepen van Minnertsga ,
deed zijn intreerede den 12 November; emeritus geworden
deed hij zijn afscheidsrede den 13 Julij 1800, en overleed
hier den 4 Februarij 1805.
1802. Pieter Isaiik Knoll, beroepen van Gerkesklooster, deed zijn intreerede den 16 Mei, en overleed den
21 Maart 1839.
') Schreef, zie klassis Dokkum, bl. 175.
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1840. Roelof Jentink; geboren te Steenwijk in 1810,
Andries zoon, broeder van M. A. te Harlingen , Theodorus te Nicuwland, Petrus te Suawoude, Jan Eduard te
Nieuwkoop , deed, als kandidaat beroepen, zijn intreercde
den 21 Februari] 1840 , en werd emeritus den 1 April 1860.
Zie over zijn gedrag als S. S. Min. kand. om eenc plaats
te bekomen de Syn. hand. 1841, bladz. 111 —117.
1861. Gerhard Jan Sypkens, S. H. zoon, Willem broeder, is beroepen van Anjum, onbevestigd den 18 Augustus.
Er ontbreken: H. M. M. Rappard 1865—73.
N.
Warmolts 1873—.

OOSïERBIERÜM.
1582.

Doopbekken, zie Stecnsma, bladz. 35.

Fredericns de predikant van Barradeel, zie op Winaldum.
159 . Sibrandus Yomeîius, beroepen van Pietersbierum in 1591 of 't begin van 1592, was hier reeds
den 2 Junij 1592 en toen lid der Synode te Leeuwarden;
op de Synode te Franeker in 1595 was hij Scriba, zie
klassis Franeker, bl. 78. De Synodale acten van 1605
melden van zijnen ouderdom en oenen zekeren brief van
hem , zoodat aan hem voorgesteld zoude worden om van
zijnen dienst afstand te doen , mits hij met eenig onderhoud voorzien werd; tevens werden bij missive van Gedeputeerde Staten den 26 Julij 1605 de vader en zoon,
Meinh. Sibr. V. te Schalsum, ernstig aangeschreven, wegens
hunne kwade bejegening den gecommitteerde der Synode
aangedaan, — en de klassis van Franeker tevens — hem bij
provisie in geene klass. vergadering toe te laten. Of hij
nu wegens ouderdom emeritus geworden is of nolens
volens zijnen dienst heeft nedergelegd , is niet zeker. Hij
leefde nog in 1614 en woonde toen te Franeker. J)
') lil. Franeker, til. 79. Volg. van der Aa, in vc. Oosterbierum ,
overleden in 1614. Catalogus van liet Friesch Genootschap, bl. '235.
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160 . Olferd Hendriks Belida, laatst te Finkum c. a.,
was, volgens een Hofsententie van den 15 Julij 1613,
hier misschien al vóór of na 1 6 0 9 , toen Tjummaruni
vacant was en door hem bediend is geworden. Zijn zoon
Hendrik was burgemeester te Harlingen, wiens dochter
Emmetje, de moeder is geweest van Ds. H. Sibcrsma.
Dat hij dezelfde is die te Ferwerd en Finkum gestaan heeft, geloven wij. Hij is hier overleden en in
de kerk begraven , gelijk ook zijne vrouw volgens de grafsteenen, zooals H. Sibersma, predikant te Amsterdam
in zijn jubilé op bl. 18, te Amsterdam gedrukt in 1722,
vermeldt, doch genoemde grafsteenen zijn niet meer te
vinden volgens bericht van Ds. Florison. Zie voorts over
hem Greidanus, klassis Franeker bl. 7 9 , en Syn. Acten
1592, 1595 en 1609.
16 . Bernardus H e s s e l s , bij de kl. Franeker den
11 September 1620 tot den kerkedienst toegelaten, noemt
zich in de onderteekening der formulieren predikant hier ;
hij stond reeds te Firdgum in 1625.
1627. Wibrandus Hectoris Hofman, beroepen van
Oudwoude, bij de kl. gedimitteerd den 2 April 1 6 2 7 ,
overleed tusschen den 24 en 28 Februarij 1665.
1666. Lanibertns P o s t , kandidaat geworden den 1
Augustus 1659 bij de kl. van Franeker, geapprobeerd den
31 Mei , overleed in November van hetzelfde jaar. Hij
was getrouwd met Geeske, dochter van H. J. Walkes te
Franeker, dus een zwager van Balthasar Bekker, en liet
een kind na , dat naderhand gealimenteerd is. x)
1667. Beriicus (Bienk) Antonides, kandidaat geworden
den 15 September 1656 bij de kl. Franeker, hier beroepen
en geapprobeerd den 14 November , is emeritus verklaard
den 6 Augustus 1694, bij het Collegie den 18 Mei 1694.
1694.

Gerardus Heins, geboren te Harlingen, 2) kan-

M Steensma, bl. 34.
, A. A. Fr., daar Heinsius geschreven.

2
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didaat, geapprobeerd den 3 September, overleed den
22 April 1736 en is in het koor der kerk begraven.
1737. Augustus *) Augustinus 3) Matthias Mebius, :i)
geboren te Bernburg , broeder van Theod. Ern. te Haskerdijken, kandidaat geworden den 3 Aug. 1733 bij kl.
Franeker , geapprobeerd den 1 Julij, deed, verroepen naar
Heerenvecn, zijn afscheidsrede den 3 November 1737.
1737. Cornelius Gonggrijp > beroepen van Akkrum,
deed zijn intreerede den 1 December; emeritus geworden,
deed hij zijn afscheidsrede den 3 Augustus 1777, overleed
te Franeker reeds den 10 Augustus, oud 73 jaren, en is
in de kerk hier begraven, volgens grafsteen.
1778. Philippus Joha, geboren te Britswerd, Ant. zoon,
Theod. broeder te Wijnaldum, is als kandidaat bevestigd
den 4 October; hij wijdde het nieuwe orgel in met Efes.
5 : 1 9 , den 14 September 1 8 1 3 , overleed den 16 November 1819 , oud bijna 68 jaren, en is in de kerk begraven.
1821. Rutger Rodenburg Mentz, geboren te Leeuwarden , deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den
7 Januarij , en verroepen naar Burgwerd c. a. , zijn afscheidsrede den 21 Maart 1824.
1824. Lodewijk Lolcama, beroepen van Tjerkgaast,
deed zijn intreerede den 15 Augustus; verroepen naar
Deersum , deed hij zijn afscheidsrede den 22 Maart 1829.
1829. Petrus Conradi Florison, Joh. Wibr. z o o n ,
Joh. Jac. broeder, beroepen van Oosterbierum, deed zijn
intreerede 12 Julij.
Er ontbreken in het Hels. : F. W. Zimmerman Wz. 2
April—3 Junij 1848. J. G. Zimmerman 1848—56. W.
') Greydanus, bl. 81.
2
) Engelsma, bl. 163.
3
) Maebes, volg. Greydanus, bl. 81.
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v. d. Bijtel 1857—60. J. Westrik 1860—63. K. F.
Crcutzberg 1864—66. IJ. Radersma 1867—68. H. v.
Broekhuizen 1875—82. J. Doorcnbos 1882.

TJUMMAEUM.
Rudoïplins Pauli Faber was hier in 1578 nog prebendaris, ondcrteekende in 1579 het request, aan den
stadhouder Lalain ter verhindering der nadere Unie te
Utrecht gepraesenteerd. x) Daama is hij hier , misschien
met de Hervorming', predikant geworden en werd in 1580
gebruikt voor geheel Barradeel. Hij is zeker dezelfde als
R. Fabritius. Zie op Koudum en Hindeloopen.
Fredericus
Januarij 1582
en werd den
Dantumadeel.

, de predikant van Barradeel, trok den 18
ook bezoldiging van die van Tjummarum,
volgenden 19 Mei leeraar in de Grietenij
Zie nog van hem op Winaldum.

1583. Heere H e i n e s , een Fries, geboren in 1554,
waarom hij zich ook schreef Hero Frisius, bevond zich ,
volgens de Synodale acte van 1584, in geene ongunstige omstandigheden ; hij is verroepen naar Dongjum in
1585 of begin van 1586.
158 . Abraham Wouters heeft hier na het vertrek
van bovengenoemden den dienst eenigen tijd waargenomen,
doch de steingercgtigden troffen het verdrag met h e m ,
dat hij zou ontvangen 54 goudguldens en zijnen dienst
hier nederleggen. 2)
1586. Suftr. Pauli (S. P.) Feitkema, beroepen van
Heeg 12 October , is verroepen naar Makkum c. a. in 1590.
159 .

Idzardus Meolai (Idzerd Klases), geboren te

M Winsemius, bl. 631. Schotanus, Friesche Historie, bl. 827.
-j Steenstra, bl. 24.
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Franeker, volgens de dedicatie van zijn boek: ..grondelijke onderwijzingen" e t c , x) was de opvolger van den
vorigen en is vertrokken naar Franeker in het laatst van
1592 of in het begin van 1593.
1593. Jolianncs Cornelii Sylvius, geboren te Amsterdam, kwam hier als kandidaat in dienst, en is verroepen naar Balk en Harig, toen gecombineerd, in 1597. 2 )
Suffridus Heronis (Sjoerd Heeres) Bontius zoon
van Hcere Heines bovengenoemd, hier geboren, heeft
welligt hier gestaan en is naar Firdgum verroepen, waar
hij reeds was in 1609. Suffridus Bontius, Ds. te Tjummarurn den 3 September 1614 en nog den 22 April 1623.
(Recesboek.)
Daarop is deze plaats tevens bediend door Olfert Belida
en Bernardus Hessels , predikanten te Oosterbierum , tot
omstreeks 1625 , volgens aanteekeningen van Reddingius.
1625. Arnoldus Haclitiugius, beroepen van Garijp
c. a. , heeft gedurende zijn verblijf hier Firdgum medebediend, vertrok naar Dokkum en is gedimittcerd den 5
Januarij 1641.
1641. Henricus Tjallingii Doinua, Dionysius broeder,
beroepen van Dongjum, geapprobeerd den 22 Maart, lid
der klassis den 12 April, verroepen naar Kollum , gedimitteerd den 26 April 1647.
1648. Jacobus Stonebrink, Johannes broeder te Jacobi-Parochie. Zijne beroeping hier werd den 9 Augustus
1647 bij de klassis geapprobeerd, waartegen een tweede
partij protesteerde en appelleerde op de Heeren Staten ,
hetwelk als niet overeenkomstig de kerkelijke wetten afgeslagen werd; daarop presenteerde genoemde partij den
8 November eenc nieuwe beroeping', doch te vergeefs;
') Zie klassis Franeker, bl. 27 en Van der Aa, Biografisch Woordenboek.
2
J Zie nog de Navorscher UI, Bijblad 30.
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do klassis persisteerde bij hare vroegere approbatie ; eindelijk is na onderscheidene appèllen, bij Staten-resolutie den
11 Maart 1648, hem het beroep op Tjummaruni bij provisie toegewezen, en in 1654 door bemoeijing van Heeren
Gedeputeerde Staten de pastorie aanzienlijk gerepareerd. : )
Op de Synode in 1648 is de uitspraak der klassis gemainteneerd en zijn twee predikanten gecommitteerd om
St. te bevestigen. In het laatst van 1654 is hij mede te
Firdgum beroepen, geapprobeerd den 10 Jamiarij 1655 ;
wegens ergerlijk leven is hij afgezet den 8 October 1677.
1678. Dominicus Goltzius, beroepen van Achlum c. a.,
deed den 20 Januarij zijn intreerede des voormiddags en
des namiddags beide ; — verroepen naar Hindeloopen, is
hij gedimitteerd den 28 November 1684.
1685. Michaël W i l h e l m i , beroepen van Wijnaldum,
geapprobeerd en gedimitteerd den 29 Januarij , is overleden
den 15 September 1 6 9 3 , oud 39 jaren, en in de kerk te
Tjummaruni begraven.
1693. JBernai'dus H e s s e l , beroepen van Dongjum,
geapprobeerd en gedimitteerd den 6 November, emeritus
verklaard in September 1 7 3 3 , bij 't Gollegie den 25 Augustus 1733, is overleden in 1738.
1733. Antonius S t r i k , Joh. zoon, beroepen van
Edens c a . , deed zijn intreerede den 11 October; verroepen naar Enschedé, deed hij zijn afscheidsrede den 7
Mei 1741 en overleed den 22 Maart 1756, oud 64
jaren. 2)
1741. Wyhe van Sloten, A. L. Mag. PhilosophiaeDr.,
Fedd. zoon , Adriaan broeder , beroepen van Ried , deed zijn
intreerede den 9 Julij ; emeritus geworden nam hij afscheid
den 7 Augustus 1785 , overleed te Francker in Julij
1790 en is den 10 Julij te Tjummarum begraven.
M Burmania.
-j Zie fain.-klaas. Franeker, 112.
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1785. J. Wigerus Martini, beroepen van Pietersbierum , alleen voor deze plaats , daar Firdgum hiervan afgescheiden werd , deed zijn intreerede den 4 December ,
overleed den 19 Junij 1804, in het 65ste jaar zijns
ouderdoms, en is in de kerk te Oosterbierum begraven ,
volgens grafsteen.
1806. Daniël Canne, beroepen van Gaastmeer c. a. ,
deed zijn intreerede den 27 April, en overleed den 19
Februarij 1829.
1831. David Martimis Miedema, beroepen van Spanbroek , deed zijn intreerede den 20 November. Hij stond
vroeger te Warns en is van zijnen dienst ontzet in 1835.
1836. Folkert Jans Hesse, geboren te Groningen,
is als kandidaat bevestigd en deed zijn intreerede den 7
Februarij.
Er ontbreekt: J. Gannegieter 1855—.

FIRDGUM.
160 . Suffridus Heronis (Sjoerd Heres) Bontius
Here Heins zoon, denkelijk van Tjummarum, (hij heeft
zeker beide plaatsen bediend) l) stond hier in 1609 en
nog den 20 Februarij 1624, toen hij eene kerkerekening
onderteekende.
1625. Bernard Hessels, beroepen van Oosterbierum ,
verroepen naar Wommels in het begin van 1627, geapprobeerd den 18 October, onderteekende hier nog de
kerkerekening den 12 December 1626.
1627. Johannes Yomelius, kwam hier in genoemd
jaar en vertrok naar Minnertsga in 1628.
Van 1629 tot 1641 is deze plaats bediend door Ds.
l

)

Zie op Tjummarum.
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Hachtingius te Tjummarum; van 1641 tot December 1653
door haren voormaligen predikant Vomelius te Minnertsga.
]NTa het overlijden van Vomelius werd J. Stonebrink predikant te Tjummarum en hier tevens beroepen en geapprobeerd den 10 Januarij 1655. Zijn dienst heeft geduurd tot zijne afzetting den 8 October 1677. Van dien
tijd tot 1785 is deze plaats, als eene combinatie van
Tjummarum, door de respectieve predikanten van dat
dorp bediend, wordende hier telkens om den tweeden
Zondag des voormiclclags gepredikt. Van 1785 tot 1792
is deze plaats door eenen kandidaat bediend, doch in
het laatstgenoemde jaar is met het afbreken der kerk
de openbare godsdienst hier opgehouden en behoort dit
dorp thans eigentlijk tot geene kerkelijke gemeente, hoewel
de meesten te Tjummarum ter kerk gaan. : )

MINNERTSGA.
Frederievis de predikant van Barradeol, zie boven.
15 . Gerbrandus
was hier volgens Synodale acten in 1591 en 9 2 , hoeveel vroeger is onzeker;
doch wegens ouderdom en zwakheid van verstand niet
in staat zijnde om deze toen reeds aanzienlijke gemeente
te bedienen, zou men bij Heeren Staten , volgens besluit
der Synode, aanzoek doen om een jaarlijksch pensioen voor
hem en zijn talrijk huisgezin uit 's lands schatkist of de
geestelijke goederen.
1598. Johannes Cornelii Sylvius is beroepen van Harig
en Balk , waartegen de klassis Zevenwouden wel opponeerde , doch de Synode te Leeuwarden, den 21 Maart
1598 en volgende dagen vergaderd, stond de verroeping
toe. Hij is verroepen naar Sloten in 1602.
1603. Idzardus Nicolai, beroepen van Hallum, overleed den 25 Februarij 1611. 2)
1

) Steenstra, bl. 15.
-) Scrips. Zie klassis Franeker, bl. 27 en 76. Catalogus van het
Friesch Genootschap, bl. 2-i'à en v. d. Aa, Biografisch' Woordenboek.
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Men deed eene vergeefsche beroeping op Rippertus
Sixti te Twisk in 1611 of 1612. L)
1613. Joliannes Pctri Duirewout, beroepen van
Nieuwland , daar gedimitteerd den 1 Februarij, stond hier
nog en was Deputatus Synodi in 1623, doch overleed
omstreeks 1627. Den 8 April 1635 hertrouwde zijne
weduwe Susanna Jans met Ds. G. Folkeri te St. Jacobi
Parochie.
1623. Johannes Yomeliiis , beroepen van Firdgum
en in 1642 tevens te Firdgum, heelt deze beide plaatsen
bediend tot aan zijnen dood , voorgevallen in December
1653.
1655. Yilthetus Henrici Faber, beroepen van Wijnaldum, is den 22 Februari] herwaarts overgekomen,
overleden den 21 Februarij 1 6 7 5 , oud 57 jaren, en hier
begraven.
1675. Hessel Schuiringa, beroepen van Dongjum ,
geapprobeerd en gedimitteerd den 2 November , overleed
den 29 October 1683.
1684. Rudolf Staak, Michel z o o n , beroepen van
Schalsum, deed zijn intreerede den 13 December en overleed den 18 Maart 1721, oud bijna 70 2) of 71 3) jaren.
1722. OeraiNlns Noordbeek, Elbertus zoon, Rudolf
broeders zoon , Abd. en Johannes broeder , beroepen van
Oldeberkoop , deed zijn intreerede den 24 Mei en overleed in Augustus 1738.
1739. Abraham Feneina, een geboren Fries 4)
volgens zijne handteekening in het Album Acadeiniae
') Zie Massis Franeker, bl. 76.
°) Volgens Keddingius.
3
> Greydanus, bl. 77.
4
) Boekzaal 1736.
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Groninganae van 1732, denkelijk van Rinsumageest, waar
hij als kandidaat woonde, is hier als kandidaat beroepen
en bevestigd den 28 Junij ; — verroepen naar de Klundert, nam hij van hier afscheid den 7 Mei 1741 , ging
naar Zevenhuizen in 1743 en werd emeritus in Mei 1789.
1741. Wouter de Vries, geboren te Amsterdam, te
Harderwijk? *) den 23 Januarij 1717, kwam hier als kandidaat in dienst, deed zijn intreercde den 2 Julij en nam,
naar Sexbierum verroepen, afscheid den 5 November 1775.'
1775. Douwe van der Schaaf, geboren te Franeker,
is als kandidaat hier beroepen en bevestigd don 19 November. Door de Heercn Gedeputeerde Staten om politieke
redenen afgezet in 1790, werd hij door de volksrepresentanten hersteld in 1795 en deed den 14 Mei opnieuw
zijn intreerede ; — verroepen naar Limmen, nam hij afscheid den 13 September 1795, werd in October 1807
emeritus verklaard en overleed te . . . V den 5 April
1831, oud 77 jaren en 3 maanden. Hij vermaakte een
legaat voor de pred. wed. te M. en voor een studiebeurs.
1791. Wibrandus Holwerda, geboren te Leeuwarden,
werd als kandidaat hier beroepen en bevestigd den 1 Mei;
verroepen naar Menaldum , nam hij afscheid den 11 Aug.
1793.
1793. Jacob de Vries, beroepen van Angustinusga ,
deed zijn intreerede den 17 November; wegens de herstelling van Ds. van der Schaaf in 1795, moest hij zijnen
dienst hier verlaten, doch trad in Januarij 1796 reeds
weder in dienst te Olclemirdum.
1795. Gerardus Bentliem Ueddingius, geboren Ie
Engelum , Regnerus Petrus zoon , broeder van Wibrandus
Gerrit te Scharnegoutum en Egbertus Lubelius te Engelum,
Theol. Dr. Honoris causa , is als kandidaat hier beroepen
en bevestigd den 1 November ; hij werd verroepen naar
Waardenburg en Necrijnen in 1807 en naar Assen in 1809. 2 )
M Boekzaal 1740.
2
) Boekzaal 1793a, bl. 667.
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1797. Izaak H e m s i n g , Gerhardus z o o n , Jacobus
broeder, beroepen van Hempens, deed zijn intreercde
den 9 Julij en overleed den 11 Januarij 1804.
1806. Jotlier Balthazar de B o e r , beroepen van
Burum, deed zijn intreercde den 19 October; — verroepen naar Marrum c a . , nam hij afscheid den 17 November 1811.
1812. Gerrit Outhuys J geboren t e ' s Gravenhage den
20 Augustus 1773, — als kandidaat in dienst getreden
te Ooster- en Westerblokkel den 6 Augustus 1797 , —
te Hcilo in 1800 — naar den Bommel op Ovcrflakkee
in 1802, van daar hier beroepen, deed zijn intreeredc
den G December en overleed den 30 Januarij 1835. x)
1836. Martinus Lambertus de B o e r , geboren te
Goinga den 30 Julij 1812, Lambertus Martinus zoon , als
kandidaat bevestigd den 29 Mei, vertrok naar Hallum
den 4 December 1842.
Er ontbreken: O. A. v. Druten 1843—76. H. IJ.
Unzonides 1876—81. Tj. J. v. Melle 1882—.

St. JACOBI PAROCHIE.
Behoorde eertijds onder de klassis Leeuwarden,
naderhand onder de klassis Franeker.
Johannes J a n s , neef van Martinus Eelkes te Leeuwarden, Roomsch priester, moest in 1567 met vrouw
en twee kinderen vlugten , ging naar Emden , -waar hij
zonder betrekking schijnt overleden te zijn in 1576. ")
Zie de twijfelachtige predikanten op Onze Lieve Vrouwen Parochie.
1
) Zie Glasius G. N. en v. d. Aa,, Biografisch Woordenboek.
-) M. Poppius en Boekzaal 1731, Julij en November.
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15 . Carolus G-audavus of van Gent, weiligt daar
geboren, was lid eener vergadering wegens de klassis
Leeuwarden, den 12 Maart en 25 Junij 1588 en ongetwijfeld hier in dienst, x) zeker althans toen hij in 1590
lid der Synode te Harlingen van wege de klassis Leeuwarden was ; hij wordt ook nog in 1591 als hier in dienst
genoemd , doch in eenen brief van de ingezetenen dezer
gemeente aan de klassis Leeuwarden van den 10 Julij
1593 genoemd „haar voorgaande dienaar."
1592. Sieger Tielman, Thyliuan of Tilman van
Santen is beroepen van Dronrijp; uit een formeelo rekening, in 1597 gesloten, blijkt dat hij hier toen nog diende
doch zonder vast traktement; uit een request zonder
apostille blijkt dat hij in 1598 om merkelijke redenen
afgezet is. 2)
Kegnerns F a l c o , die vroeger te Cubaard stond, is
hier beroepen van Kuinre voor 1601 , want toen kreeg
hij daar een opvolger en was reeds in dat jaar wegens
de klassis van Franeker lid van de Synode te Bolsward ;
hij kwam te Appingadam in aanmerking in 1G02 en hij
overleed hier den 16 December 1604, in den ouderdom
van 49 jaren , na eene evangeliebediening van 25 jaren ,
volgens grafsteen in de kerk hier.
1603. Giilielmus Folkers (Willem Folkerts) is beroepen van Schalsum, na den 23 Februarij 1603 en voor
den 5 Junij 1604, 3) doch op het overlijden van R. Falco
ziende, kan hij hier niet voor 1605 gekomen zijn. Hij
was eerste vaste predikant -1) en overleed den 26 October
1652. Gedurende zijnen dienst klom het getal lidmaten
van 40 tot 200. Hij was in 1625 lid der Synode te
Dokkum wegens de klassis van Franeker.
1653. Joliannes Stonebrink , Jacobus broeder te
ïjummarum, is als kandidaat bevestigd den 17 Julij en
overleden den 18 Augustus 1693.
') Zie duidelijker klassis Franeker, bl. 61.
-) Burmania.
) Volgens Greidanus, bl. 62 en 97.
') Volgens Ypey M. S.

3
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1094. Johaniies Wesselius, Hermannus
zoon,
Hermannus Wesseljus en Feito broeder, Theologiae Doctor,
is beroepen van Akkrum, geapprobeerd den 3 September ,
verroepen naar Purnierend, gedimitteerd den 2 Januarij
1700, naar Rotterdam in 1 7 0 5 , daar bevestigd den 26
Julij , aangesteld tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en
kerkelijke geschiedenis in Julij 1710 ; hij ging naar Leiden als
hoogleeraar in de godgeleerdheid in Februarij 1712,
kreeg in September de halve beurt van een predikant, en
de lessen over kansel welsprekendheid den 8 Augustus
1738, en overleed aldaar 15 of 16 Januarij 1 7 4 5 , oud
73 jaren. *)
1.700. Adolphus Sibelins, misschien een broeder van
Taco te Dokkum, als proponent hier beroepen, is den 8
Julij geëxamineerd en de beroeping geapprobeerd; hij overleed den 7 Augustus 1705, en was getrouwd te Hardegarijp
met Gatharina Gaikema, 17 April 1698, op attest van
Lutjewoude , als proponent.
1706. Florentius (Florus) Abbema, geboren te Leeuwarden , broeder van Rinze te Oenkerk en misschien
kleinzoon van Florus Abbema te Wirdum, kandidaat, geapprobeerd 4 October, overleed den 20 Mei 1707.
1707. • U g o de Baars, kandidaat en conrector te
Harlingen , hier beroepen en geapprobeerd den 5 September,
overleed in Julij 1709.
1709. Johtiiines Noordbeek, E l b e r t u s zoon, Abd.
en Gerrit broeder, beroepen van Wons , geapprobeerd
den 14 October, overleed den 24 October 1735.
1736. Tilus Haak, Ilvidolf zoon, Franciscus broeder,
beroepen van Scherpenzeel, deed zijn intreerede den 28
October en overleed den 4 Junij 1759.
1760.
!

)

Jacobus Chevallier, beroepen van Wijnjeterp,

Glasius G. JST., en klasse Z. 76.

15
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deed zijn intreerede den 20 Julij ; verroepen naar Britsum,
nam hij afscheid den 11 September 1763.
1763.
Nicolaus Albertus Blaauw, Regncrus broeder,
beroepen van Oudescboot c. a., deed zijn intreerede den
30 October; verroepen naar Loosduinen , nam hij afscheid
den 16 Maart 1766; naar Zierikzee in 1774 vertrokken,
overleed hij daar den 8 September 1804, oud bijna 67 jaren
en 8 maanden.
1766.
Sijbe van Andringa, beroepen van Beetsterzwaag , deed zijn intreerede den 20 Julij , vertrok naar
Workum en nam afscheid den 11 November 1792.
1793.
Jacobus Henricus Thenimen, geboren te
Nieuw Scheemda den 27 April 1758, kleinzoon van
Phoebus Themmen te Scheemda , die overleed in 1737 ,
was als kandidaat te Opeinde in 1783 , is van daar hier
beroepen, deed zijn intreerede den 24 November, overleed
den 20 Maart 1826 en is begraven in het doophek der
kerk.
1826. Arnoldus van Dijk, beroepen van Boornbergum,
deed zijn intreerede don 12 November; verroepen naar
Mantgum c a . , nam hij afscheid den 9 September 1827.
1828.
Wîjbe Mebius, Jacobus Eng', zoon, Theodorus
Ernestus broeder, beroepen van Reitsum c. a., is bevestigd en deed zijn intreerede den 20 April, en overleed
den 13 November 1857, oud 73 jaren en 7 maanden.
Er ontbreken: J. L. de Boer, Th. Dr. 1858 — 62.
D. G. de Haas 1863—79. Sinds dien tijd is de gemeente
vacant.

R i n g Yan F r a n e k e r .
FRANEKER.
Ber. Meslema, laatste Roomsch priester.
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15 . Everardiis, Roomscli priester, vlugtte in 1567
naar Emden en werd predikant te Oosteel in 1574.
15

.

15
zoowel
vlugtte
klassis

.

Jochem Vermeer.

Jelle Hotzes, geboren te Sneek , bediende
deze gemeente als die van Leeuwarden, doch
in 1567 naar Emden. Zie op Leeuwarden en
Franeker, bl. 21.

1572. Ruardus Bernarclus Acronius, Bern. zoon
te Wanswerd en broeder van Johannes, hoogleeraar in de
godgeleerdheid , vroeger Roomsch priester en wel te Kornj u m , (volgens de mededeeling van Ds. Offerhaus aldaar ,
opgemaakt uit de oude kerkelijke protocollen), ging tot de
Hervorming over in 1572 en trad hier terstond in dienst,
predikende in de groote kerk ; doch daar de wankelende
Roomsche godsdienst door alle krachtsinspanning zich voor
eenen korten tijd weder herstelde, moest hij in 1573
vlugten ; in 't volgende jaar vinden wij hem reeds weder
in bediening te Alkmaar, van wraar hij naar Bolsward is
verroepen in 1579.
1572. Petrus R(itzes) Hardenberg, zoo genaamd
naar zijne geboorteplaats Hardenberg in Overijssel, x)
broeder van Alb. Ritzes Hardenberg laatst te Emden,
week in 1573 naar Emden, werd van daar te Amsterdam
beroepen in Augustus 1578 , was in 't begin van 1579
te Deventer ter leen, en te Zwolle beroepen den 20 Junij
1579. Op de Geldersche Synode, te Harderwijk in 1580
gehouden, begonnen den 31 Mei, geëindigd den 3 Junij,.
werd omtrent hem besloten „dat hij nicht allene in sijn
thogedochte dienst dat jaer uitblive, maer oek lange ,
soo geen wijder swarigheit invallet, daer van do classis
ordelen sal." a) Monen bl. 54 zegt ten onregte dat hij
te Zwolle overleden is. Vervolgens te Leiden buiten vaste
dienst. Zie verder beneden.
') Volgens Meklerts Oost-Friesche geschiedenis, bl. 452. Zie meer
klassis Franeker, bl. 24.
2
J Kist en Roijaards, Nederlandsch Archief, bl. 180.
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1579. Sixtus Ripperti, *) geboren te Winsurn, prov..
Friesl., om zijne Hervormde gevoelens naar Emclen gevlugt,
werd te Haarlem beroepen in 1566 — daarop te Abbekerk en Lammertscliagen — te Medernblik en te Twisk
in 1572, van daar in 1578 ten dienste der Friesche
kerk ; hij heeft met gevaar zijns levens in private huizen
te Leeuwarden, Franeker , Sneek en Bolsward gepredikt;
daarna, de pacificatie van Gent gesloten zijnde , bediende
hij Bolsward en deze gemeente, gebruikende de Monnikenkerk; in 1579 werd hij, door 't lot tusschen beide laatstgenoemde steden , deze ten deel en hier de eerste vaste
predikant!
In 't volgende jaar 1580 werden de Roomsche priesters
uitgedreven, en is de Groote kerk voor de Hervormden ontruimd. Hij was tegenwoordig bij 't gesprek tusschen
II. B. Acronius en P. van Geulen te Leeuwarden gehouden ; op zijne begeerte, op zijn sterfbed uitgedrukt, is 't
request achter het genoemde protocol gedrukt, teneinde
het gerucht te logenstraffen , alsof hij op het einde van
zijn leven de gevoelens der Mennonieten zou omhelsd
hebben; hij overleed den 1 Januari] 1597.
15 . Grellius Benedict! Âcronius w-as in 1580 en
1581, met J. de Blinde, predikant van Wonseradeel , en
hier in 1587 den 22 Maart; als lid der Synode te Sneek
toekende hij mede het request door den Ambassadeur Buckenhorst aan Elisabeth, koningin van Engeland ingezonden. 2 )
Hij is naar Bozum verroepeu omstreeks 1592.
159 . Idzardns Nicolai, beroepen van Tjummarum
in 't laatst van 1592 of begin van 1593 in plaats van
G.B. Acronius, volgde, verroepen naar Hallum in 1599,
deze' beroeping op, ter bevordering van zijne gezondheid.
159 .

Riulolf Artopaeus, geboren te Appingadam,

') S. Hippertius wordt hij genoemd door Veeris, bl, 21, 90, 104
en 115. H. (Jrevestein noemt hem in de Voorrede, bl. 10 en verder
bl. 3, ten onregte Ripp. Sixti. Zijn zoon te Leeuwarden schreef zieh
liipp. Sixti — Winsemius en Schotanus verbeteren. Zie klassis franeker, bl. 25.
2
, Uitenbog., bl. 245 en Stamboek, dl. II. Nalez. 3.
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volgens zijne eigene onderteekening onder den verzoenbrief
van Gcldenhaur *) was eerst kapelaan te Jemgnm , maar
wegens twist met zijnen ambtgenoot werd hij door Graaf
Edzard afgezet, in 1580 ; het volgende jaar werd hij door
Graaf Johan tot Luthersch predikant aangesteld te Bingum
en schoon hij hier stond , stak hij meermalen de Eems
over ten dienste der Hervorming ; in 1595 was hij reeds
Hervormd predikant te Appingadam en vertrok in dat
jaar of 't volgende naar Delfzijl, is van daar hier beroepen, onzeker wanneer, doch voor 1600, in plaats van
S. Ripperti; hij schijnt hier afgezet te zijn in 1617, weiligt om de hevige oneenighedon tusschen hem en andere
predikanten uit deze klassis en de Deputaten Synodi, want
den 12 December 1617 werden de Deputaten Synodi
aangeschreven over zijne cassatie; bij keerde weder naar
Delfzijl terug en is daar in 1619 tot predikant aangesteld,
gelijk Brucherus, bl. £8 en 59, wil, die echter eenigermate met hem in de war i s ; hij ging in 1634 naar
Dokkum. 2)
1599 of 1600. Petrus E(itzes) Hardenberg, die
hier vroeger stond , beroepen in plaats van Idz. Nicolai ,
was praeses op de Synode te Franeker in 1(502 3) en
overleed den 22 April 1604.
1605. Henricus B e i l a n u s , geboren in 1582, zoogenaamd naar zijne geboorteplaats Beilen in Drenthe , trad
te Blokzijl in dienst in 1602, is van daar hier beroepen in
plaats van Hardenberg, schijnt voor het eerst in de pastorij
gewoond te hebben en overleed den 25 September 1635.
1619. Fokko Joliamiis is beroepen van Holwerd in
plaats van Artopaeus; wegens verzwakking van zijne verstandelijke vermogens, deed de kerkeraad den 14 Junij 1641
aanzoek bij de klassis om den dienst bij provisie voor
hem waar te nemen, en in 't volgende jaar in Mei werd
') Mein. Kerkelijke geschiedenis, dl. II, bl. 229—245.
-) In 1593 promoveert een E. Artopaeus. Zie Keershemius,
hl. 300.
3
) Zie nog de Navorscher, dl, II, bl. 347 , dl. III, bl. 359.
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zijn emeritaat aangevraagd en verkregen, en hem boven
het emeritus-tractement door de Provinciale Staten toegestaan de som van 100 car. guld. 's jaars gedurende zijn
leven , bij resolutie van den 18 Maart 1643. Hij overleed den 22 Maart 1650 , oud in 't 63ste jaar en wel
door schrik, volgens Vriemoet, bl. 355, in 't levensberigt
van zijnen zoon Joh. Phocilides Holwarda, die hoogleeraar
te Franeker is geweest. Zie nog klassis Dokkum, bl. 120. *)
Meinardus S c h o t a n u s , Theol. Dr., Henr. zoon, Bern.
broeder , hier van Britsum tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid beroepen, vervulde als Academie-prediker eenige
predikbeurten, maar is hier geen eigenlijke predikant
geweest.
1637. Na eenige vruchtelooze beroepingen, klasssis
Fran., bl. 30 , is Matthias Walsweer, Abraham en Dominicus broeder, beroepen van Burgwerd, in plaats van
Beilanus en geapprobeerd den 12 Junij ; hij overleed den
6 Junij 1652. 2)
1642. Hajo Johannes Walkens, geboren te Groningen, als kandidaat te Grootegast in 1629 , te Noordhorn in 1639, is van daar hier beroepen in plaats van F.
Johannis, geapprobeerd den 25 September; hij was scriba
der Synode te Leeuwarden in 1654 , waarvoor hem 25
gld. vereerd werd den 5 Augustus 1654, overleed den 1
Augustus 1664 en was de schoonvader van Bath. Bekker.
1653. C'hristianus Schotanus à Sterringa, Bern.
zoon, stond vroeger te Gornjum en werd aan de hoogeschool hier hoogleeraar in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis; zijnde hier beroepen in plaats van Walsweer , legde hij toen deze betrekking neer en is geapprobeerd
den 26 September 1653. Zijn verzoek om dimissie is
door 't Gollegie toegestaan den 30 September 1653 , ter') Seripsit, zie klassis Fran., bl. 80 en Catalogus van 't Friesch
Genootschap, bl. 240. Klassis Dokkum, bl. 119 en v. d. Aa, Biografisch Woordenboek op Focco Johannis.
"j Scrips. klassis Fran. bl. 31
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wijl hij verzocht werd om de professie nog voor een tijd
waar te nemen den 8 October ; zijn traktement is weder
tot 1200 gld. vermeerderd den 11 December 1668 en
hij is in de volle bediening hersteld den 2 Februari) 1669,
door 't Gollegie ; beide betrekkingen aan de hoogeschool
en kerk heeft hij waargenomen tot 1669 , toen hij alleen
hoogleeraar werd , den kerkedienst nederlegde en gedimitteerd werd den 23 Februari]' 1 6 6 9 ; hij overleed hier als
hoogleeraar den 12 November 1671 en is begraven te Britswerd. *)
1666. Balthazar Bekker, Henr. z o o n , Theol. Dr. ,
is in plaats van zijnen schoonvader Walkens beroepen van
Oosterlittens , geapprobeerd den 11 Januarij, tot correspondent benoemd naar de Synode in Overijssel in 1672.
Die correspondentie is in 1672 voor 't eerst begonnen,
en de correspondenten kregen 50 gld. tot hoeding hunner
kosten. B. B. heeft die lastgeving, wegens den toestand
van 't land , niet kunnen volbrengen. Hij was praeses
der vergadering van de Friesche predikanten te Leeuwarden
in 1672 den 12 Julij en volgende dagen gehouden. Verroepen naar Loenen, is hij gedimitteerd den 10 September
1674, naar Weesp in Mei 1676, in 1677 legerpredikant,
naar Amsterdam in December 1679.
Door de Synode van N.-Holland in Augustus 1692 van
zijnen dienst*^>ntslagen , bleef zijne plaats onvervuld en
hij zijne jaarwedde behouden. Hij overleed te Amsterdam
den 11 Junij 1698 en is te Jelsum begraven. s ) Men
heeft van hem een penning van tin , waarop men vindt
„Balthasar Bekker S. S. Th. Dr. et V. D. M. opus virtutis
veritatisque triumphat. B. 3)
1669. Regnerus Reen, beroepen van Workum, in
plaats van Schotanus , daar gedimitteerd den 7 Junij, werd
') Zie verder Vriemoet. Scrips. klassis Franeker, bl. 32.

2

) Klassis Franeker, bl. 34 en Glasius Gr. N. e t c ; de familie,
Stamboek dl. II, bl. 100
3
) Lorgion Herv. K.K., bl. 136. Klassis Franeker, bl. 33. Zie 't
grafschrift op zijne Ie vrouw. Navorscher dl. X, bl. 83. Een vers
op hem, Boekz. 1730b, bl. 61. Grafschrift op zijne vrouw, klassis
Bolsw., bl. 103.
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den 7 Augustus 1695 op den bededag van een beroerte
op den predikstoel overvallen en predikende over Ps. 20 :
2— 5 , paste hij eensklaps 't eerste vers op zich zelven
t o e , zeggende: „Toehoorders, ik voel dat ik haast in
een hoog vertrek zal gesteld worden," brak af met 't
Onze Vader , werd naar huis gebragt en overleed den
volgenden dag. Burmania.
1675. Herman Witz, beroepen van Leeuwarden, in
plaats van Bekker, daar gediniitteerd den 15 Februarij,
is in 't zelfde jaar ook tot hoogleeraar in de godgeleerdheid hier aangesteld; hij vertrok in 1680, zie verder op
Leeuwarden, en klassis Fran. bl. 35.
1680. Nicoïaus L i j d i u s , kleinzoon van Martinus L.,
hoogleeraar te Franeker, zoon van Joh. te Aarlanderveen,
broeder van Ffenr. te Maasdam, was als kandidaat te
Soeterwoude in 1667, is van daar hier beroepen in plaats
van Witzius, geapprobeerd den 12 Augustus, en overleden
in Julij 1686. x)
1887. Joliaimes D'Outrein, geboren te Middelburg,
Philos. Dr., deed als kandidaat te Oostzanen zijn intreerede in Februarij 1685 ; van daar hier beroepen in plaats
van Lijdius, deed hij zijn intreerede den 14 December,
en is in 1688 aangesteld tot bibliothecaris van deze akademie; verroepen naar Arnhem, gediniitteerd den 30.Maart
1691, deed hij zijn intreerede den 13 April; naar Dordrecht en Haarlem op een dag beroepen zijnde, bedankte
hij voor de laatstgenoemde plaats en ging naar Dordrecht in Januari] 1703, werd daar in Mei tot hoogleeraar in de
theologie en philosophie aangesteld; verroepen naar Amsterdam 1708 overleed hij aldaar in een 2den aanval van
beroerte den 24 Februarij 1722, oud in 't 60 st e jaar, en
is begraven in de Westerkerk. Klassis Franeker bl. 39.
1691. Joliannes Creijghton, hier beroepen van Pietersbierum in plaats van D'Outrein, verkreeg, terwijl hij als
predikant bij 't leger diende, approbatie en dimissic den
!

) Zie de familie Vriemoet bl. 25 en Boekz. 17o5b, bl. 521.
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27 Julij; in 't volgende jaar weder daartoe gekozen, werd
wel bij request van den magistraat en kerkeraad van Franeker verzocht om hem daarvan f e excuseren, doch door
Gedeputeerde Statenis den 12 Mei 1692 dit verzoek afgeslagen; hij nam toen dien dienst weder in 1G93 waar;
verroepen naar Leeuwarden is hij gedimitteerd den 17
April 1704. — De oudste predikant van Franeker zal na
versterven van den tegenwoordigen niets meer wegens
akademische immuniteit genieten. Staatsresolutie van den
24 Februarij 1697.
1696. ArnoMiis Laiulreben is beroepen van Dronrijp
in plaats van Reen, geapprobeerd en. gedimitteerd den 2G
October, en overleden den 1 December 1721 l)
1705. Aescîiinus (Aesg'e) Saagiwans^ A. L. M. Philos.
Dr., beroepen van Akkrum in plaats van Greijgthon,
deed zijn intreerede den 18 Januarij en overleed den 24
Augustus 1739. Hem is door 't Gollegie den 10 April
1731 geaccordeerd 's jaars 100 Gld. voor 't onderwijs in
de grondstukken van de Religie aan de studenten.
1722. Emmericus Hofstede, geboren te Beilen, Will.
zoon, Joh. broeder, laatst te Groningen, als kandidaat te
Ruinen in 1715, van daar hier beroepen in plaats van
Landrcbcn, deed zijn intreerede den 6 December; emeritus geworden nam hij afscheid den 10 Augustus 1766,
en overleed te Annen provincie Drenthe, ten huize van
zijnen schoonzoon J. Bottichius Schultus te Anlo den 11
Junij 1773 , oud. ruim 81 jaren en 10 maanden. Hem
werd gelijke som toegestaan voor hetzelfde doel als den
voorgaanden, 30 Sept. 1739.
1740. Joliïuines Calkoen of K , geboren te Amsterdam den 11 Januarij 1709, als kandidaat te Garcleren
in Julij 1733 , te Voorthuizen in October 1735 , van daar
hier beroepen in plaats van Saagmans , deed zijn intreerede den 18 September ; verroepen naar Amsterdam , deed
1
1 Zie van der Aa, Bicsn-aphisch Woordenboek, klassis Franeker
bl. 37.
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lùj zijn afscheidsrede in 't laatst van Julij 1752 en overleed daar den 14 Maart 1778. Zijn zoon Willem Johes
Galkoen te Amsterdam. *)
1753. Nicolaus Seinere, Nic. zoon, beroepen van
Hindeloopen , in plaats van Galkoen , deed zijn intreerede
den 18 Maart en overleed den 5 Februari) 1 7 7 0 , oud
ruim 53 jaren 10 maanden. Zie de reden een er spoedige
beroeping op Jac. Mensinga.
1766. Sicco Abbring, Georg zoon, Sicco kleinzoon,
Godefr. broeder , 2) beroepen van Weisrijp in plaats van
Hofstede, deed zijn intreerede den o October en overleed
onverwagts te Dokkum den 9 November 1 7 8 4 , oud 53
jaren en 10 maanden.
1770. Jacobus Mensinga, Joh. zoon en broeder,
beroepen van Oudeschoot in plaats van Schiere, daar
deszelfs zoon Theod. S. te Tzum afstand deed van de
voordeelen van 't annus gratiae ; hij deed zijn intreerede
den 16 September en verroepen naar Barneveld , nam hij
afscheid den 1 November 1778 ; hij overleed daar den
22 December 1796, oud 56 jaren en 6 maanden. 3)
1779. Nicolaus Houwink, Gerr. broeder, beroepen
van Idaard in plaats van Mensinga, deed zijn intreerede
den 7 Maart, heeft zijnen dienst nedergelegd, deed zijn
afscheidsrede den 7 Mei 1797 en ging met der woon naar
Leeuwarden. Zie daar.
1785. Wijbrantlus Yerweij, beroepen van IJlst in
plaats van Abbring , deed zijn intreerede den 30 October;
emeritus geworden nam hij afscheid den 1 December 1816
en overleed alhier den 22 Mei 1822.
1779. Johannis Henricus Regenbogen, Theol. Dr.,
beroepen van Stavoren in plaats van Houwink, deed
') Zie v. d. Aa, Biografisch Woordenboek.
) Zie zijne vrouw en kinderen, Stamboek, dl. 1, bl. 25i, II, 173.
3
) Zie v. d. Aa, Biografisch Woordenboek.
2
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zijn intreerede den 1 October. Hij werd hoogieeraar in
de kerkelijke geschiedenis en uitlegkunde der Heilige Schrift,
deed zijn afscheidsrede den 14 October 1798 en is verroepen naar Leiden als hoogleeraar in 1812, nadat de
overheerschende willekeur deze Akademie gesupprimeerd
had. *) Hij overleed aldaar den 22 Februarij 1814, oud
in 't 47ste jaar.
1799. Johannes Henrlcus Jolink, geboren te Almelo
in September 1746, Henricus broeder te Diemen, als
kandidaat te Randwijk in 1772 , te Ulsen in 1775 , te
Elburg in 1778, te Staphorst in 1796, van daar hier
beroepen in plaats van Regenbogen, deed zijn intreerede
den 21 April, en overleed den 2 September 1823.
1816. Wouter Zimmerman, geboren te Amsterdam,
als kandidaat te Oudorp en Oterleek in 1805 , van
daar hier beroepen in plaats van Verweij, deed zijn intreerede den 8 December en overleed te Delfshaven den
25 Augustus 1826, oud 46 jaren.
1824. Lamlbert Willem de Grient Dreux, geboren te
Zutphen, zoon van Petr. den rector, als kandidaat te Neede in
April 1815 —• te Olst in 1819 — van daar hier beroepen in plaats van Jolink, deed zijn intreerede den 9 Mei
en overleed den 30 Julij 1856, oud 56 jaren en 7 maanden.
1827. Rutger Rodenburgh Mentz, beroepen van
Workum in plaats van Zimmerman, deed zijn intreerede
den 10 Junij; verroepen naar Utrecht deed hij zijn afscheidsrede den 5 Junij 1829.
1830. Maurits Albrecht Amshoff, geboren te Ulsen,
Joh. Petrus zoon ie Emmen, broeder van Hodeas Gerardus Meiling Amshoff predikant te Avereest en overleden te Dalen 1831 , als kandidaat te Hall in Januarij
1825, te Huissen in 1827, van daar hier beroepen in
plaats van Rodenburgh Mentz, deed zijn intreerede den
'j Zie nader zijne geschriften Ann. Lugd. 1815/16, bl. 147, Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 260.
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23 Mei; verroepen naar Groningen, deed hij zijn afscheidsrede den 3 October 1832.
1833. Joliamies Elias Feisser, Theol. Dr. (stond
vroeger te Lekkum) beroepen van Winschoten in plaats
van Amshoff, deed zijn intreerede den 9 Junij , heeft zijnen
dienst nedcrgelegd en afscheid genomen den 14 October
1838; het volgende jaar in Maart trad hij weder in dienst
te Gasselter Nieuwveen.
1839. Jodocns Henricus Reddingius, geboren te
Waardenburg, Ger. Bertli. zoon te Minnertsga, Wibr. Ger.
broerszoon te Scharnegoutum en Egb. Lubeleij te Engelum,
broeder van Rcgn. Petrus te Zweelo, neef van Joh. Henr,
te Stiens en Ger. Benth. te Ballum op 't Ameland, — als
kandidaat te Rliodcn in Maart 1831, te Hoogeveen in
Maart 1834, van daar hier beroepen in plaats van Feisser,
deed zijn intreerede den 7 April.
Er ontbreken: W. Hoevers 1857 — 59. D. Slothouwer
1858—67. J. M. Bakhoven 1860—. H. Malcomesius
1 8 6 7 - 7 1 . A. G. Duker, Th. Dr. 1871—82. R. J.
Jungius 1 8 8 3 - - .

ACHLÜM EN HITZUM.
15 . Henricus Ostelaims was hier , volgens kerkeboeken, in 1595, hoeveel vroeger is onzeker, in 1598 lid
der Synode te Leeuwarden, en is in 1599 verroepen
naar Stiens.
1600. Jarichius TV'ilhelmi, beroepen van Tzum, was
reeds den 20 Mei 1600 lid der Synode te Sneek wegens
de klassis Franeker, en welligt hier; althans in 1603
wordt hij als deputatus synodi dienaar te Achlum genoemd. Hij was hier nog in 1625, wanneer zijne onderteekening in het kerkebock nog, doch ook voor 't laatst,
voorkomt; hoe veel langer hij daarna hier was, valt niet
te bepalen, evenwel niet na 1629.
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102 .
geworden
hier reeds
Augustus

Mcolaus Sibramis, geboren te Sneok, kandidaat
in Augustus 1626 bij de klassis Franeker, stond
in 1629 en is van zijnen dienst ontzet den 13
1655.

1650. Jacobus Stansius, Maurits zoon t e E d e n s ,
is , na vruchteloos appèl van partij bij de deputaten, als
kandidaat bevestigd den 26 October en- deed zijn intreerede den 9 November; verroepen naar Pingjum is hij
gedimitteerd don 6 Juli] 1668.
1668. Bominiciis Goltrius, geboren te Franeker, *)
werd lidmaat te Britsum in 1666, kandidaat en pacdagoog ten huize van G. L. Burmania houtvester enz., en is
hier beroepen den 1 November; verroepen naar Tjummarum , deed hij afscheid den 13 Januarij 1678.
1678. Tjardus Greidanus, geboren te Franeker den
19 Januarij 1656, zoon van Johannes professor aldaar,
broeder van Petrus te Rijpcrkerk, als kandidaat beroepen
den 17 Februarij, heeft zijne intreerede gedaan den
20sten daarop, zijnde Woensdag een bedcdag, 2) en overleed den 19 Maart 1712. Hij heeft uitgegeven „ de brandklok tot Hitzum geklipt." 3)
1713. Petrus Oltliof, denkelijk, even als zijn broeder
Gcrlacus te Schalsum, geboren te Franeker, als kandidaat
beroepen en geapprobeerd den 23 Januarij, overleed in
April 1732.
1733. Glerarclus Wesselius, Petrus broeder, beroepen van Nieuwbrongerga, deed zijn intreerede den 22 November ; verroepen naar Vianen, deed hij zijn afscheidsrede
den 10 November 1748 , on overleed daar den 5 Januarij
1768, oud 65 jaren.
1751.

Arnoldus van L o o n , beroepen van Oudega

'1 Volgens zijn portret.
•) Zie van der Aa Biografisch woordenboek.
J Zie Steenstra gr. JFran. bladzijde 23, en klassis Franeker bl. 3.

3
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Idzega c. a., deed zijn intreerede den 6 Junij en overleed
den 8 April 1780 , oud 61 jaren.
1781. Petrus Bartholomeus Russing is geboren te
Wezel, Hertogdom Cleve , den 26 Augustus 1756 ; zijne
moeder was Gornelia Meijer, eene zuster van Laurentius
Meijer predikant te Twijzel; hij is als kandidaat beroepen den
15 Julij, endeed verroepen naar Nijkerk in Oostdongeradeel
afscheid den 4 Mei 1794.
1795. Bouwe Bingnalda, Botes zoon, was te Dronrijp wegens de herstelling van Kesler ontslagen , nam op
verzoek der klassis hier tijdens de vacature eenigen tijd
den dienst waar, is daarop hier beroepen den 10 Julij ,
zijnde de eerste stemming volgens 't regt door de volksrepresentanten ingevoerd ; hij deed zijn intreerede den 23
Augustus, overleed den 2 October 1824, oud bijna 60
jaren , en is begraven in 't koor der kerk.
1826. Hendrik Hellema, geboren te Wirdum in Friesland den 7 September 1803 , deed als kandidaat beroepen zijn intreerede den 3 September.
Er ontbreken: A. C. W. ter Meulen 1879 — 81. M. J.
Goddefroij 1 8 8 2 - .
HEBBAJUM.
15 . Hermanmis Herbajum, welligt dus genaamd
naar deze standplaats van hem, was lid der Synode als
ouderling in 1588. : )
Petrus Sibrandi Vomelius, lid der Synode te Harlingen den 23 Februarij 1 6 0 3 , was toen hier in dienst.
De Synode committeerde hem, benevens Willem Folkens te
Sclialsum , scriba der Synode, om bij Gedeputeerde Staten
de eindelijke wegneming der beelden uit de kerken in
Friesland te verzoeken , zijnde daarover te Pietersbierum
tumult geweest. Hij overleed in 1638. ")
1

) Zie klassis Franeker, bladz. 56.
J Zie iets der familie bij Steenstra, bladz. 32.

2
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1639. Rudolphus Meijer,, proponent, provisioneel geapprobeerd den 3 Januarij, doch na peremptoir examen
den lOdcn volkomen, als correspondent gezonden naar de
Synode in Noord-Holland in 1 6 6 3 , kreeg daarvoor 50
gulden ordinaris en 50 gulden extraordinaris den 12
November 1663 , en overleed in 1673. Hij heeft den
Heidelbergschen Catachismus in rijm gebracht en uitgegeven in 163S te Franeker; *) dezelve is in 1716 herdrukt onder 't opzigt van Albertus Buma, S. S. Th.
student en sehooldienaar te Lippenhuizen.
1674. Petrus Gardingius, als kandidaat beroepen
den 3 Mei, overleed in 't eerst van September 1719.
Hij legateerde, bij disp. v. 30 Aug. 1719, zijnen zilveren
beker om voortaan bij de Avondmaalsviering te gebruiken,
gelijk zulks tot dusver geschied was, benevens aan de
kerk 75 gulden en de diaconie 50 gulden.
1720. Henricus Nauta, geboren te Franeker en er
gedoopt den 1 Maart 1688, kleinzoon van Pibo Johannes
Nauta te Lemmer, kandidaat den 4 Augustus 1710, hier
beroepen den 5 Mei, w a s , met zijne gemeente in gecne
beste eensgezindheid levende, gesuspendeerd in 1729 , en
nogmaals op de Synode 1733 a 1, 3 , 2 2 , genoodzaakt
in 't verwarde jaar van 1748 zijnen dienst neder te leggen;
hij overleed op 't Vliet buiten Leeuwarden in Mei 1760,
en werd te Franeker begraven.
1749. Michaël Saagmans, Aeschinus zoon, beroepen
van Oudeberkoop c. a. deed den 29 Junij zijn intreerede
en overleed den 26 Maart 1765, oud 56 jaren 4 maanden 13 dagen.
1766. P i b o Odolphi, geboren te Franeker den 4
Julij 1742, als kandidaat bevestigd den 20 April, deed,
verroepen naar Workum, zijn afscheidsrede den 10 November 1776.
') Volgens Pars. Naainrol etc, bladz. 242. Klassis Franeker, 57.
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1777. Henricus de
geboren te Leeuwarden
bevestigd den 20 Julij,
scheid den 5 November

Wal, A. L. Mag. en Pliilos. Dr.,
den 18 April 1754, als kandidaat
nam verroepen naar Weidum af1780. L)

1781. Johannes Plankmam, geboren te Leeuwarden,
als kandidaat bevestigd den 27 Mei, overleed den 6 Junij
1783 , nog geen volle 25 jaren oud.
1784. Johannes Eunema, van geboorte een Fries,
als kandidaat bevestigd den 13 Junij, overleed den 20
Juni] 1793 , oud even 34 jaren.
1794. Sjouke Noteboom, geboren te Leeuwarden,
als kandidaat bevestigd den 5 Januarij, overleed den 9
December 1813.
1815. PMlippus Johannes Swart Olingus, geboren
te Harlingen, 2) als kandidaat bevestigd den 4 Junij, nam
verroepen naar Wommels c a . afscheid den 3 Mei 1818.
1819. Theodorus Martinus Laurman, geboren te
Oosterlittens, Hugo Martinus zoon en Martinus Theodonis
broeder, beiden aldaar, deed als kandidaat bevestigd zijn
intreerede den 7 Maart, en nam verroepen naar Peins c. a.
afscheid den 28 October 1828.
1829. Popke Hendriks Yriesema, geboren te Grouw,
deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede den 24 Mei.
Er ontbreken: H. Th. du Saar 1874 — 78. R. A.
Damsté 1 8 7 8 - 8 1 . P. de Grient Dreux 1882 — .
DONG J CM.
Boer was hiermede voor den halven dienst vereenigd
tot 1725 en is toen geheel bij Ried gevoegd.
1530. Pieter Wiegers of Wijders stond hier toen,
volgens eeiie aanteekening van de pastorij-renten hier.
l

) Boekzaal 1777a, 593.
") A. A. Fr.
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1585. Heere Heines is beroepen van Tjummarum
omstreeks 1585, en verroepën naar Mcnaldum in 1601.
Deze gemeente is' eene lange reeks van jaren door kandidaten en naburige predikanten bediend zonder dat men
de reden weet op te geven. v)
1639. Henricus Tjallingii Domna, geboren te Leeuwarden , broeder van. Dionysius te Ried, als kandidaat
geapprobeerd den 10 Januari], verzocht, verroepen naar
Tjummarum, approbatie den 22 Maart, en kreeg die, wegens de oppositie van deze gemeente, eerst den 8 April 1641.
1641. Theodorus Struikberg, als kandidaat hier beroepen, is na oppositie van eene partij, die Nicolaas
Regneri Salverda te Ried beroepen h a d , geapprobeerd
den 19 Julij ; verroepen naar Vrouwen-Parochie is hij
gedimitteerd den 29 April 1644.
1644. Jacobus Reviiis, broerszoon van Jacobus Rovius
lid der Dordsche Synode en een der 8 overzieners van
de vertaling van het Oude Testament- te Leiden in 1633
en 34 en laatst als regent van het theologisch collegie
te Leiden overleden in 1658 oud 72 jaren, broeder van
Richard te Bathmen, is als kandidaat, ofschoon door een
tweede partij de kandidaat Vilt Henricus Faber, naderhand predikant te Wijnaldum, beroepen was, geapprobeerd
den 27 Mei en, verroepen naar Kubaard, gedimitteerd don
1 Maart 1647.
1647. Beriîiirdus Dronrijp, kandidaat, geapprobeerd
den 5 April, is verroepën naar Arum , gedimitteerd den 21
Mei 1671.
1671. Hessel Sclmring-a, kandidaat, geapprobeerd
den 8 Januari], is verroepën naar Minnertsga, gedimitteerd
den 2 November 1675.
*) Volgens Steenstra: aanteekeningen.

16

Wumkes.nl

242
1675. Franciscus Simonides, kandidaat, geapprobeerd den 20 December, is verroepen naar Midlum, gedimitteerd 14 December 1682.
1683. Gtajus Hajonides, geboren te Belkum den 31
Januarij 1660 en bij zijnen doop den 5 Februarij Haje
genaamd, x) Noll. zoon, is als kandidaat geapprobeerd den 8
Januarij, verroepen naar Belkum, en gedimitteerd den 16
December 1686.
1687. Bernardus Hessels, geboren te Franeker, zoon
van Hessel Hendriks, schoenmaker aldaar, is als kandidaat
geapprobeerd den 6 Januarij, verroepen naar Tjummarum c a . , en gedimitteerd den 6 November 1693.
1693. Mcolaus van der Leij, geboren te Leeuwarden den 4 Maart 1661?, kandidaat, geapprobeerd den
28 December, legerpredikant in 1705, 1707, 1711 en
1712, overleed na langdurige smartelijke ziekte den 9
Februarij 1735 , en is in de kerk begraven.
1735. Petrus W i g e r i , geboren te Leeuwarden, 2)
als kandidaat bevestigd den 24 Julij, verroepen naar
IJsbrcclitum, deed zijn afscheidsrede den 27 Octobcr 1737.
1737. Rienier Meilsma, geboren den 19 November
1715 te Dronrijp, Petrus zoon, als kandidaat geapprobeerd
den IL November, is overleden den 18 April 1749 en
in de kerk begraven. Zijne wed. Aemilia Beinalda, overleden den 30 Julij 1777, legateerde in haar testament van
dat jaar aan de Diaconij alhier de som van 500 gulden.
1750. Joliannes Hcrinerius, beroepen van Metslawier, cleed zijn intreerede in Augustus en overleed den
24 Mei 1794 , oud ruim 75 jaren. Zijne vrouw Hester
Josina Swalue overleed den 30 Mei, oud ruim 66 jaren.
Beiden zijn op één dag (den 6 Junij) in de kerk begraven.
i) Gajus A. A. Fr. 1680.
') A. A. Fr.
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1795. Albertus Jacobus Hector Abbring-, geboren
te Franeker, Sicco zoon, Georgus Albert broeder te Damwoude, is als kandidaat bevestigd den 30 Augustus ; verroepen naar Burgt in Zeeland nam hij afscheid den 30
Julij 1797, vertrok naar Mcnsingawier in 1810, en overleed daar den 24 April 1837, oud 64 jaren en 6 maanden.
1797. Hermannes Brons Hesse, geboren te Vlagtwedde den 27 Mei 1771 , deed als kandidaat bevestigd
zijn intrecrede 6 Augustus en overleed den 6 Augustus 1838.
1839. Pieter Adama, geboren te Leeuwarden, werd
hier als kandidaat beroepen en bevestigd en deed zijn
intreerede den 2 Junij.

RIED en BOER.
Roomsch Priester. -1) Zie over Boer op Dongjum en
Schalsum.
. ' • - ' •
Grodefridus Johannes wordt in een kcrkeboek, waarvan een gedeelte is verloren gegaan, hier in 1601 genoemd ; of en hoeveel vroeger hij hier was is onzeker ;
beroepen van Finkum c. a. voor 1598 (want toen was
Finkum vacant) was hij hier nog den 16 April 1 6 1 1 ,
doch is don 26 April 1613 reeds overleden.
1614. Nicolaus Regneri (Reinders) Salverda, beroepen van Finkum c. a. den L1 April, overleed den 4
Junij 1646, oud omtrent 63 jaren, volgons grafsteen.
1646. Bionisius Tjallingii Donina, geboren te Leeuwarden, broeder van Hcnricus te Dongjum, als kandidaat
geapprobeercl den 29 Junij, verroepen naar Oostzanen,
gedimitteerd den 13 Julij 1657, overleed in 1663 daar.
) Zie Classis Franeker bladz. 93, 96.
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1G57. Elias Haimonides, beroepen van Langweer,
daar gedimitteerd den 18 November, overleed den 18
December 1674 in het 6 3 s t e jaar zijns ouderdoms.
1675. Setlius Fullenius, Beriiardus Full. zoon en
broeder, beroepen van Wier, daar gedimitteerd den 29
Maart, overleed den 15 October 1684, oud 38 jaren,
volgens grafsteen in de Sint Martens kerk te Franeker.
1684. Titiis B i n g e r s , A. L. Mag. Philos. Dr., beroepen van Britsurn, geapprobeerd den 29 December,
overleed den 20 v) 23 *) Februari] 1725. Zijne weduwe
en 2cle vrouw Grietje Rencman, dochter van Daniel Renernan te Haiiingen, legateerde in haar testament van
den 3 Junij 1728 aan de diaconij te Ried 200 gulden
om daarvoor te koopen een zilveren schotel ten gebruike
bij het H. Avondmaal, waarop haar en haar mans wapenen moesten gesneden worden, welke schotel nog tot
het bedoelde einde gebruikt wordt. Zij overleed den 4
Mei 1729 oud 55 jaren. Op zijn grafsteen leest men :
Hic caro Ringersi recubat clemncto labore
Ast mens in coelis cum Ghristo lacta triumphat.
1725. Egbertus Joliannis Wiardi, geboren te Groningen, als kandidaat bevestigd 28 October, verrocpen
naar Tzum , deed zijn afscheidsrede den 18 April 1729.
Boer is hier in 1725 voor den halven dienst bijgevoegd,
en van Dongjum afgenomen.
1729. Wijbe van Sloten, (van Slooten A. A. Fr.
1725) geboren te Midlum den 11 November 1704, Feddo
zoon , Adrianus broeder te Aalsum, A. L. Mag. et Philos.
Dr., is als kandidaat bevestigd den 12 Junij en n a m ,
verroepen naar Tjummarum, afscheid den 2 Junij 1741.
1742.

Petrus Alma, geboren te Langweer den 21

')2 Volgens Greidanus.
' ) Volgens levensberigt Boekzaal 1725 Meibladz. 616; ook volgens
grafsteen.
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Mei 1717, Melchior zoon, is als kandidaat bevestigd den
15 Julij en overleden den 25 Mei 1802.
In 1758 is de 2de helft van den dienst te Boer van
Schalsum afgenomen, en Bo er hier geheel mede gecombineerd.
1803. Wijtze van dei' Zwaag-, beroepen van Oosterhaulc c. a., deed zijn intreerede hier den 14 Augustus ;
verroepen naar Wirdum nam hij afscheid den 26 Mei 1811.
1812. Rudolphus Nicoîai, beroepen van Arum, deed
zijn intreerede den 5 Januarij ezi overleed den 20 October
1831, oud ruim 61 jaren.
1833. Gerard Busscher, beroepen van Peins c. a., is
bevestigd en deed zijn intreerede 6 Januarij.
Er ontbreken: J. P. Escher Th. Dr. 1848—55; G.
Gammenga 1855 — 58 ; H. J. v. d. Scheer 1858—77 ;
J. Schönfeld 1 8 7 8 -

PEINS en ZWEINS.
Tarquinius Wibrandi of Tarquinius Mantgums, ongetwijfeld dus genaamd naar zijne geboorteplaats, overleed den 5 Februarij 1611, *) of volgens grafschrift,
nog aanwezig, overleed hij den 5 September 1611.
1612. Hero J. Wiarda, de opvolger van bovengenoemden, geboren in 1581, was 91/2 jaar te Franeker
schooldienaar geweest, kwam hier in 1612, overleed in
1661, den o Julij, volgens grafsteen; volgens opschrift op
de klok te Peins, was hij overlijdende 81 jaren oud.
1662. Petrus Mestr u m of o m , een minnebroeder
en priester te Oosterend, nam eenigen tijd den dienst
') Volgons Greidanus Klassis Franeker 86.
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waar, voor den om zijne gezondheid afwezigen Roomsche Priester Sylvius te Sneek; bij deszelfs terugkomst
weigerde Mestrum den dienst te Sneek te staken, waarom
hij, wegens onbuigzaamheid eindelijk in den ban gedaan,
de Roomsche godsdienst verliet *) en aan de Synode in
1659 verzocht om tot lid der kerk aangenomen te worden, hetwelk na onderteekening van een geloofsformulier,
door den hoogleeraar Ghrist. Schotanus gesteld, ingewilligd
werd; hij werd toen verwezen naar de klassis Sneek om zich
te laten cxamineeren, hetwelk met een goed gevolg geschied
is in 1661 ; daarop hier beroepen is hij den 31 Augustus bevestigd en overleden in Februari] 1672 oud 52 jaren , volgens grafsteen den 29 Januarij.
1673. Hero Wiarda, kandidaat, is bevestigd den 19
Mei, verroepen naar Waaxens c. a., en gedimitteerd den 17
Julij 1682.
1682. Johannes Horstenius of ter Horst, Henrlcus
zoon, beroepen van Lippenhuizen, geapprobeerd den 6
November, is verroepen naar Noordwolde c. a,, en gedimitteerd den 17 November 1685.
1686. Nicolaus Weslingius, proponent, is den 3 Mei
ter approbatie ingeleverd en na voorafgaand peremtoir
examen den 17 Mei geapprobeerd ; hij is emeritus verklaard
den 4 October bij 't collegie 1735 en overleden te Franeker
in Januarij of Februarij 1737.
1735. Jan Jillerts Jellema, geboren te Leeuwarden
den 16 April 1707, een schoenmakerszoon, genoot het
leen van Marssum, werd kandidaat den 1 Augustus 1729,
is bevestigd den 4, deed zijn intreerede den 11 December en overleed den 16 Junij 1764, oud ruim 57 jaar
en 2 maanden.
1766.

Petrus Nota deed, beroepen van Oldeboorn

*) Oudheden en gestichten van ïriesl. deel II pag. 19.
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zijn intreorede den 26 December; verroepen naar Belkum
nam hij afscheid den 9 Julij 1775.
1775. Benedictus Fredericus Jongsma, geboren te
Leeuwarden , Gornelis broeder aldaar, is als kandidaat
bevestigd den 24 September ; verroepen naar Oostwoud ,
klassis Hoorn, nam hij afscheid den 21 Julij 1793 en
overleed den 27 April 1799 , oud 48 jaren en eenige
dagen. N. Orgel te Zweins. *)
1794. Haeble P o t t e r , geboren te Dokkum den 22
April 1770 , Feiko broeder te Waal op Texel, is als kandidaat bevestigd den 20 October; verroepen naar de
Kaap de Goede Hoop , werd hij wel gedimitteerd in eene
buitengewone klass.-vergadering' den 19 October 1804 en
te Amsterdam bevestigd , doch deed geen afscheid. Hij
ging op reis van Emden in April 1805 met het fregatschip
Anna Wilhelmina, maar bereikte zijne bestemming niet,
daar het schip, waarop hij zich bevond, door een Engelsch
oorlogschip genomen werd in Junij, en naar Engeland werd
opgebracht. Hij vervulde eenige beurten bij de Hollandsche gemeente te Londen en keerde in 1806 in het
vaderland terug. 2) Daarna in 1806 bij de Holl. Gemeente
te Hanau geplaatst, legde hij er zijnen dienst neder in
September 1817 , werd nog weder predikant te Soerabaja
op Java in 1819 , waar hij den 18 April 1824 overleed. s )
1805. Bernardus Bekker, beroepen van Oudehorne,
deed zijn intreerede don 12 Mei en overleed den 28 Februari)' 1827.
1828. Theodorus Martinus Laurnian , Hugo Martinus zoon, Martinus Theodorus broeder, deed, beroepen
') Catalogus van het Friesch Genootschap, bladz. 123.
') H. Potter, lotgevallen en ontmoetingen op eene mislukte reis
naar de Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1804, 1805, 1806, in brieven aan eenen vriend, te Haarlem bij A. Loosjes Pz., gr. 8°., IV deel,
1806
en 1807.
3
) Zie Glasius G. N. en de ISTavorscher 1856. Zie nader over H.
Potter, de Navorscher VI, bladz. 209.
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van Herbaijum, zijn intreerede den 10 November ; verroepen naar Winsum en Baard, nam hij afscheid den 31
Mei 1829.
1829. Gerard Busscher, geboren te Winschoten September 1806 , deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede
den 29 November ; verroepen naar Ried c. a., nam hij
afscheid den 30 December 1832.
1833. Care! Oetavius Toget, geboren te Lunen,
graafschap Mark , Albert Heinrichzoon , bierman Rulem.
broeder , deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede den
6 October; verroepen naar Oostwold en Lageineeden ,
nam hij afscheid den 1 April 1838.
1838. Beraardus Doorenbosch, geboren te Deersum.
Janszoon, Hieronimus broerszoon te Peperga, Jacobus
Martinus broeder te Wapserveen , deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede den 28 October.
Er ontbreken: R. Brink 1875 — 1830. W. G. van
Senden 1881 — 1884.

SCHINGEN en SLAPPETERP.
Coriieliiis Johaunis. Roomsch priester. l)
Edo Joliannes vlugtte in 1567.
Bernardus Schotanus à Sterringa, Gellius zoon,
Joliannes broeder , is denkelijk als kandidaat hier gekomen,
stond hier reeds in Mei 1603 , hoeveel vroeger is onzeker;
volgens klassis Dokkum is hij van hier vertrokken naar
Hantum in 1606 , en in datzelfde jaar nog weder naar
Britswerd. 2)
M Zie klassis Franeker, bladz. 99.
"*) Greid.. bl. 99. Reinalda, bl. 4.
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1608. Christophorus Hardeuberg heeft zijnen dienst
hier begonnen den 1 November en vertrok naar Midium
in 1613.
1613
Lambertus Johannis heeft zijnen dienst hier
den 12 November begonnen, was hier nog in 1617, maar
liet blijkt niet hoe lang hij hier bleef.
1620. Wilhelmus Wijn gaart, Wijngaert, zoo schreef
hij zelf volgens een kerkelijk protocol, (Wilhelmus Johannus Wijngaert, Biltli frisius, defendeerde onder professor
Makowsky te Franeker in 1618 , cenige theses de baptismo) l) — of Wijngaarden , is kandidaat geworden den
11 September, was hier reeds in dienst den 13 November en is verroepen naar Britsmn in het begin van
1627. Zie daar op den naam Wijngaarden.
1627. Christianus Schotanus à Sterringa, hier geboren den 16 Mei a ) of Augustus 3) 1603 , Bernardus zoon,
Theol. Dr. honoris causa 4 ), is als kandidaat bevestigd in
Junij en vertrokken naar Kornjum in het begin van 1630;
hij was hier nog den 13 December 1629.
1630. Gterhardus à B e s t e n , welligt kleinzoon van
Gerhardus te Grouw, Johanncs te Dokkum was zijn oom, als
kandidaat ? in 't voorjaar beroepen, stond hier reeds in
Mei, en is door de Staten van Friesland, die toen het
collatieregt van Delfzijl hadden, daar heen verrocpen in
1637 , ingevolge hunne resolutie van den 25 Mei 1637 ;
hij overleed daar in hoogen ouderdom in 1673, terwijl
door de Staten van Stad en Lande h e m , wegens zijne
lichaamszwakheid, sedert 1660 een adjunct was toegevoegd.
1637. Everhardus Hesener, (volgens een grafschrift
te Zweins schreef hij Hessenaer, maar hij zelf schreef
') Volgens Kist én Roijaards Archief III, bladz. 564.
J Greidanus Illassis Franeker bladz. 100.
3
) Vriemoet bladz. 337.
4
j Glasius G. N.

2
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Hesener volgens een kerkelijk protocol) is als kandidaat
geapprobeerd den 18 December, in 1665 gecommitteerd
ter visie der autographa, overleden den 6 Maart 1677
oud 60 jaren en begraven in cle kerk te Slappeterp, gelijk zijne vrouw en moeder, op welke laatste hij dit grafschrift heeft gemaakt:
Ad matrem
Glauditur angusto Mater mortale sepulcro
Mens ovat in coelo corpus adesse cupit
Everhardus Hesener.
1678. Georgius Munkerus, Johannes Jacobus zoon,
Johannes Jacobus en Thomas broeder, is beroepen van
Beetgum, daar gedimitteerd den 15 April, emeritus geworden den 7 September, bij 't collegie den 8 October
1705 en overleden in 1715. Hij is ook canonikus geweest.
1706. Johannes Jacobus Munkerus, zoon van Georgius
bovengenoemd, is kandidaat geworden bij de klassis
Franeker den 8 Junij 1700 , geapprobeerd den 12 April
en overleden in 1713.
1713. Tarquinius Brakel, Oostfries, *) is als kandidaat
geapprobeerd den 29 Mei en overleden den 19 Maart
1 7 4 4 , oud omtrent 85 jaren.
1744. Wesselius Knock, geboren te Groningen Junij
1 7 2 2 , Anthonius broeder te Twijzel, is als kandidaat
bevestigd den 16 Augustus ; verroepen naar de Meeden
in het Oldamt, nam hij afscheid den 20 April 1748; naar
Amersfoort in 1753. Zie verder op Leeuwarden.
1748. Johannes Herfst, geboren te Leeuwarden, is
kandidaat geworden in 1743 , nam als zoodanig eenigen
tijd den dienst waar te Zierikzee , was in 1746 wegens
Zeeland legerpredikant, is hier beroepen en bevestigd den
14 Julij ; emeritus geworden nam hij afscheid den 20
November 1769 en overleed hier den 9 April 1770.
') A. A. Fr. 1689.
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1770. Egbertus Henricus Tenckinck, geboren te
Warrega 1746 , Jan Willem Goenradus zoon, is als kandidaat bevestigd den 18 Februarij ; verroepen naar Stavoren nam hij afscheid den 12 Augustus 1770. *)
1771. Arnoldus Benthem , geboren te Oldeholtpade
den 29 Mei 1744, Gerhardus zoon, Rutger Adolf broeder
te Uskwert, is als kandidaat bevestigd den 27 October
en overleed den 4 Junij 1813.
1815. Arnoldus Wassenfoergh, geboren te Leeuwarden den 6 September 1790, is als kandidaat bevestigd
en deed zijn intreerede den 1 Januarij ; verroepen naar
Vecnwouden, nam hij afscheid den 28 November 1819.
1821. Wieoe van dei* Ley, geboren te Sneek den 19
September 1795 , kleinzoon van Tjalling Tobias te Idsegahuizen , 2) deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede
den 7 Januarij. Zie over hem de Synodale Handelingen
van 1838. Hij is bij besluit van Zijne Majesteit den 13 April
1839 salvo honore en met pensioen emeritus verklaard.
1840, Hendrik Cannegieter, geboren te Winschoten,
kleinzoon van Hendrik te Sneek , broeder van Dominicus
te Parrega , deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede
den 8 Maart.
Er ontbreken: J. M. Doorenbos 1847—56. J. G.
Busch Keizer 1857—61. G. v. d. Tuuk Sevenster 1862 — .

DRONRIJP.
Ubelus Epii of Epius (Oeble Ipes of Epes ?) stond hier,
volgens de Synodale Acten te Franeker, in 1583. Op die Syn.
werd besloten, dat hij hier zoude blijven en zijne verplaatsing geen voortgang hebben; hij was hier nog in 1584,
>) Boekzaal 1769a, 707; 1767b. 751.
') Van Halmael, de Haan Hettema, Stamboek II, pag. 261.
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en is zeker dezelfde, die te Dokkum overleed in 1589 en
daar genoemd is U. Upei. In 1566 stond hij te Westerhuizen in Oost-Friesland, en kwam meermalen over'
ten dienste der Hervormden in de Ommelanden; in 1578
in October predikte hij te Appiiigadam ; in 1579 was hij te
Winsum, moest in 1580 van daar wijken en kwam misschien toen hier. *)
158 . Sieger Thielmans van Santen komt in de
Synodale Acten te Bolsward van 1588 als ouderling voor
en was wellicht toen alhier, schoon zijn plaats niet genoemd wordt; in 1592 ging hij van hier naar JacobiParochie.
159 .

Wybe Wybrand.

1594. Johannes Petri Duirewout is beroepen van
Beetgum den 9 November, en verroepen naar Ternaard
in 1600.
1601. Johannes Hillebrandi is beroepen vanHijlaard
in 1601, moet hier reeds in genoemd jaar gekomen zijn,
daar hij toen reeds te Hijlaard een opvolger kreeg, doch
na het houden der Synode van dat jaar, waarvan hij lid
was, en toen nog aldaar in dienst. Hij overleed den 1
November 1617, oud 60 of 66 jaren en is in de kerk
hier begraven. Op zijn grafsteen bevindt zich een latijnsch,
doch thans ten deele onleesbaar, opschrift.
161 . Christoforus Hiddius is beroepen van Nijkerk
kl. D. , omstreeks 1618.
1626. Theodorus Petri was de 3de op de nominatie.
Over do twee eersten, waarop het gemunt was, de partijen zich niet kunnende vereenigen, appelleerde men op de
Synode; door verslag en bemiddeling van de Synode werd
bovengenoemde T. P . , als 8de, tot genoegen van partijen
l

)

N. "Westendorp Bijzonderh. uit de Hervorming 22, 44, 71.
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gekozen en kwam Lier aan den 7 Augustus ; hij overleed
in Junij 1654, doch voor den 19don.
1654. Regnems HacMiiig', geboren te Leeuwarden
1631 of 32, Joh. zoon hoogleeraar te Francker, kleinzoon van Regnerus te Leeuwarden, is als kandidaat geapprobeerd den 9 November en, verroepen naar Leeuwarden, gedimitteerd den 24 November 1657.
1658. Bartholdus Wiard», Joh. broeder, beroepen
van Lutkcwierum, is geapprobcerd den 11 Maart en, verroepen naar Workum , gedimitteerd den 27 Julij 1671.
1671. P e t r u s Yogelzang, beroepen van Witmarsum,
is geapprobeerd den 20 November en, verroepcn naar
Sneek, gedimitteerd den 2 October 1676.
1676. Tjalling Boinna, geboren te Kollum den 1
April 1654, Hcnricus zoon, broeder van Tamm. te Wanswerd en Dion. te Wons, broederszoon van Dion. Tjalling
te Ried, is als kandidaat geapprobeerd den 4 December,
en vertrokken naar Workum , gedimitteerd den 6 October 1614.
1685. Arnoldus Landrelieii is beroepen van Roordahuizum, daar gedimitteerd den 20 Januarij, verroepen
naar Franeker en gedimitteerd den 26 October 1696.
1696. Gerardus Elarts of Elards, geboren te Leeuwarden, Arnoldus broeder te Huizuni, is als kandidaat
geapprobeerd den 28 December en, verroepen naar Dokkum , gedimitteerd den 3 Augustus 1705.
1705. Theodorus van Thuinen, geboren te Leeuwarden den 31 Maart 1679, is beneden de 25 jaren tot
Theol. Dr. gepromoveerd; hem werd een honorarium van
500 gulden toegelegd door Gedeputeerde Staten 17 Januarij
1.704 ; als kandidaat is hij geapprobeerd den 7 September en, verroepen naar Dokkum, gedimitteerd den 28 October 1709.

Wumkes.nl

254
1710. Petrus Meilsma, geboren te Boxum, Rins.
zoon, David broeder te Garijp, is als kandidaat geapprobeerd den 28 April en, verroepen naar Stavoren, gedimitteerd den 26 November 1716.
1717. Thomas de Bucqaoy, geboren te Leeuwarden, x) is als kandidaat geapprobeerd 5 April en reeds
overleden den 1 November 1718, oud 23 jaren 10 maanden, volgens grafsteen, waarop men leest „vitamihi Christus, mors mihi dulce lucrum", d. i. : 't Leven is mij Christus, sterven is mij gewin.
1719. Hermannas (Harm) Tenema is geboren te
Wildervank, daar gedoopt den 2 Junij 1697, genaamd
Harm , zoon van Hendrik Jacobs en Grietje Harms die,
ofschoon tot de aanzienlijkste en meestgegoede ingezetenen'
behoorende, zonder familienaam of titel daar geboekt staan. 2 )
Hij werd den 8 September 1718 bevorderd tot Th. Dr., 3)
is als kandidaat bevestigd den 12 Februari]', verroepen
naar Franeker tot hoogleeraar in de godgeleerdheid, gedimitteerd den 22 Maart 1723, en nam afscheid den 1
Paaschdag. 4)
1723. Bronerius Brouwer, geboren te Leeuwarden
den 13 November 1701, zoon van P. ontvanger-generaal van Rauwerdcrhem en Uilkje Velda, getrouwd te
Leeuwarden den 6 Februarij 1701, Petrus broeder te
Sibrandaburen, is als kandidaat bevestigd den 18 Julij
en n a m , verroepen naar Hindeloopen , afscheid den 14
Öctober 1725.
1726.

Franeiseiis van Hnisen, kleinzoon van Franc, te

!

) A. A. Fr.
j Sannes redevoering over liet leven en karakter van Venema H. S,
3
j Glasius Gr. N. Zijne veroordeeling door Driessen Lorgeon Hervormde K. K. bl. '283 — en verbeterde predikwijze 248.
'') Zie eene aneedote over zijn aanhoudend studecren Groninger
Almanak 1817 bl. 144.
2
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Wetsingc in de Ommelanden, geboren te Leeuwarden, 2)
is als kandidaat bevestigd den 12 April, en van zijnen
dienst ontzet den 13 April 1733. 2)
1733. Onias Fafoer is geboren te Leeuwarden, als
kandidaat bevestigd den 14 Junij, en heeft zijnen dienst
nedergelegd en afscheid gedaan den 7 Julij 1765. Hij
overleed te Amsterdam den 22 October 17G6, oud ruim
61 jaren 4 maanden, en is daar begraven.
1765. Henricus Sijpkens, beroepen van Lippenhuizen c. a. deed zijn intreerede den 22 September; verroepen naar Leeuwarden nam hij afscheid den 1 Maart 1767.
1767. Wolter lludolf Nanninga, Th. Dr., geboren
te Groningen 3) den 2 Maart 1740, is beroepen van
Oudeschoot, deed zijn intreerede den 31 Mei en overleed
den 13 Januarij 1768. 4)
1768. Eilardus Meurs, geboren te Wapserveen den
12 Junij 1746, Wijche zoon, broeder van Jan Rudolf
Böttichius Meurs als predikant te Hoogeveen overleden
den 16 Januarij 1828, kleinzoon van Jac. en achterkleinzoon van Jan Meurs beiden te Kolderveen, is als
kandidaat bevestigd den 5 Junij, verroepen naar de Benedenof Oude Pekela, deed zijn afscheidsrede den 1 Mei 1786
en overleed daar den 17 Julij 1808.
1787. Paulus Matthias Kesler, geboren te Paesens, Jan Adam zoon, Paul Matthias broeders zoon te
Beekbergen en Willem te ?, is als kandidaat bevestigd den
25 November, maar bij Hofsententie van den 20 December
1793 van zijne bediening vervallen verklaard en onbekwaam om in die betrekking het land ooit te kunnen
dienen, en 4 jaren gebannen , waarmede de kl. zich den
M
'2'j
s
)
4
)

A. A. Fr.
Scripsit, Klassis Fr. 15.
Boekzaal 1763.
Zie Glasius Gr. N. en Van der Aa Biogi-aphies Woordenboek.
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30 December conformeerde , en deze plaats vacant verklaarde. Zie beneden op 1795.
1794. Boutre liingnalda, Boet. zoon, is beroepen
van Hindeloopen, deed zijn intreerede den 21 September,
en werd , tengevolge van de herstelling van Ds. Kesler,
van zijnen dienst ontslagen in de ld. vergadering van
Mei 1795 , en tevens verzocht om de vacante gemeente
van Achlum c. a. bij provisie waar te nemen , waar hij
naderhand weder als vaste predikant is aangesteld.
1795. P . M. Kesler bovengenoemd. Daar de volksrepresentanten bovengenoemd vonnis vernietigden *) en hiervan den 2G Mei mcdedecling aan de ld. van Franeker
deden , is hij in zijnen dienst weder hersteld, tot dat hij
wegens verregaand ergerlijk wangedrag van zijn dienst
finaal is ontzet in Augustus 1798. Zie verder op Nijega
en Elahuizcn.
1798. Wilbrandus Gerardus lleddiiigius, Keg. P e t r .
zoon, Ger. Berth. en Egb. Lubelius broeder, deed beroepen van Scharnegoutum zijn intreerede den 11 November en nam, verroepen naar Burum, afscheid November
1809 ; naar Eppingehuizen in December 1810 , naar
Midlum in Reiderland in April 1817, naar Woltersum in
Julij 1828.
1810. P i b o Koning, beroepen van Wonunels c. a. ,
deed zijn intreerede den 11 Maart, werd emeritus den
3 Julij 1835, overleed te Kornjum den 3 Augustus 1839,
oud 58 jaren 11 maanden, tengevolge van de beet van
een dollen hond.
1836. P i e t e r de Goeje, is beroepeu van Lippenhuizen, bevestigd den 8 Maart, en nam, verroepen naar het
Heerenveen, afscheid den 27 October 1839.
') Zie over hunne aanstelling Lorgion Hervormde K. K. , bl. 305
en N e l e r l . Jaarboeken 1795 bl. .793—2807,'en Boekzaal 1807 b 422.
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1840. Wicherus Cornelius van der Zwaag, Wytze
zoon, Joachim broeder, is beroepen van Zwaagwesteinde.
bevestigd en deed zijn intreerede den 22 Maart.
Er ontbreken: J. P. Escher Th. Dr. 1855 —1880. E. J.
Huisinga 1881—.

SCHALSUM.
Boer was hiermede voor de helft gecombineerd tot 1758.
Er is een oud grafschrift van een priester van 1486.
158 . Egbertus Sickens Aerarius stond hier den
2 Junij 1588 en was toen lid der Synode te Bolswarcl;
hij is verroepen naar Groningen in 1594, ennaarZandeweer in 1600.
15 . Willem Folkerts (Gulielmus Folkeri) stond
Mer den 23 Februarij 1603, werd gecommitteerd om het
wegnemen der beelden uit de kerken te verzoeken,
was lid der Synode te Harlingen, en welligt de opvolger
van bovengenoemden en gekomen omstreeks 1595. In
1604 ging hij naar St. Jacobi Parochie.
1604? Meinardus Sibrandi Toraelius, Sibrandus
zoon te Pietersbierum, was als kandidaat hier den 15
Junij en toen lid der Synode te Dokkum en overleed den
27 Julij 1634, oud 58 jaren. Er zijn hier nog vijf zijner
kinderen begraven.
1636. Henricus Nicolaï Brouwer is als kandidaat
Bier beroepen, en overleden den 16 Februarij 1675, oud
68 jaren, na eenen dienst van bijna 39 jaren.
1676. Rudolf Staak, geboren Maart 1651, is als
kandidaat geapprobeerd 21 Februarij ; •— verroepen naar
Minnertsga, nam hij afscheid den 7 December 1684.
17
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1685. Oerlacus Joliannis *) Olthof, geboren te Pingjum, is als kandidaat geapprobeerd den 12 Februarij,
emeritus verklaard in October 1738, overleden te Sneek
den 18 Mei 1739, oud 77 jaren 8 maanden en 3 weken
en hier in de kerk begraven.
1738. Frederik Deketh is geboren te Harlingen,
deed, beroepen van Jutrijp c. a., zijn intreerede den 14
December, is emeritus geworden en nam afscheid den 24
Mei 1773. Hij overleed te Franeker den 4 October 1781 ,
oud 77 jaren.
1773. Fredericus Wilhelmus Steek is geboren te
Bernburg in Saksen Anholt, als kandidaat bevestigd den
19 September, en overleden, terwijl zijn verzoek om
emeritaat was ingeleverd, den 14 Mei 1824, oud bijna
78 jaren.
1825. Davld NoordlioS' Popk. zoon deed, beroepen
van Idzegahuizen en bevestigd, zijn intreerede den 10
April.
Er ontbreken: H. Miedendorp 1860—62; IL W. Sanders 1 8 6 2 - 6 9 ; T. T. Heringa 1869 —79 ; D. W. L.
Offerhaus 1880—.

WELSKTJP en BAIJUM.
Spannum was hiermee vereenigd van 1583 tot 1606.
158 . Wiggers Birks, Vicherus Theodorici genoemd
in de Synodale Acten van den 27 Juni) 1588, stond hier
reeds in 1583, hoeveel vroeger is onzeker, en overleed
in 1606.
1607. Aegidius Joliannis, vroeger schoolmeester in
Zuid-Holland en na examen als predikant aangenomen te
') A. A. Fr. 1679.
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Dwingelo in 1600,
begin van 1607.

werd van daar hier beroepen in het

16 . Douwe Wopkes is hier beroepen van Finkum e. a. voor 1619; den 11 October bij de verteekening der formulieren noemt hij zich predikant te Weisrijp.
1622. Johannes Gijsberti E n s , Franciscus broeder,
is beroepen van Foudgum den 13 Mei en emeritus geworden den 5 September 1664, bij het Gollegie den
22 September.
1664. Leuconius Sylvius, B e r n a r d u s zoon te Lutkewierum , broeder van Laurentius te Lutkewierum en
Duco te Longerhouw c. a., is als kandidaat geapprobeerd 5
Dec. en emeritus geworden den 6 Dec. 1706, bij het
Gollegie 15 Dec.
1707. G-erhardus Simonis *) J o r n a , geboren te Harlingen, is kandidaat geworden in deze klassis den 5 Julij
1697, eenigen tijd predikant geweest op de vloot naar
Portugal, daarop hier beroepen in 1707 en overleden
den 4 September 1722.
1723. Cornelis Ludinga, Abbas broeders zoon, Justus
neef, deed , beroepen van Akkrum, zijn intreerede den
24 October, en overleed ongehuwd den 14 April 1757.
1757. Sicco Abbring, Oeorgius zoon, Sicco kleinzoon,
Godefridus broeder, deed, beroepen van Molkwerum, zijn
intreerede den 19 Junij; verroepen naar Franeker , nam
hij afscheid den 21 September 1766.
1766. B e r n a r d n s J o r n a , Gterhardiis zoon, deed, beroepen van Tzum, zijn intreerede in October en overleed
den 5 Januarij 1771 , oud ruim 65 jaren.
1772.

P e t r u s Brouwer, Broers broeder, deed, beroe-

') A. A. Fr.
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pen van Sijbrandaburen , zijn intreerede den 17 Mei on
overleed den 8 October 1780.
1781. Boetius RingnaMa is beroepen van Lutkcwierum , deed zijn intreerede den 21 October en overleed
den 29 September 1795 , oud ruim 65 jaren en 4 maanden.
1797. Petrus van Gorcum, Johannis zoon, deed,
beroepen van Gerkesklooster, zijn intreerede den 24 September ; emeritus geworden nam hij afscheid den 27
Junij 1819, en overleed te Franeker den 31 October
1824, oud 78 jaren en 5 maanden.
1819. Laurens van Loon deed, beroepen van Lieve
Vrouwen Parochie, zijn intreerede den 15 Augustus en
werd emeritus den 1 Julij 1844, wegens zwakheid van
denkvermogen.
1844. Jan Daniel Beman Brouwer is beroepen van
het eiland Marken, bevestigd den 10 November en verroepen naar Waarder c. a., den 21 Junij 1846.
Er ontbreken: H. H. IJnzonides 1847—75. J. Noordink 1876—79. S. Dijkstra 1879—83. J. A. de Vlieger
1884—,
TZÜM.
Martinus Eliacus, Roomsch priester, begaf zich, tot
de hervorming overgegaan, naar Oost-Friesland en was in
1565 te Hinte , later te Leeuwarden in 1566.
158 . Henricus Scheurman of Schuurman was hier
reeds den 3 April 1582, maar bevond zich te Sexbierum
in 1591.
Jarichius Wilhelmi is verroepen naar Achlum c. a. 1600.
Leo Laurentius (Lieuwe Laurens) is verroepen naar
Birdaard en Janum omstreeks 1602.
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1602. Conradus Johaiinis Alutarius, beroepen van
Oldeboorn c. a. , geapprobeerd den 25 November, stond
hier nog in 1627, volgens opschrift van een der klokken,
en is in redelijken ouderdom toen weldra overleden of
emeritus geworden.
162 . Hero Laurentius, kandidaat geworden bij deze
klassis omtrent 1 6 2 6 , was de opvolger van Alutarius
en wolligt spoedig na hem hier beroepen; hij overleed
in het begin van 1642.
1642. Gellius Boëtius (Jelle Botes) is als kandidaat geapprobeerd den 14 Maart, niettegenstaande van
eene andere partij een ander beroepen en daartegen
geappelleerd was op de Deputaten en Synode ; verroepen
naar Wirdum is hij gedimitteerd den 2L April 1645.
1645. Tiberius à Bavenstein is als kandidaat geapprobeerd den 16 Junij, verroepen naar de Oost-Indiën
en gedimitteerd den 19 Maart 1652.
1652. Johamies Cuperus of Couperus x) deed als kandidaat, na approbatie den 10 Mei, zijn intreerede
den 23 Mei, en overleed den 25 Mei 1684 oud 59 jaren,
volgens grafsteen.
1684. Aggeus (Age) Eidsma of Ageus Eijsema Franequerensis, 2) geboren te Franeker, zoon van den burgemeester aldaar, was aldaar conrector, deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede den 20 Junij, 3) of Julij 4)
na approbatie van den 7 Julij; hij overleed den 28 Augustus 1720, oud 61 jaren, volgens grafsteen.
1721. Feddo van Sloten deed, beroepen van Midlum,
zijn intreerede den 21 September en overleed in Maart 5)
of den 1 April 6) 1724.
1

1
=)
3
I
-1)
6
,
6
)

Volgens aanteekening van Ds. W. J. Tenckinek.
A. A. Fr. 1680.
Volgens aanteekening van Ds. W. J. T.
Volgens Greid. bl. 10«.
Greidanus bl 108.
Boekzaal; dit laatste het geloofwaardigste
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1724. Prederik Boekliolt, geboren te Kollum, Henricus zoon, is als kandidaat geapprobeerd den 7 Augustus en bevestigd den 20 Augustus ; x) hij overleed den
11 April 1728 oud in het 36 ste jaar.
1729. Eg-bertus Johannis Wiardi deed, beroepen
van Ried, zijn intreerede den 1 Mei, werd wegens ligchaamsongesteldheid emeritus verklaard bij het collegie den 29
April 1738, en overleed in hetzelfde jaar den 6 Mei oud
in het 39ste j a a r .
1738. Bernardus Jorna, Gîerardus zoon, beroepen
van Midlum, is geapprobeerd en gedimitteerd den 4
Augustus ; verroepen naar Weisrijp c. a. nam hij afscheid
in October 1766.
1767. Theodorus ScMere, Nicolaas zoon en kleinzoon , is beroepen van Foudgum c. a., deed zijn intreerede den 5 Julij en overleed den 15 October 1803.
1804. Wijbrandus Jacobus Tenckinck, geboren te
St. Anna Parochie den 14 September 1779, Egbertus
Henricus zoon, Jan Willem Goenradus broeder te OostZaandam , is als kandidaat. bevestigd en deed zijn intreerede den 13 Mei; hij overleed den 16 November 1845,
oud ruim 66 jaren.
Er ontbreken: D. Canncgieter 1846 — 78, T. Cannegieter, Th. Dr. Mei 1878—Nov. 78; E. J. Offerhaus Lzn.
1879—80; H. Nieweg 1881—86.

Ring van Bolsward.
BOLSWABJ).
1572. Jan Janszoon of Hansii, hier geboren, daarom
ook Johannes Bolswerdiensis genaamd, 3) heeft de eerste
')J Volgens aanteekening van W. J. T.
) Bij Veeris Verm. A. bl. 111.
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leerrede gedaan in de Minderbroederkerk, nadat dezelve
voor de Hervormden ingeruimd w a s , den 31 Augustus
1572. Tengevolge van do strenge plaeaten door 't hof
van Friesland uitgevaardigd tegen de Hervormden in 1573 ,
moest hij vlugten, aanvaardde nog datzelfde jaar den dienst
te Hoogwoud, en bediende in 1574 voor eenigen tijd de
kerk van Jisp. Zie hier verder op 't jaar 1580.
1578. Slxtus Ripperti is uit Noord-Holland van
Medemblik en Twisk beroepen ten dienst van onderscheidene gemeenten in Friesland, doch inzonderheid van deze en
die van Franeker, zoodat in 1579 tusschen beide laatstgenoemden gemeenten geloot is, wie hem tot vasten predikant zoude hebben. Hij viel aan Franeker ten deel.
1579. Ruardus Bernarcîi Acronrâs, Bernardus zoon
te Wanswerd, Johannes broeder hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker, diende vroeger te Franeker;
schoon predikant te Alkmaar, hield hij zich hier op en
werd den 30 Junij hier beroepen; hij verzocht hier te
blijven, doch daar dit zonder de toestemming van de gemeente te Alkmaar niet kon geschieden, heeft deze gemeente goedgevonden eenige mannen derwaarts te zenden , die na herhaald aanzoek eindelijk de toestemming
verkregen; hij werd van hier verroepen naar Kornjum
denkelijk reeds in 1580.
1580. Johannes XJlstamis of van IJlst *) is hier
gekomen den 26 Februaiïj en heeft, volgens kerkeraadshandelingen van den 19 September 1580, zijnen dienst
hier geresigneord, met voornemen om naar Holland of
ergens anders heen te vertrekken ; hij trad nog in dienst
in 't zelfde jaar te Hem, en overleed aldaar omstreeks 1592.
1580. Johannes Bogerman, die vroeger van Kollum
gevlugt was, werd beroepen van Uplewert in Oost-Fries') Volgens Croese hl. 25 dezelfde als Jan Jans zoon bovengenoemd
docr wien gezegd wordt dat J. IJlstanus ook Jan Jans zoon genoemd
werd, en dat hij vertrok van Hoogwoud naar Bovenkarspel in 1574,
waar hij nog stond den 6 Julij 1579, wanneer hij te Amsterdam werd
beroepen, doch zonder approbatie te verkrijgen.
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land den 1 October, kwam met zijn huisgezin over den
3 November, en heeft zijne intreerede gedaan in de
groote kerk des voormiddags den G November; terwijl
hij hier stond werd hij gedurig aan andere gemeenten
voor eenigen tijd ter leen afgestaan, als aan Sneek in
1582, Steenwijk in 1583 en daarna ook nog te Kollum;
in 1592 van Bolsward naar Kampen verroepen, liet de
Synode het aan hem over om te vertrekken, doch is hij
om verscheidene redenen niet vertrokken. Voor St. Jacob
die beroeping opgevolgd hebbende, was hij datzelfde jaar
ook nog voor korten tijd te Steenwijk, waar men hem
in 1593 voor vast beriep. Hij bleef hier tot in 1596,
wanneer men hem te Aduard wilde beroepen ; daar over
met hem onderhandelende, droeg men hem intusschen deberoeping van Appingadam op, den 6 April op hem uitgebragt, welke hij met overleg der Staten van de Provincie Groningen aannam; van daar in 1598 naar Hasselt
verroepen, nam hij, niettegenstaande de meest vereerende
en dringende aanzoeken om te blijven, den 15 Junij zijn
afscheid; te Hasselt overleed hij. Zie van zijne zonen
Johannes te Leeuwarden en Regnerus te Harlingen.
Tinnannus Hernici, zie klassis Bolsward en Workum
bl. 4.
1581. Bartholdiis Sclniiriiig'a^, te Lutsborg zich ophoudende , werd hier den 13 Februarij beroepen, doch te
vergeefs, daar hij reeds naar elders, ongetwijfeld Leeuwarden , beroepen en vertrokken was. Zie klassis Bolsward en Workum bl. 4.
158 . Jelle Hotzes of G-ellius Snecanus, beroepen
van Leeuwarden, stond hier in 1583 en was toen lid deiSynode te Franeker, waarin hij zijn ontslag van zijnen
kerkdijken dienst verzocht heeft, 't geen hem wegens zijne
hooge jaren is ingewilligd, met vriendschappelijke bede,
dat hij ten nutte der hervormde gemeenschap werkzaam
mogt blijven in 't uitgeven van welbearbeide geschriften,
terwijl den Staten der Provincie gevraagd werd om een
toereikend jaarhjksch pensioen voor hem, 't welk onge-
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twijfeld zal verleend zijn geworden. Sedert dien tijd
woonde hij dan hier dan daar in Friesland, onder anderen
te Bolsward en Harlingen van 1586 — 8 8 , te Franeker in
1590 en 1591 ten huize van de dochter van den heer
Schelto à Liaukema. Zeer waarschijnlijk nam hij nu en
dan nog een preekbeurt waar, waarom Metslar hem dan
ook in die jaren als predikant aldaar opgeeft, terwijl hij
zelf zich doorgaans in zijne geschriften, na zijn ontslag in
1583 uitgegeven, noemt verb. div. minister. Met zijne pen
was hij bij voortduring werkzaam ten dienste der Hervorming. Hij schijnt overleden te zijn in 't laatst der
16de eeuw en wel vermoedelijk te Leeuwarden, waarbij
in 1596 woonde. l)
1582. Coraelius Yigeri of Wicheri, van geboorte
een Fries, werd, tot de hervorming overgegaan, om de
schaarsheid van leeraars tot den kerkdienst aangenomen.
Kornelis Wiggerts zoon is hier beroepen den 26 Februarij, en vertrokken naar Flarlingen voor den 6 Mei
1583. *)
1586. Joliannes EMng-eiisis, (zeer waarschijnlijk dezelfde als Joh. Meppel, zoo genaamd omdat Meppel wellicht zijn geboorteplaats was) is zeker beroepen van Witmarsum, was hier volgens de onderteekening van een
kerkeraads-handeling den 28 December 1586, onderteekende mede het recjuest aan koningin Elizabeth, 3) en is
verroepen naar IJtens in of terstond na 1590.
1591. Petrus Haiwitius of Harritius en Harrisius,
gewezen predikant onder de klassis Alkmaar misschien te
Koedijk, werd te Enkhuizen beroepen in 1586, daar
van zijnen dienst ontslagen in 1589, doch trad in datzelfde jaar weder in dienst te Muiden, is van daar hier
beroepen in 1591, verroepen naar Wormer en Jisp in
1595, naar Steenwijk in J596, naar Naarden in September 1598, daar van zijnen dienst ontslagen in 1610, weder
'j Zie G-lasius G. N. en bijvoegsel blz. 658 — Navorscher XI 153
on 268.
-) Zie over zijne namen op Harlingen en voorts Navorseher XI 209.
;i
) Zie Uitenbog.
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aangesteld te Sloten en Sloterdijk in 1611 en alleen te
Sloten in 1613, waar hij overleed in 1616.
1592. Petrus Berck wordt in de Synodale Acten
van 1592 gemeld en is waarschijnlijk hier geweest. In
1586 wordt er een van denzelfden naam gevonden te
Vreeswijk of de Vaart, en in 1595 te Zuidland of Westenrijk. *)
1594. Thomas Rootïiuis, beroepen van Hasselt, waar
hij stond in 1586, was hier reeds den 27 October; verroepen naar Deventer in 1596, is hij daar overleden
in 1625.
1596. Aegidius Ebrecht is met goede getuigenissen
en recommandatie van Heidelberg herwaarts gekomen om
eenen dienst te zoeken. Op verzoek der stedelijke regeering liet hij zijn gaven hooren, die zoo wel voldeden, dat
hij door de regering en kerkeraad beroepen en aangenomen is in Augustus 1596 ; hij was in 1602 legerprcdikant, en vertrok naar Gaast en Ferwoude in 1603.
159 . Hemiciis O t t o , van geboorte een Fries, was
hier, volgens onderteekening van eene kerkeraads-handeling, in 1598 , en is hier overleden en begraven.
1601. Biicloîplius F a b r i t i u s is beroepen van Kouduin, geapprobeerd en gedimitteerd den 2 Maart, vertrokken in of wegens oneenighoid omstreeks 1603. De Idassis
van Bolsward ontving den 11 Februarij en 4 Maart 1603
twee missives over het weder toelaten van een afgezetten
predikant. Of dit op hem of op iemand anders van toepassing was, durven wij niet bepalen.
1603. Crodefridus Sopingius, Nicolaas zoon, Adolf
en Ghrist broeder, deed, beroepen van Schraard, zijn intreerede St. Jacob (den 25 Julij). Den 30 Junij 1614 tot
') Greidanus b!. 17S, houdt hem voor dezelfde, als Petrus Harritius bovengenoemd.
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hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te
Franeker beroepen, heeft hij daarvoor bedankt, daar
de kerkeraad hem zijne dimissie weigerde. *) Naar
den Haag is hij gecommitteerd tot bevordering van de
Nationale Synode den 29 Maart 1611. Aan zijne weduwe
is voor de dedicatie van een boek 100 daalders vereerd
den 21 Maart 1616. Hij overleed den 30 November 1615
en is begraven in de groote kerk , volgens grafsteen.
1603. Joîiamies Harmens Cling'Mjl deed, beroepen
van Koudum , zijn intreerede Allerheiligen (1 Nov.) en is
overleden den 7 Julij 1605 oud 70 jaren, volgens grafschrift in de groote kerk. Zijn zoon was professor te
Franeker.
1606. (xottescïiakus Aeltius of A l t i u s , 2) geboren te
Harderwijk in 1575 s ), was te Wilp als kandidaat in 1601 ;
van daar hier beroepen, is hij als lid der klassis aangenomen den 8 December ; verroepen naar Arnhem, is hij
gedimitteercl den 27 April 1619 en daar overleden in 1649. 4)
Hij gaf uit „vreden-clacht aen die vereenichde Nederlanden" , Leeuwarden 1612. Op den titel staat Aeltius. 5)
1616. H e r m a n n u s BiMmis, te Oldemarkt in dienst
gevonden in 1601, vertrok van daar naar Huisen in
't Gooi, in 1606; van daar hier beroepen, deed hij zijn
intreerede in het eerst van November ; verroepen naar
Utrecht, is hij gedimitteerd den 22 October 1621, endaar
overleden den 11 November 1622.
1619. Joliannes Bilt is beroepen van Workum; door
het protest dier gemeente wTerd hij bij de klassis door het
') In het register van het collegïe staat „de "beroeping aangenomen."
) Volgens de Jongh bl. 249, waai- blijkt dat de nakomelingen
zich tot in den 4den graad allen Altius hebben geschreven.
3
) Volgens Navorsoher antwoord op vraag v. b. bel. XV no. 4.
4
) Zie Trigland en klassis Bolsward en Workum bl. 7. Zie ook
nog de Navorscher III 169 en II 156 en biiblad 1853 bl. 133 Dodt.
Archief III ü91.
') Zie Catalogus van het Friesch genootschap bl. 23.
2
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lot aan deze gemeente toegewezen den 4 October; door
de Synode te Leeuwarden in 1633 is hij van zijnen dienst
ontslagen, maar ongetwijfeld naderhand te Heerenveen
gekomen in 1635.
1621. Sixtus Hommius, Festus broeder, is beroepen
van Wirdum, geapprobeerd den 26 November, emeritus
geworden in 1650.
1633. Livius Hilarius, Hil. Sibr. zoon, Joh. Hil.
broeder, is beroepen van Ternaard, geapprobeerd den 7
October, verroepen naar Leeuwarden en gediniitteerd den
7 April 1644.
1644. Matthaeus Bernardi Brugbrou is eerst als
lid der klassis aangenomen den 7 Junij 1645. Uit een
gemaakt 3tal werd door den vollen kerkeraacl beroepen
G. Boetius. Deze beroeping is niet geapprobeerd en den
kerkeraad door het collegie geordonneerd den 9 Augustus
1644, om na approbatie van den magistraat uit de 2
overigen van het 3tal een te kiezen : de kerkeraad, in het
bijzonder op aandrang van Ds. Hommius, hieraan voldoende,
werd, op verzoek van den magistraat, door de Gedeputeerde
Staten, bij resolutie van 31 Augustus, M. B. B. van Stavoren hier aangesteld ; zonder gediniitteerd te zijn , aanvaardde lüj hier zijne bediening. Deze zaak, voor de Staten van het Land gebragt zijnde, werd den 26 Februari]
1645 tot onderzoek gegeven aan den stadhouder en medegecommitteerden. Bij Staten-resolutie van den 25 Maart is
deze beroeping onwettig verklaard, en Ds. M. B. B. gecondenmeerd tot schuldbekentenis, waarop eene nieuwe beroeping bevolen en bepaald werd dat hij, na gegeven satisfactie,
weder verkiesbaar zou zijn. Hieraan is voldaan, en M.
B. B. is hier wettig predikant geworden. De magistraat,
die vroeger gezegevierd had, delfde nu het onderspit, te
meer daar bij Staats-resolutie van den 14 Maart de gedepossideerde kerkeraad van Bolsward geheel werd hersteld,
mot order aan den magistraat om aan den diaken
Bientie Bicnties zijne afgehaalde goederen te restitueeren. *)
') Ten deele Burmania. Zie over dit dispuut nog klassis Zevenw.
bl. 85 en klassis Fr. bl. 173. Halbertsma's Hulde 11 282 en de voorrede v. klassis Bolsw. en Work.
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Ds. M. B. B. is verroepen naar Harlingen en gcdiiniüoerd
den 18 November 1650.
1651. Lambertus Schuring» is beroepen van Tjerkgaast , daar gedimitteerd den 9 April, en overleden reeds
in Mei 1651.
1651. Henricus Nicolaas Daveiitreus is beroepen
van de Joure, daar gedimitteerd dan 16 Junij, verroepen naar Leeuwarden en gedimitteerd den 20 April 1657.
1651. Everhardus Heracliti Bornaeus is beroepen
van Oldeboorn, geapprobeerd den 6 October, en overleden
den 30 Julij 1680. x)
1657. Adolphus Marck is beroepen van Koudum,
geapprobeerd en gedimitteerd den 12 Mei, en overleden
in 1673. 2)
1673. Gerhardus Moda, Johan broeder, is beroepen
van Burgwerd c. a., gedimitteerd den 17 December, en
overleden den 4 Februari]' 1677 oud 37 jaren.
1678. Henricus Leeiïring is beroepen van Nieuwbrongerga, geapprobeerd den 8 April, en overleden in 1693.
1681. Sibrandus Yomelius, Joh. zoon, is beroepen
van Hindeloopen, geapprobeerd en gedimitteerd den 31
October, en overleden in het begin van 1694. 3)
1694. Jacohus de Kenipenaer is beroepen vanPingjum c. a., geapprobeerd en gedimitteerd den 16 April,
verroepen naar Haarlem, gedimitteerd den 6 Augustus
1697 , deed zijn afscheidsrede in November, vertrok naar
den Haag in April 1706, en overleed daar den 3 April
1726, nadat hij acht dagen te voren was geopereerd van
') Catalogus van het Friesch genootschap bl.242; kiassis Dokkum
187
k-assis Fr. 174. _
3
) Zijn vrouw Juliana Siersma, later geh. met Jul. Hansma, adv.
te B. Beiden stierven in 1680.
3
) Scripsit, kiassis Bolsw. 8.
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een steen uit de blaas, N.B. zwaar 8 oude looden, ter
dikte van een ganzenei. Ter gelegenheid van zijn overlijden, is een gedenkpenning geslagen, waarop men aan
de eene zijde leest: „Vir plur. B_ev. Jacobus de Kempenaer. V. D. M. Haganus fidelissimus, eruditione et eloquentia eximia , pietatis ardore singulari, acerbissimis ingentis
calculi cruciatibus confectus, placide obiit, suae in Deum
fîduciae piis omnibus suavissimum odorem suique desiderium relinquens." Op do andere zijde staat op eene
grafnaald: „Natus Amsteld. V Sept. MDCLXVI, denatus
Hagae Com : III April MDGGXXVI," en daaronder : „Pietas spectata per ignes."
1695. Kuardus Andala is beroepen van Makkum c. a.,
en deed zijn intreerede den 4 Augustus; beroepen tot
hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker is hij gedimitteerd den 17 Mei 1701, en daar overleden den 12 September 1727. x)
1698. Tlieodorus Elout is beroepen van Ternaard,
geapprobeerd den 28 September of Februarij, verroepen
naar Haarlem, gcdimittecrd den 15 September 1706, en
daar overleden den 27 April 1729, oud 69 jaren.
1701. Meoïaas Alma is beroepen van Oosterlittens,
geapprobeerd den 29 September, en overleden in 1727.
1707. Nicolaus Schicre is beroepen van Hallum,
deed zijn intreerede den 13 Maart, on overleed den 28
Maart 1729. 2)
1728. Augustiuus Offringa is beroepen van Boxuin,
deed zijn intreerede den 30 Mei, en overleed den 28
Junij 1758, in het 62ste jaar zijns ouderdoms. 3)
') Zie Vrimoet verder 728—737 on Glasius G. N. die ook aanhaalt,
Paquot I. p. 162 suiv. Upeij gesch. der 18de eeuw VIII blz. 152 volg.
161 verv. en 403.
-)
Scrips. klass. Bolsw. 9. Zie familie klass. Dokk. 142.
3
) Zie over zijne preek ter opening- der Synode 1742, Lorgion,
Hervormde K.K., bl. 241. Zijne vrouw was Sjoerdje Acroniua, met
wie hij in 1730 trouwde.
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1730. Gijslbertns Fontein is beroepen van Metslawier,
deed zijn intreerede den 23 Julij, en overleed den 12
Februarij 1770.
1759. Jan Hendrik Versclmir, geboren te Nendorp,
waar zijn vader was , doch laatst te Sleen in Drenthe ,
deed zijn doet. examen te Franeker, *) Henricus zoon,
kandidaat en Th. Dr. , is beroepen 22 en deed zijn intreerede den 29 Julij ; beroepen tot hoogleeraar in de
oostersche talen en oudheden te Franeker, nam hij afscheid den 8 Julij 1764; hij legde deze betrekking
daar neder in 1797, en overleed op zijn buitengoed
Bornia-State onder Weidum den 20 Mei 1803, in het
68ste jaar zijns ouderdoms. 2)
1764. Henderik Geiiiard Cannegieter, Henr. zoon,
Herm. en Joh. broeder, deed, beroepen van Witmarsum,
zijn intreerede den 21 October; emeritus geworden in
December 1806, overleed hij hier den 12 November 1808
en is hier begraven. Hij had 4 zoons , Dom. Hendr. te
Langweer, Dominic. te Marssum , Joh. te Witmarsum ,
Herm. te Parrega. s)
1770. Jan Adam Kesler, Paul Mattliias zoon,
Willem on Paul en Mattliias broeder, deed, beroepen van
Paesens , zijn intreerede den 22 Julij en overleed den 2
April 1802, oud 63 jaren 6 maanden.
1803. Bernardus Terwey, Wibr. zoon, Samu. Wibr.
broeder, is beroepen van Marssum, deed zijn intreerede den 22
Mei; verroepen naar Zutphen nam hij afscheid den 25
Junij 1806, vertrok naar den Haag in 1808, werd emeritus in 1821, en overleed te 's Hage den 21 Junij 1835,
oud ruim 63 jaren. 4)
1806.
')
")
)
4
)

:i

Saniuel Yerwey, Wibr. zoon, Bern. en Wibr.

Boekz. 1759b, 257, 1760c, 96.
Catalogus van het Friesch Genootschap, bl. 158, 259, 280.
Zie de familie • Stamboek I , 189; II, 126.
Zie Glasius G. N.
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broeder, is beroepen van Arum, deed zijn inlreerede don
7 September; verroepen naar Dordrecht, nam hij afscheid
den 22 October 1815, en overleed daar den 10 April
1840, oud ruim 56 jaren. Zijn zoon Ayzo was te Heerjansdam. *)
1807. Johannes Eusebius Voet van Campen, zoon
van Johannes Schagen van Campen, geboren te 's Gravezande den 20 Julij 1778, was als kandidaat te Nederhemert in November 1801, te Muidenberg in 1802, is van
daar hier beroepen, deed zijn intreerede den 21 Junij ;
verroepen naar Zalt-Bommel, nam hij afscheid 15 April
1816, en ging naar Leiden in 1817.
1816. Abraham Schim van dei' Loeff, geboren te
Rotterdam, was als kandidaat te Spaarmvoude en Spaarndam in 1802, te Meerkerk in 1809, te Hattem in 1810;
van daar hier beroepen deed hij zijn intreerede den 26
Mei, en verroepen naar Groningen, deed hij zijn afscheidsrede den 26 October 1823 ; daar overleed hij den 17
Maart 1839, oud ruim 60 jaren.
1816. Hijlco van Haag-en deed, beroepen van Oudwoude, zijn intreerede den 11 Augustus en, vertrekkende
naar Zuidbroek, deed hij zijn afscheidsrede den 5 November 1820. Hij overleed 1 October 1822, oud 36 jaren.
1821. Kudolf Adriani, Ar. zoon, is beroepen van
Wijkei, deed zijn intreerede den 1 April en , verroepen
naar Rotterdam, zijn afscheidsrede den 16 April 1826.
1824. Güsbei't Waller, geboren te Amsterdam, was als
kandidaat te Zalk in 1811, te Apeldoorn en het Loo in
1816; van daar hier beroepen, deed hij zijn intreerede
den 11 April en, verroepen naar Middelburg, zijn afscheidsrede den 9 Mei 1830.
1826.

Jan Bakker is beroepen van Buiie:ipo;t, c'eed

') Zie Schotel II, 717, Stamboek 1 253, II 172.
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zijn intreerede den 17 September en nam, verroepen naar
Sappemeer, afscheid den 12 Augustus 1827.
1827. Daniël Gozen B o r g s t e i n , geboren te Batavia
den 6 September 1790, was als kandidaat te Engelum c. a.
den. 3 Maart 1816, en te Muiderberg in 1 8 1 7 ; van daar
hier beroepen , deed hij zijn intreerede den 4 November.
1830. Jan van der Y e g t , geboren te Zwolle in 1795,
was als kandidaat te Elden en Driel in 1819 ; van daar
hier beroepen, deed hij zijn intreerede den 12 December.
Er ontbreken: H. G. N. van Amerom 1853—57.
6. A. Hoog 1858—62. M. E. v. d. Meulen 1862—.
G. A. Dardenne Ankringa 1 864—.

BURGWERT, HICHTUM en HARTWERT.
Sixtus Poppius (Sicke Poppes), Roomsch priester,
vlugtte in 1567.
1580. Johannes Joliannis heeft hier korten tijd den
dienst waargenomen. Of hij dezelfde is die naderhand
Ie Foudgum c. a. gestaan heeft, is onzeker. Een van
dicnzelfden naam is in 1567 uit Dragtcn gevlugt.
Johannes de Blinde en
Gellius Benedictus Acronius waren in 1580 en 81
predikanten van Wonseradeel; laatstgenoemde ging naar
Francker, waar hij was in 1587. Zie van Gellius Benedictus Acronius op Hempens en Teems.
Johannes Cornelii is hier beroepen in 1582 , doch
het blijkt niet dat hij hier gekomen is.
Emiius heeft zich hier in 1582 en
Omstreeks 1600 stond een van gelijken
schoot c. a.; of hij dezelfde persoon is,
bepaaldelijk zeggen, ofschoon het niet
schijnlijk is.

83 opgehouden.
naam te Oudedurven wij niet
geheel onwaar18
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1589. Rudolf Uitervvijk had eigendunkelijk IJtens in
het genoemde jaar, na het houden der Synode, verlaten
en den dienst hier aanvaard, waaromtrent de Synode in
1590 onder anderen besloot, dat hij zich weder naar
IJtens c. a. zou begeven ; of Mj aan dit besluit der Synode
voldaan heeft is onzeker , doch zoo het geschied is, was
het slechts voor zeer korten tijd , daar wij hem al spoedig
weder in dienst te Wons aantreffen. Zie over zijn ergerlijk gedrag en 't verlaten der plaats Lorgion, Geschiedkundig Gedenkboek, blaclz. 2 9 , en zie verder op Wons,
waar hij reeds was den 22 November 1592.
159 . Walter (Gualtherus) Moerling stond hier den
23 December 1594, was hier nog in 1597 en toen lid
van de Synode , doch is weldra verrocpen naar Workum,
waar hij reeds was den 21 Maart 1593.
159 . Henricus Anthoiiides Beijema, de opvolger
van den voorgaanden , was hier in 1599 en nog den 28
Januarij 1605.
1606. Albertus Mjenliuis, beroepen vanBoornbergum,
was hier don 6 April; verroepen naar Nijkerk in Gelderland , schoon gedimitteerd den 5 Mei, was hij hier nog
in dienst den 22 Augustus 1623 , doch is weidra daarop
vertrokken en overleed aldaar in 1.661.
1624. Mattliias Walsweer, Abraham en Dominicus
broeder, is beroepen van Exmorra , geapprobeerd den 9
Februarij , verroepon naar Franeker en daar geapprobeerd
den 12 Junij 1637.
1G37. Franciscus Johauiies Popma, Johaiiiies zoon
te Vrouwen-Parochie , is als kandidaat bevestigd den 28
Augustus en overleed den 11 April 1653. Tot Alumnus
van deze provincie aangenomen, werd hij in 1633 ter
volmaking zijner studie naar Engelsche, en in 1635 naar
Fransche Academiën gezonden ; naar het vaderland terugkoerende , werd het schip, waarop hij zich bevond , genomen en te Ostende opgebragt.
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1654. Mermannus Laiiiiiiinga is als kandidaat geapprobeerd den 1 Mei en overleed in 1662.
1662. Regnerus Keen is beroepen van Exmorra, geapprobeerd den 20 Mei, verroepen naar Workum, en
nam afscheid den 13 Mei 1666.
1666. Gerliardus Moda, geboren te Leeuwarden in
1640 x), Johannes broeder te Blija , is als kandidaat geapprobeerd den 6 Augustus , verroepen naar Bolsward ,
geapprobeerd en gedimitteerd den 17 December 1673.
1674. Richeus Radijs is beroepen van Witmarsum ,
geapprobeerd den 3 Augustus, genomineerd bij liet coliegie, den 24 Maart 1676, tot veldprediker bij den generaal Aylva, en overleden in 1680.
1682. Hermaunus Wilhelmus Scheverstein is beroepen van Longerhouw, geapprobeerd en gedimitteerd den
24 April, in 1682 en 1691 gecommitteerd tot visie der
autographa, en overleed den 21 Maart 1695.
1695. Wibo Sidonides of Sijdonidos is beroepen
van Wons, deed zijn intreerede den 3 September, werd
volgens resolutie der Heeren Gedeputeerde Staten van den
19 Mei 1697 tot veldprediker aangenomen; verroepen naar
Hantum c. a. is hij gedimitteerd den 10 Octobcr 1698.
1699. Henricus van Thoon is als kandidaat bevestigd 7 Mei en overleden den 20 Maart 1727.
1728.
kleinzoon
Aäron te
verroepen
Augustus
1735.

Henricus Grevestefn, geboren te Leeuwarden,
van Henricus op Westerschelling, broerszoon van
Hernelum, is ais kandidaat bevestigd den 18 Julij ;
naar Oosterlittens nam hij afscheid den 14
1795. Zie 't familie-register op Rinsumageest.
Johannes Lcopold Emanuël Colerus, Marti-

') A. A. Gr., Augustus 1057, aefcatis. 17.
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mis Ëmamiël zoon, is beroepen van Wanswerd en Jislum, deed zijn intreerede den. 30 October en overleed
den 20 Junij 1767 ; hij is begraven te Raarcl.
1768. Taco Tadema, Taco Sibel. kleinzoon, deed,
beroepen van Parrega, zijn intreerede den 24 Julij; emeritus geworden nam hij afscheid den 19 Mei 1799.
1800. P e t r u s P e a u x , geboren te Harlingen, is als
kandidaat bevestigd den 11 Mei, en wegens krenking
zijner zielsvcrmogens ontslagen in 1823.
1824. Rutger Bodenburg' Mentz deed, beroepen van
Oostcrbiermn, zijn intreerede 4 April; verroepen naar
Workum nam hij afscheid den 19 November 1826.
1827. Taco Rooi'da, Th. Dr., geboren te Britsum,
Gerrits zoon, Jan's broeder te Nes op 't Ameland, was
als kandidaat te Lutkegast in Mei 1825, is van daar hier
beroepen on deed zijn intreerede den 17 Julij; benoemd
tot buitengewoon hoogleeraar in de oosterscho letterkunde, hebreeuwsche oudheden en uitlegkunde des Ouden
Testaments aan het Atheneum te Amsterdam, nam hij
afscheid den 30 September 1827. Hij is bekroond te
Leiden 1822/23, en oreerde te Amsterdam den 20 April
1828.
1828. Oyslbertus Cornelis Duval Slothouwer, geboren te Arnhem in 1 8 0 1 , waar zijn vader Johannes
Gonradus toen conrector was, dezelfde die naderhand te
Leeuwarden is geweest, is als kandidaat bevestigd den 7
September.
Er ontbreekt: H. van Griethuijzen Azn. 1879.—

WOMMELS en HIJDAARI).
158 . Thomas Stalman, geboren te Zwolle, was
hier in 1583 en 8 4 , is verroepen naar Oosterend en was
daar nog in 1584.
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158 . Petrus Jarichii was hier in 1587, bediende
Wommels en Edens, en overleed te Wommels in 1604.
1604. Thomas Stalman is hier weder beroepen van
Garnwerd, geapprobeerd clen 15 Julij, en van Garnwcrd
bij de klassis gedimittecrd den 5 October 1604; verroepen naarlvimswercl is hij gedimitteerd den 14 Januarij 1611.
1611. Heiiricus Moll,, geboren te Sneek, zoon van
Johannes, schepen aldaar, broer van Petrus hoogleeraar
te Franeker, is beroepen van Huizum en geapprobeerd
clen 23 December. Den 6 April 1612 is hein toegestaan
om ook Edens voor een jaar te bedienen. Hij is verroepen naar Langwecr c. a. in 1626.
1626. B e r n a r d u s Hessels, beroepen van Oosterbierum en geapprobeerd den 18 October, vertrok naarDokkum in 1632. Hij ging tot de klassis van Franeker over. *)
1632. Feico Oedsonius is beroepen van Utens, en
geapprobeerd den 3 September ; verroepen naar Leeuwarden, werd hij gedimittecrd den 27 October 1635. Hij gingtot de klassis van Bolsward en Workuin over. 2)
1636. Focco Gerardi, beroepen van Wijnaldum, deed
zijn intreerede den 25 Februarij en is hier overleden in
1674, doch na den 22 November. s )
1675. Franciscus van T e l s e n , geboren te Goënga
don 14 Julij 1654, Gerhardus zoon, Tarquinius broeder
te Wolsum , is als kandidaat bevestigd den 21 Maart,
verroepen naar Bergum en derwaarts vertrokken in het
begin van 1679.
1679. Franciscus Elgersma, Franciscus zoon (of
junior) te Oudkerk, broerszoon van Regnerus te Dokkum,
M Zie klassis Bolsw. en Work. bl. 74,
')
Zie klassis B. en W., bladzijde 75 etc.
3
) Zie klassis B. en W., bl. 75.
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neef van Regnerus te Drogeham x ) , is in dienst gekomen
den 8 Julij en overleden in 1717.
1719. Petrus H o r r e u s , geboren den 4 Junij 1G95
te O. L. Vrouwen-Parochie, Gerhardus zoon , is als kandidaat bevestigd in Mei en deed, verroepen naar Workum, gedimitteerd den 21 April, daar zijn intreerede 11
Mei 1721. 2)
1721. Bernardus Voogt, Art. Lib. Mag. et Ph. Dr.,
geboren te Franeker , is als kandidaat bevestigd den 19
October en overleden den 6 Januarij 1722. 3)
1722. Nicolaus Nicolaides, Hill. zoon, Gajus broeder,
is beroepen van Langweer, deed zijn intreerede in Mei,
en overleed den 26 April 1762.
1763. Regnerus Lantinga, Gerbrandus kleinzoon en
broeder van Gerbr. en Joh., is beroepen van Wons c. a.,
deed zijn intreerede den 1 Mei, werd emeritus en nam
afscheid den 8 November 1795. Hij overleed te Bolsward
den 31 Maart 1796, oud 66 jaren en 7 maanden.
1797. JacoMis Penninga, Everts zoon, Jill. broeder,
is beroepen van Lollum en deed zijn intreerede den 14 Mei;
verroepen naar Mantgum c. a. , nam hij afscheid den 7
Augustus 1803.
1804. Piho K o n i n g , geboren te St. Jacobi-Parocnie
September 1784, is bevestigd en deed zijn intreerede den
22 April; verroepen naar Dronrijp , nam hij afscheid den
25 Februarij 1810.
1810. Horatius Abrahams Ferfis beroepen van Terkaple c. a. en deed zijn intreerede 11 November; verroepen
naar Hindeloopen, nam hij afscheid den 14 Februarij 1813.
') Zie weer verandering van klasais, klassis B. en W., bladz. 75.
Zie v. d. Aa, Biographisch Woordenboek.
) A. A. Fr. 1717 heeft YoocM.

2
j
3
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1813. J a n van Troostenfourg de Bruin was als
kandidaat te Ommeren in 1 8 0 5 , te Kuinre in 1 8 0 8 , is
van daar hier beroepen, en deed zijn intreerede den 5 December ; verroepen naar Borne, klassis Deventer, nam hij
afscheid den 26 October 1817 ; hij kwam te Winterswijk
in 1827 en is daar overleden, terwijl hij het emeritaat
tegemoet zag , den 14 April 1850, oud bijna 70 jaren.
1818. Philippus Johannes Zwart Olinjus is beroepen van lierbaijum , deed zijn intreerede den 17 Mei, en
overleed den 22 April 1 8 3 4 , oud 42 jaren.
1834. Sjoerd Folkert van Hasselt, geboren te Arnhem , is als kandidaat bevestigd en deed zijn intreerede
19 October; verroepen naar Zuidwolde, provincie Drenthe,
nam hij afscheid den 7 April 1839. Zie verder op Sneek.
1839. Gellius F l i e r i n g a , geboren te Leeuwarden 14
Februarij 1812 , deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede den 20 October.
Er ontbreken : M. Swijghuizen Reigcrsberg 1847—49.
Gerard Wetzels 1849—56. H. M. Laurman Wassenaar
1856—.
OOSTERENI) en HEN3ÏAARD.
1584. Thomas Stalman, beroepen van Wommels in
1584, wordt in de Synodale acten van dat jaar als predikant hier genoemd. Hij ging naar Garnwert in 1595.
Zie verder op Wommels.
159 . Bauke Stoffels of Bernardus Christophori
Boni was lid der Synode te Harlingen in 1596 en toen
hier. Er is orde gesteld tegen eenige insolentiën, aan den
predikant te Oosterend gepleegd, den 16 Februarij 1600
door het Gollegie. B. S. B. is verroepen naar Lollum, en
geclimitteerd den 31 Augustus 1601.
1601.

Wibrandus Joliannis Meppel, Johannes zoon
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te Bolsward, is hier beroepen en tot lid der klassis aangenomen den 26 April 1602 ; hij is vorroepen naar Lutkewierum en gedimitteerd den 18 Maart 1605.
160 . Martinus Martinides L a u r m a n , Martinus
zoon te Sneek, wordt in een proces van den 30 Mei
1598 student genoemd, was in 1604 conrector te Sneek,
kwam van daar hier als kandidaat, onzeker wanneer, denkelijk 1605, was hier in 1609 en is verroepen naar Bergum in 1614.
161 . Franciscus Grualtheri
— hij schreef zich
Euroteles naar Oosterend zijne geboorteplaats — kwam
hier in 1614 of 1615, en overleed, volgens grafsteen in
het koor der kerk, den 21 December 1638.
1639. Sibrandus Atsma is hier beroepen in 1639.
Hij werd emeritus bij het eollcgie den 21 Maart 1678 en
overleed hier in hetzelfde of volgende jaar.
1678. Duco Sijlvins, "Bern. Leuc. zoon, is beroepen van Molkwerurn, geapprobeerd den 10 Junij, wegens
ouderdom bij het collegïe emeritus geworden 12 Julij 1719
en hier overleden in 1723.
1719. B e r n a r d u s Schotanus à S t e r r i n g a , kleinzoon
van Christiaan Schotanus à Sterringa, deed, beroepen van
Oosterhaule , zijn intreeredc den 1 October, en overleed
den 13 September 1739.
1739. P e t r u s de Gavere is beroepen van Wons c. a., en
deed zijn intreerede den 25 October ; emeritus geworden,
nam hij afscheid den 17 Mei 1798, en overleed te Bolsward den 6 November 1803, ruim 90 jaren oud.
1798. Joaii F r e d e r i k de R o o k , geboren te Bommel,
was als kandidaat te Horsen in 1779 — te Heeronwaarden in 1780, te Monnikendam in 1784, te Deventer in
1789, is daar in 1795 van zijnen dienst ontslagen wegens de herstelling van Ds. P. J. Schriever, die in 1788
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wegens politiek was afgezet; daarop is hij hier beroepen,
deed zijn mtreerede den 23 December en nam, verrocpen
naar Snoek, afscheid den 7 Junij 1802.
1802. Albertus Hingst dcod, beroepen van Gaastmocr c a . , zijn mtreerede den 15 Augustus. Hij werd
emeritus den 1 April 1860, en zijn kleinzoon Albertus
Adrianus te Onderdcndam deed afscheid voor hem den
25 Maart. Hij overleed te Onderdcndam den 23 Julij
1861 , oud 83 jaren en 6 maanden, en is te Oosterend
begraven.
Er ontbreken: W. A. Becking 1860; J. F. L. Muller
1874—82; J. J. v. d. Wcijde 1882—.

IJTENS.
Tot in 1600 waren Hennaard
IJtens vereenigd.

en Lutkewierum met

1580. Martinus Laurmaii, predikant van Hennaarderadoel.
Pauhis Antonii, een geboren Fries, begon in 1578 de
hervormde leer te verkondigen, en is hier gekomen denkelijk in het begin van 1580. Hij is verroepen naar Huizum
voor 1588, van waar uit hij op meer dan eene plaats leerde ;
van daar ging hij naar Rouveen in het begin der 17de
eeuw; verroepen naar Beilen, werd hij wegens hooge
jaren emeritus op de Synode in Mei 1629, en overleed
op Michaël 1633. l)
158 . îtudoîf Uitervvijk was hier in 1588, verliet
zijnen dienst hier in 1589 en ging naar Burgwerd, toen
vacant. De Synode in 1590 besloot dat hij Burgwerd
zou verlaten en hier wederkeeren ; of hij hieraan voldaan
hoeft, bleek ons niet, maar wel dat hij spoedig daarop
te Wons gekomen is.
') Volgens de Synodale en klassicalc acten van Drenthe.
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159 . Johaimes Meppel, beroepen van Bolsward in
of terstond na 1590, stond hier in 1592, en is verroepen naar Jorwerd in of kort voor 1598.
1598. Jolianncs Juonis is hier gekomen in 1598,
en overleden omstreeks 1600. Zijne weduwe werden de
inkomsten van huis, hof en landen toegestaan den 5 Mei
1600 tot St. Jacob.
.. ;'. .''
•'..• " "160 . Nicolaas Johaimes Waelwijk, welligt zoon en
opvolger van bovengenoemden, stond hier in 1605, werd
verroepen naar Rinsumageest den 7 April 1606, en is
spoedig daarop vertrokken.
1606. Johannes Petri Hiclitnmamms schreef zich
ook Johan van Hichtum, x) is welligt geboren te Hichtum, hier beroepen en geapprobeerd den 19 Mei; verroepen naar LJsbrechtum c. a. is hij gedimitteerd den 2
October 1609.
1610. Bernardus Schotanus, Jacobus zoon te Jorwerd ? ,. is als kandidaat geapprobeerd den 9 Julij ; verroepen naar Stavoren, is hij gedimitteerd den 13 Mei 1622.
1625. Hero Petri Kingma is geboren op KingmaState onder Zweins in 1596 , en had van daar welligt
den n a a m ; als kandidaat is hij hier beroepen in 1 6 2 2 ,
benevens Mattheus Petri, waarover zoo lang getwist is ,
dat de Synode in 1625 de beroeping, op hem uitgebracht,
gecontinueerd heeft, en hij als lid der klassis is aangenomen den 30 Mei; verroepen naar Oosterwierum, is hij
gedimitteerd den 23 April 1627.
1627. Feico Oedsonins, kandidaat, geboren te Leeuwarden , zoon van Oedze Riemers, landschaps- en stads
metselaar, is geapprobeerd den 3 September; verroepen
naar Wommels, is hij geapprobeerd den 3 September 1632.
') Vrije Fries VIII, bladz. 240.

Wumkes.nl

283
1632. Âbelus S i x t i , welligt zoon van Obertus te
Bozum, is geapprobeerd den 26 November, en emeritus
geworden in 1679, bij het Gollegie den 4 September.
1679. Georgius Terwolt, zoon van Etlieus te Longerbouw , broeder van Leonarcl die, in 1664 te Longerhouw
geboren, student te Groningen werd den 25 Augustus
1682 en kandidaat geworden en bevestigd naar de Kaap
ging en, na 10 jaren verblijf aldaar, naar het vaderland
terugkeerde en zonder kinderen overleed , — is als kandidaat bevestigd den 21 December en schijnt hier overleden te zijn omtrent 1680, zonder kinderen na te laten.
1680. Petrus Theodorus is geapprobeerd den 29
Mei, verroepen naar Warns c. a. en gedirnitteerd den
31 October 1681.
1682. Andreas P o p m a , kandidaat en conrector te
Sneek sedert 1678 , is hier bevestigd den 30 April, verroepen naar Kornjum en gedirnitteerd den 6 Mei 1684.
1684. Hiddius Fopma is als kandidaat geapprobeerd
den 15 September, verroepen naar Ee en Engwierum,
on gedirnitteerd den 17 Januarij 1687.
1687. Florentius BomMé, geboren te Borculo *)
den 15 December 1665, Antonius broeder te Hontenisse,
die overleden is in 1723, — is als kandidaat geapprobeerd
den 2 Mei, en nam verroepen naar Oudega en Nijega c. a.
afscheid den 4 November 1688.
1689. Johannes Wisman, Johannes zoon, geboren
te Oldeberkoop, Michael broeder te Parrega, is als kandidaat geapprobeerd den 28 Januarij en overleed in het
laatst van 1703 of begin van 1704. 2)
*)
Album Academiae ïranequerensis 1684.
2
J Volgens Grevenstein, maar volgens Burmania, die aangeteekend
heeft gevonden in een oud boekje „A°. 1705 den 24 Mei op een Zondag is Ds. Joh. Wisman old predikant in den Heere gerust en tot
Leeuwarden ter aarde besteld op Oldehoofster kerkhof."
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1705. Graviims Naiita is beroepen van Scherpcnzeel,.
geapprobecrcl den 6 Julij , verroepen naar Oudkerk c. a.
en gedimitteerd den 7 October 1715.
1716. Haring Oudkerk was ziekenbezoeker en tuchthuisprediker te Leeuwarden, door Gedeputeerde Staten
daartoe aangesteld den 14 Maart 1711. Zijn verzoek om
continuatie van zijne subsidie tot voortzetting' zijner studie
is voor een jaar weder toegestaan door de Staten, den
13 December 1 7 1 0 , indien hij niet mogt beroepen worden
etc. Hier is hij als kandidaat beroepen, geapprobeerd
den 20 April; verroepen naar Winsum c. a., werd hij
gedimitteerd en nam afscheid den 1 Junij 1721.
1721. Johannes Hartogh *) is als kandidaat bevestigd den 17 Augustus, overleden in het voorjaar van
1740 en hier begraven.
1741. Hetto Nanta, geboren te Oudkerk, Gav. zoon,
als kandidaat bevestigd den 11 Junij, werd in plaats van
zijnen vader Ganonicus in 1746 of 1747; verroepen
naar Gubaard, nam hij afscheid den 21 April 1765.
1765. Theotardus (Tjeerd) Burenstins, geboren te
Franeker, werd kandidaat in 1740, daarna praeeeptor der
latijnsehe school te Franeker voor 1752, hier beroepen
en bevestigd den 5 Mei, toen hij reeds 50 jaren oud was,
en overleed den 12 Mei 1780, oud bijna 05 jaren.
1782. Eeuvre Nauta, hier geboren den 8 October
1757, Hetto zoon, is als kandidaat bevestigd den 21
April; verroepen naar Edens en Spannum, nam hij afscheid den 7 September 1783.
1783. Domiiricus C a n n e g i e t e r , geboren te Witinarsum den 3 April 1 7 6 1 , Henricus Gerhardus zoon, broeder van Henricus te Sneek, Hermannus te Parrega, Jo')

J. Hartogh, geboren te F r a n e k e r ; Alb. Ac. Fran.
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hannes te Witmarsum, is als kandidaat bevestigd den 12
October ; verroepen naar Marssum, nam. hij afscheid den
22 April 1787.
1787. Sibrandus Teller, geboren te Bolsward, is
als kandidaat bevestigd den 14 October.
Er ontbreken: L. A. Offerhaus 1843—4,5; J. W. Hoekstra 1846—.

00STERL1TTENS.
158 . Tjalle Joukes, beroepen van IJlst omstreeks
1583, was in gemeld jaar hier en lid der Synode te Franeker, van wcgo de klassis Sneek ; misschien heeft hij ,
uit de klassis Sneek komende, daaronder nog korten tijd
behoord, want in 1585 was hij lid der Synode te Dokkum vanwege de klassis Franeker ; hij is welligt overleden
omstreeks 1601, want deze gemeente verzocht den 1 Junij
1602 aan de Synode, dat zij het oordeel van de klassis Leeuwarden over de beroeping, op Johannes Hilbrands uitgcbragt, geliefde te casseeren, en dien leeraar
aan haar toewijzen; dit is echter afgeslagen en het oordeel
van de klassis Leeuwarden op redenen gefundeerd verklaard. *)
1602. Hieronimus Honerbringlia is beroepen van
Sexbierum na den 1 Junij , doch was hier reeds, volgens
zijne eigene handteekening , den 12 December 1602; hij
is verroepen naar Huizum in 1615, na den 8 October.
1616. Adam Westerman is beroepen van Stavoren,
daar gedimitteerd den 13 Mei, verroepen naar Workum
en gedimitteerd den 3 December 1619. 2)
1620. Piërius Johannes Stellingwerf, beroepen van
Sexbierum , plaatste zijne handteekening in de huwelijks')

Over Johannes Hattumensis. Zie klassis Franeker, bl. 83.
Zie klassis Franeker, bl. 84 en Navorscher XII, bl. 274.
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geboden den 14 December, en overleed volgens grafsteen
den 17 Maart 1656, oud 67 jaren.
1657. Balthasar B e k k e r , geboren te Metslawier 20
Maart 1 6 3 4 , Henricus zoon, Johannes broeder, kandidaat, is den 10 April 1655 aangesteld tot rector der
Iatijnsche school te Franeker, in Mei 1665 tot Th. Dr.
te Franeker bevorderd, hier beroepen en geapprobeerd
den 13 April,- verroepen naar Franeker, geapprobeerd
en gedimitteerd den 11 Januari] 1666. x)
1666. Dominions Petrejus (Douwe Pieters), geb.
te Leeuwarden, werd hier als kandidaat beroepen, geapprobeerd den 5 Februarij , en overleed hier reeds in
het begin van November van hetzelfde jaar.
1668. Wibraudus Reddingius, Joel. zoon, Bernardus
broeder, is beroepen van Hijlaard, daar gedimitteerd
den 30 Maart, en overleden in het laatst van 1678.
1680. Fredericus Botterwegh is beroepen van Oosterwierum , daar gedimitteerd den 11 Maart, vertrokken
naar Stavoren en gedimitteerd den 6 Junij 1681.
1681. Lollius Lollides, Pb. Dr., Rcgnerus zoon,
geboren te Kimswerd of te Harlingen 2) 1679 , is als
kandidaat geapprobeerd den 31 November, nog in die
maand bevestigd, en overleden aan de kinderziekte (pokken)
den 10 April 1683 , oud 24 jaren. 3)
1683. Nicolaus Alma, beroepen van Rauwerd, deed
zijn intreerede in het laatst van September; verroepen
naar Bolswarcl, nam hij afscheid in liet midden van October 1701.
1702.
')
o-ion
")
3
)

Hugo Laurman, Martinus zoon., beroepen.

Zie over zijn cat. preeken, cateehisecren en lijkpreeken, LorHerv. KK., bl. 183.
Alb. Aeadeuiiao ïranequerensis.
Zie meer klassis Franeker, bl. 85.
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van Jonverd, goapprobeerd den 5 December 1701, deed
wegens ongesteldheid eerst zijne intreerede den o Februari] 1702 , en is overleden tusschcn den 23 en 24 September 1 7 3 3 , oud 68 jaren, volgens grafsteen.
1733. Renicus Bourboom, beroepen van Jonverd,
deed zijn. intreerede den 29 November, is overleden den
5 December 1734 en begraven- te Leeuwarden in de
Westerkerk. *)
1735. Heiiricus Greveiistein, Henricus kleinzoon,
Aiiron broederszoon, beroepen van Burgwerd , deed zijn
intreerede den 28 Augustus 's namiddags. Zijn oom Aäron
te Pdnsumageest had des voormiddags gepreekt. Emeritus
geworden in October 1780, is hij hier zeer schielijk overleden den 25 October 1781 , oud in het 76ste jaar en
den 2 November met toortsen begraven. -)
1781. Hug'0 Martinides Lam-man, geboren te Jorwerd, Martinus zoon, was als kandidaat een jaar te
Huins, is bevestigd den 23 September, en overleden ö
December 1827, oud bijna 76 jaren.
1828. Martinus Theodorus Laurman, hier geboren,
Hugo Mart. zoon, Theodorus Martinus broeder te Winsum c a . , was als kandidaat te Lellens in Maart 1813,
te Westerbroek December 1819, is van daar hier beroepen en deed zijn intreerede den 10 Augustus. 3)
Er ontbreekt: N. v. cl. Tuuk Adriani 1869.—
') Catalogus van het Friescli Genootschap, hl. 261, klassis Dokluim, bl. 84.'
z
) Zie de familie op Kinsumageest en v. d. Aa, Biografisch Woordenboek.
3
) M. T. Laurman te Oosterlittens schreei: Collectanea, sive notae
criticae et commentarius in epistolam l u d a e ; accedrmt de font e doctrinac, et dictionis ludae genere et colore, disputationes duae,
.Gron. 1817, 8° maj.
Zeven Leerredenen, Gron. 1818 gr. 8°.
Proeven van kleine taalkundige bijdragen tot beter kennis van den
tongval in de prov. Groningen, Gron. 1822, gr. 8°, Gat. v. 't Fr.
Gents. bl. 280, 324.
Praelectio de imaginum sive figuramm poëtiearum in Apccalypsi
Johannea indole atque pretio, Gron. 1822, 8" maj.
Museum van kerkelijke geschiedenis en oude l e t t e r k u n d e , Gron.
1825, gr. 8".
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WINSUM, BAARD en HUINS.
158 . Casparus of Jaspar Petri Stokman, een Vlaming, stond hier in 1583, werd het volgende jaar door
de Heeren Staten en Dienaren des Woords naar Beetgum
en Engelum verplaatst, doch keerde, voor dat 't jaar ten
einde was , weer hier naar toe, zoodat hij er welligt ter
leen is geweest. *)
In de Synodale Actcn van 1592 wordt de klassis Franeker gelast, om voor hem een eerlijk onderhoud bij deze
gemeente trachten te verkrijgen, doch bij aldien zulks niet
kan verkregen worden, dan bij de Staten daarom aanzoek
te doen. Hij overleed clen 9 Mei 1599.
Laurens Harmens komt hier voor in 1 GO 1, e n ' t laatst
in 1603.
1604. Joliannes P i e r s e n , geboren te Hattem, een
alumnus van Gelderland, verzocht aan de Synode in 1602
om aanbevolen te worden te Oosterlittens; de Synode
vergunde dat de klassis Franeker zulks uit haren naam
doen zou, mits hij vooraf permissie van de Heeren Staten van Gelderland vertoonde, om buiten die provincie
een beroep te zoeken; daarop werd hij hier beroepen den
2 December 1604 , en nam, verroepen naar Sloten, afscheid
den 20 Augustus 1608.
1609. Watze Watze(s?) is beroepen van Oostrum, daar
gedimitteerd den 7 Februarij , en overleden den 24 December 1636. Zijne dochter Eelt Watzes trouwde met
den landmeter Wijbe Joliannes te Weisrijp, wier dochter
Knierke Wijbes, geboren den 20 Julij 1644, trouwde met
!
) In de rekening der geestelijke goederen van Baardoradeel wordt
19 Mei 84 in uitgaaf gebragt liet traktement van den pred. en meester. Petri onderteekent in Juni] 85 en 86 en Mei 87 Jaspar Petri
pred. te Winstnn en Baard.
Voor Huins onderteekende in Sept. 85
Joliannes Petri pred te Huins, en in de rekeningen van 85 tot 88.
gedaan in 89, ieekent geen predikant, en is ook geeu traktement
voor Huins betaald en in uitgaaf gebragt
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professor Johannes Schotanus à Stenïnga den 10 November 1672 te Midlum, en overleed den 11 Februarij 1692. ')
1638.
zoon, is
5 Maart
den den

Stephanus Yincentii Plekker, Yineentius
beroepen van Beers en Jellum, geapprobeerd den
(Baard en Huins hiermede vereenigd) en overle23 Mei 1644.

1645. Johannes Epei Hilarius, ongetwijfeld een zoon
van Epeus Adolphi te Hijlaard, en Hilarius genoemd, omdat hij daar geboren was, is als kandidaat geapprobeerd
den 27 Januarij en overleden den 5 December 1655.
1657. Balthasar Obiae of De Meter stond vroeger
op 't Ameland, en is weder gekeerd uit de Oost-Indiën
hier beroepen, geapprobeerd den 2 Maart; opnieuw naar
de Oost-Indiën beroepen, werd hij gedimitteerd den 6
October 1662, en vertrok in November.
1662. Theodorus Grotius is als kandidaat geapprobeerd den 17 November, en van zijnen dienst ontzet in
1683, wegens dronkenschap.
1683. Cornelis Scheelinger is beroepen v a n ' t Ameland en bevestigd den 23 September, gecommitteerd ter
visie der autographa in 1718, en overleden den 18 Maart
1720, oud in 't 75ste jaar. 2)
1721. Haring Oudkerk is beroepen van Utens, deed
zijn intreerede den 8 Junij en overleed den 4 September
1741. Huins werd nu van deze gemeente gescheiden.
1743. Bouritius Heineman is beroepen van Parrega,
deed zijn intreerede den 27 October en overleed den 1
Mei 1770 , oud ruim 68 jaren.
]
) Ter aanvtilling van Vriemoet.
') Zie zijne geschriften klassis Franeker bl. 122 en Boekzaal
1697a 557; een Latijnsch vers 1719a 636; Catalogus van 't Friesch
Genootschap bl. 31.

19
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1770. Amoldus Meuwenliuis, beroepen van Tjerkwerd c a . , deed zijn intreerede den 21 October, en in
1772 enkele beurten te Huins ; hij is emeritus geworden
in April 1796 en overleden te Baard den 19 October
1798, oud ruim 79 jaren.
1796. Kubertus de Keniper, beroepen van Noordwolde c. a., deed zijn intreerede den 9 October ; verroepen naar Meethuizen nam hij afscheid den 22 April 17-98;
zie verder Jelsum.
1798. Johannes Wilhelmus Meijer, Laurentius zoon,
beroepen van Oudega en Kolderveen, deed zijn intreerede
den 22 Julij in 1802 ; hij is voor 6 weken geschorst in
zijnen dienst, emeritus geworden den 1 Januarij 1829, en
overleden te Rinsumageest.
1829. Theodorus Martinns Laurman, Hugo Martinns zoon, Martinus Theodorus broeder, is beroepen
van Peins c. a., en deed zijn intreerede den 7 Junij.
Er ontbreken: H. W. A. v. Aken 1 8 5 5 — 7 0 ; D. T.
Uden Masman 1871—83; R. de Haas 1884—.

EDE NS en SPAMUM. x)
158 . — 1604.
hier in 1587.
1604.—11.

Petrus Jariclis van Wommels was zeker

Thomas Stalman.

1614. Adriaims Fredcrici Alutarius werd hier tot
eersten predikant beroepen, en in 't genoemd jaar werd
ook de pastorie te Edens gebouwd. A. bediende in 1623
ook llennaard, waardoor veel moeite kwam. 2)
', Zie over de combinatie dezer dorpen k'assis Franeker bl. 16—18
en klussis Bolsward en Workum bl. 98.
"j Zie klassis Franeker bl. 17.
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Hij is. verroepen naar cle Oudeschans (een collatie van
Hoeren Gedeputeerde Staten van Friesland) in 1626, waar
hij niet langer dan tot 1637 kan geweest zijn. Zie dit
beter op Oudeschoot. *)
1626. Mauritius Jacobi Stansius is beroepen van
Molkwerum, daar gedimitteerd den 17 Julij, en verroepen naar Broek in Waterland in Mei 1632 ; zie verder
op Harlingen.
1635. Harperus Wijbinga^ Sibrcn broeder te ï w i j zel, kandidaat en rector te Workum, bediende, hier beroepen, Hennaard tevens; hij is den 30 December 1641
van zijnen dienst ontzet wegens wangedrag, doch door de
Synode te Sneek in 1649 weder berocpbaar verklaard.
1642. Jacobus Schotanus is als kandidaat hier beroepen en geapprobeerd den 7 November 1642 ; hij werd
echter, door het verzocht appel van Wijbinga en Johannes
Matheus Schelius, door eene andere partij beroepen, zoolang tegen gehouden, dat hij, op nader besluit van deze
klassis van den 6 Maart 1643, den daarop volgenden
Zondag werd bevestigd. Hij bediende do 3 dorpen en
overleed in 1692.
1693. P e t r u s Mcolai, geboren te Leeuwarden, broeder van Nicolaus Posthumus te Huizum, is als kandidaat
beroepen alleen te Edens en Spannum, geapprobeerd den
24 April, legerpredikant geworden in 1709, 10 en 12 ;
verroepen naar de Oost-indiën, is hij gedimitteerd den 2
December 1715, en daar overleden in 1720.
1716. Antonius Strik en S t r i c t , (men vindt beide)
geboren te Enschede in 1692, Johannes zoon, Johannes
achterkleinzoon, is als kandidaat geapprobeerd den 6 Julij;
verroepen naar Tjummarum en Firdgum nam hij afscheid
den 4 October 1733.
')

Scripsit, zie klassis Franeker 18.
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1733. Gentius Hessels, geboren te Tjummarum den
12 Juli) 1768, Bernardus zoon, is als kandidaat beroepen den 18 October en overleden den 21 Junij 1782.
. 1783. Eeuwe Naiita, Hetto zoon, beroepen van
IJtens, deed zijn intreerede den 21 September en overleed den 23 September 1826. Hij is canonicus geweest.
Zie op Oudkerk.
1827. Laurens Adi'iani, beroepen van Tjerkgaast,
deed zijn intreerede den 5 Augustus.
Er ontbreken: G. J. Vos 1865—69; J. Krull 1870—.
CUBAARD en WAAXENS.
Wibi'andus Gerardi, priester te Gubaard, moest in
1567 vlugten, hield zich bij de Friesche gemeente in Emden op nog in 1571, waarna hij in de provincie Groningen hier en daar dienst deed, vanwaar hij echter in 1581
weder naar Emden gevlugt is. Wiardus, vicarius te Gubaard, vlugtte naar Emden in 1567, was daar nog in 1571,
en werd naderband schoolmeester te Kampen in OostFriesland, en was daar nog in 1574.
1583. Regnerus Talco is op order van de Synode
te Franeker in 1583 van Stiens hier geplaatst, en was
in 1591 op de Synode te Dokkurn lid wegens de klassis
Bolsward, als ouderling, hoewel hier predikant; ongetwijfeld is hij van hier verroepen naar Kuinre (Overijsel),
waar hij kwam in 1594; zie verder op Jacobi Parochie.
1620. Benedictus Oellii Acronius is beroepen van
Exmorra, daar gedimitteerd den 6 November, en overleden in Mei 1646. *)
1647. Jacobus Eevius, Jacobus broers zoon, Rich.
broeder, is beroepen van Dongjum., geapprobeerd den 1
'_) Catalogus van 't Friesch Genootschap, bl. 818.
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Maart, verroepen naar Holwerd, en gedimitteerd don 22
Mei 1656.
1656. Sibrandus Tania is als kandidaat beroepen,
geapprobeerd den 24 Julij en overleden in 't laatst van
Junij 1670.
1672. Petrus Feddema, kandidaat, geapprobeerd
den 12 Februarij , is legerpredikant geweest in 1676 en
overleden in November 1680.
1681. Adrianus Hasius, Gerardus zoon, geboren
te Beetgum, geapprobeerd den 1 Augustus, overleed in
1707.
1708. Hero Sibranda, geboren te Witmarsum, broeder van Johannes, praelector te Franeker, was kandidaat
en conrector te Franeker, toen hij hier beroepen en geapprobeerd werd den 23 April; hij overleed in 1716.
1716. Petrus Horreus, Petrus kleinzoon te ?, als
kandidaat geapprobeerd den 22 April, overleed den 12
Augustus 1757 , in don ouderdom van 66 jaren en 6
maanden.
1758. Petrus Moens , geboren te Middelburg den 23
Julij 1732, is als kandidaat beroepen den 20 Augustus;
verroepen naar Aardenburg in Staats Vlaanderen, nam
hij afscheid den 11 November 1764 , en is daar overleden
den 3 April 1803. x)
1765. Hetto Nauta, Gavius zoon, beroepen van
IJtens , deed zijn intreerede den 28 April, bleef lid van
de klassis Bolsward en Workum, en overleed den 13 October 1797 , oud 78 jaren 6 maanden. 2)
1798.

Tjalke Wassenaar, beroepen van Molkwerum,

l
' Zie over zijne vrouw en kïnders Stamboek I 254, II 173.
") Canonicus, zie klassis Bolsward, 83.
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deed zijn intreerede den 21 October ; verroepen naar Sibrandaburen c. a. , nam hij afscheid den 7 September 1806.
1806. Hendrik Eling Kijgersina, beroepen van
Boornbergum , deed zijn intreerede den 2 November en
overleed den 2 October 1826 , oud ruim 46 jaren.
1828. Jan Thomas Herman Huguenin, geboren te
Leeuwarden, deed als kandidaat bevestigd zijn intreerede
den 13 April; verroepen naar Tjalbert nam hij afscheid
den 31 Maart 1833.
1833. Franciscus Johannes Dethmers, beroepen van
Hompens c. a., deed zijn intreerede den 1 September.
Er ontbreken:
F. A. van Loenen 1876—81.
K. Bosma 1882—.

LOLLÏJM.
Aan de ingezetenen van Lollum is bij 't collegic geordonneerd om een predikant te verkiezen den 22 Mei 1601.
1601. B e r n a r d u s Christophori (Boake Stoffels) Boni
is beroepen van Oosterend na den 22 Mei, want toen
werd door het collogie geordonneerd om een predikant te
verkiezen, en was hier den 31 Augustus; den 8 October
1604 werd hem door de klassis Bolsward toegestaan om
Kimswerd voor één jaar mede te bedienen; hij overleed,
volgens grafsteen, den 5 Februarij 1616, na 48 jaren
dienst.
1617. Aemilius A r t o p a e u s , Rwlolphus zoon Ie
Franeker, is als kandidaat geapprobeerd den 10 Maart,
en overleden, volgens grafsteen, den 2 Maart 1653 in
den ouderdom van 63 jaren.
1654. Ariioldus Bartholdi Schuiriiiga, Bartholdi
zoon te Leeuwarden, is beroepen van Arum, geap-
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probeerd 3 April door de klassis Franeker (zie klassis
B. bladz. 86), en overleden den 20 December 1662, oud
61 jaren.
1(363. BartlioMus Scîrarriiiga, geboren te Arum,
Arnoldus zoon bovengenoemd, is kandidaat geworden in
1655, hier beroepen en geapprobcerd den 27 April. Hij
werd , wegens zijne stijve houding en onbeschaafdlieid, de
Lollumer tour genaamd, ]) en is ongehuwd overleden den
20 September 1696, oud 64 jaren.
1697.
neef van
Benaard us
beerd den

Ennius Sylvius,, broerszoon van Laurentius en
Boetius, beide te Lutkewierum, kleinzoon van
Leuconis ook daar, is als kandidaat geappro3 Mei en overleden in Maart 1734.

1735. Daniël Heins of Heinsiiis, geboren te Harlingen 9 Januarij 1708, is als kandidaat bevestigd den 24
Julij ; vcrroepen naar Midlum nam hij afscheid 19 October 1738.
1739. Sibrandus Fatoer, geboren te Bolsward den 30
Julij 1700, kandidaat geworden in 1725, was van 1723
tot 1739 praeceptor der Latijnsche school te Harlingen,
is hier beroepen den 27 September en overleden zeer
plotseling in de kerk den 28 Julij 1771.
1771. Sinioii B a k k e r , geboren te Bolsward October
1747, is als kandidaat bevestigd den 20 October, ging
weder tot de klassis Bolsward over en nam, verroepen naar
Kimswerd, afscheid den 15 Junij 1794.
1794. Jacoîras Peiminga, geboren te Garijp December 1770, Everts zoon, Jelles broeder te Jorwerd, is als
kandidaat bevestigd den 3 Mei; verrocpen naar Wommels c a . , nam hij afscheid den 30 April 1797.
1797.
')

Eudolf Nicolai, beroepen van Wons, deed zijn

Burmania.
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intreerede den 20 Augustus; verroepen naar Arum, nant
hij afscheid den 2 November 1806.
1806. Tjalling Godeft'. Adama Pollius, geboren te
Finkum den 5 Mei 1783, Henricus zoon te Wanswerd,
deed als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 21 December ; verroepen naar Scharwoude, nam hij afscheid
den 28 October 1821.
1822. Alexander Arnoldus Riedel, geboren te Kollum, Johannes Petrus Bruinwold zoon, broeder van Johannes Petrus te Burum, deed als kandidaat bevestigd
zijn intreerede den 17 November; verroepen naar Graft,
nam hij afscheid den 8 October 1826.
1827. Jaco» Kenenian, geboren te Hindeloopen den
12 April 1797, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 1 April; verroepen naar Nieuwbrongerga, nam
hij afscheid den 27 Dec. 1829.
1830. Jan Gerrits Yeenstra, geboren te Harlingen,
deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 10
October en overleed te Harlingen den 13 December 1836,
oud juist 29 jaren.
1838. Johannes Wijtses Hoekstra, geboren te Dronrijp, deed, als kandidaat bevestigd , zijn intreerede den
12 Augustus.
Er ontbreken: F. J. Stroman de Grave 1846—60; J.
v. d. Meulenl861—66; G. Landweer 1867—74; J. Langhoutl875 —79; R. Jaarsma 1880—83; J. Verweij 1884—.

Ring van Makkum.
MAKKUM.
1590. Suffrides Pauli (Sjoerd Paulus) Feitkema
is beroepen van Tjummarum en verroepen naar Arum
voor 1599.
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159 . Suffridus Suffridi (Sjoerd Sjoerd) van Huizum
(volgens zijn grafsteen), elders ook Suffridus Suffridi Frisius genaamd, is ongetwijfeld geboren te Huizum en
dezelfde die het rekwest, door die van Harlingen aan den
Hertog Matthias en de Staten-Generaal om vrijheid van
godsdienst den 21 Julij 1578 ingediend, onderteekende. x)
Hij was hier den 3 October 1599 en toen lid en scriba
der Synode op de Joure gehouden ; verroepen naar Deinum is hij gedimitteerd den 22 Februarij 1602.
1602. Gerardus Vokking is beroepen van Hindeloopen,
geapprobeerd en gedimitteerd den 8 November; verroepen
naar Koudtim werd hij gedimitteerd den 22 Februarij 1604.
1604. Petrus Hardenberg is beroepen van Franeker ? ,
geapprobeerd den 17 September, verroepen naar Wormer
in Noord-Holland, gedimitteerd den 8 Maart 1615 en
daar overleden in 1616.
1615. Jokannes Schröderus werd, op vertooiiing
van acte van examen en vorigen dienst en beroep van
elders , op de vergadering te Rolde den 4 Julij 1603 als
predikant van Beilen aangenomen , doch is naderhand op
nieuw geëxamineerd 2 ) ; hij is verroepen naar Westeremden
in 1606, te Makkum geapprobeerd den 3 Junij en overleden in Julij 1630.
1631. Yitus Pibonis Enema is beroepen van Longerhouw c. a. , geapprobeerd en gedimitteerd den 1 Augustus , en overleden den 28 Maart 1652.
1653. Dirk Gerrits Brak el stond vroeger te Beers,
is beroepen van Burg op Texel, geapprobeerd den 26
April, en overleden den 14 Februarij 1669, volgens grafsteen in de kerk 1 6 6 8 , oud 60 jaren. Hij heeft uitgegeven „'t geestelijk leven en dcszelfs trappen."
') Winsemius 625a.
) Bruch. bladz. 317.

s
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1670. Johannes Ojers is als kandidaat beroepen,
bevestigd den 24 April, verroepen naar Sn eek en geclimitteerd den 10 Junij 1G74. *)
1674. Theotardus (Tjeerd) Revius, Jacobus zoon
te Holwerd , Richard broerszoon te Bathmen , is als kandidaat bevestigd den 4 October , verroepen naar Holwerd
en gedimitteerd den 1 Mei 1682.
1682. Mattliaeus Jorna, Petrus en Onias broeder,
is beroepen van Menaldum, geapprobeerd den 1 Mei,
deed zijn intreerede den 2 Julij en is overleden in 1691. 2)
1682. Nîcolaus Schuiring is beroepen van Olcleholtpade tot 2den predikant, geapprobeerd den 4 December ,
verroepen naar Harlingen en gedimitteerd 27 Maart 1690.
1690.
in plaats
verroepen
van Julij

Ruai'dns Andala deed, beroepen van Arum
van Schuiring, zijn intreerede den 2 November;
naar Bolswarcl, nam hij afscheid in het laatst
1695.

1692. Albertus R e e n , geboren te Workum , Regneï'us zoon en Regnerus Brongors broeder te Huizum, is
als kandidaat beroepen in plaats van Jorna, geapprobeerd.
den 18 December 1691 , bevestigd den 1 Januarij en
deed zijn intreerede den 3 Januarij 1692. Hij is emeritus geworden bij 't Gollegie 14 November 1731, overleden
te Huizum tusschen den 14 en 15 Februarij 1738 , oud
68 jaren 9 maanden, en begraven te Makkum.
1696. Sibelius Lemstra, 'geboren te Oosterzee den
14 Mei 1667, Bernardus zoon, is als kandidaat beroepen
in plaats van Andala , bevestigd den 19 Januarij en overleden den 8 Januarij 1742.
1732.

Franciscns (Frans de doopnaam) Holkema,

') Zie ldassis Bolsward en Workum, bl. 46.
) Catalogus van 't Friescli Genootschap, bltulz. 2S0 en ldassis
Bolsward en Workum, bladz. 47.
2
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geboren te Sneek den 22 Januari] 1703, zoon van Willem Holkema een niastemaker, kandidaat, beroepen in
plaats van Reen, deed, na bevestigd te zijn, zijne intreerede den 13 Julij, en overleed den 30 Mei. 1764.
De vacature werd hier waargenomen door den kandidaat Johannes Ekama, die den 3 November zijn afscheid
nam, en daarop die te Workum waarnam.
Frans zijn overgrootvader, Willem Jacobs , was de broeder van Gijsbert Jacobs. -1) Zie over zijn zoon Petrus op
O o stram c a .
1743. Carolus Kutscli, beroepen van Haskerhorne c. a.
in plaats van Lemstra, deed zijn intreerede den 27 Oefober ; verroepen naar Grouw, nam hij afscheid den 27
April 1755.
1755. Hector ï l u r r a y , beroepen van Parrega c. a.
in plaats van Kutscli, deed zijn intreerede den 24 Augustus,
en overleed den 9 October 1804. -') Laatste 2de predikant.
1765. Nicolaus Koek is geboren te Leeuwarden den
20 Januarij 1723. In 1749 werd hij als kandidaat door
de Edel Mogende Hecren den Raad van State aangesteld
tot predikant bij het Staten Garnizoen te Namen, is van
daar hier beroepen in plaats van Holkema, deed zijn
intreerede den 27 October, en overleed den 31 Augustus 1797.
1798. Willem DavM Gh'omiué, geboren te Vlissingen
den 9 April 1744, Willem Jacobus zoon, laatst predikant
te Utrecht, Gornelis broeder t e ? , was als kandidaat te
Grosthuizen en Averhorn in 1 7 7 5 , te Abbekerk en Lainbertschagen in 1777, te Baambrugge in 1788, en is van
daar hier beroepen in plaats van Koek ; hij deed zijn
intreerede 17 Mei en nam, verroepen naar Voorhout, af') Zie de nauwkeurige gealachtstaiel etc. Ilalbertsma Hulde aan
Gijsbert Jacobs II bladz. 400.
") Bij De Haan Hettema. Stamboek van den Friescben adel doel I
bladz. '274, staat 23 October; zie aldaar ook over zijn beide vrouwen.
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scheid den 22 Februarij 1807, waar hij overleed den 20
Maart 1825. *)
1808. Tjeerd Reneman, broeder van Herman en
Daniël, deed, beroepen van Hindeloopen, zijn intreerede
den 15 Mei; verroepen naar Reitsum c a . , nam hij afscheid 28 Maart 1813.
1814. Willem Maas, geboren te Haarlem den 8 Mei
1785, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den
22 Mei, en overleed den 8 Maart 1827, volgens grafsteen op 't kerkhof. 2)
1828. Jan Gerliard Kruisinga, geboren te Tjamsweer, Mcolaas Johannes zoon, is als kandidaat in dienst
getreden te Jukwerd, in November 1826; van daar hier
beroepen, deed hij zijn intreerede den 10 Augustus.
In 1862 werd hier wederom een 2de predikant toegestaan.
Er ontbreken: P. A. J. Noordink 1862 — 65 ; J. Appel
1866 — 70 ; H. W. G. Heken 1873— ; F. H. J. Grundlehner 1877—80; D. G. Thijm 1877—81 ; J. Wieten
1881 — 8 5 ; P. Gemser 1882—.

IDZEGAHUIZEN en PIAAM.
Cornelius Florus wordt hier in dienst gevonden in
1600, is verroepen naar Wons c a . en gedimitteerd den
5 December 1603.
1604. Menso Regneri is beroepen van Exmorra c a.,
geapprobeerd en gedimitteerd den 13 Februarij , en emeritus
geworden in 1629.
1631. Abraham Walsweer, geboren te Franeker,
broeder van Matthias te Exmorra en Dominicus Comelis
') Om de famielie Grommé nader te leeren kennen, zie men
Boekzaal 1753 Nov., bladz 626 — 6-Ü-5. Vlissingen Kerkhemel bladz.
'262 en Van der Aa, Biographisch Woordenboek
2
) Zie Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
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b Deinuni, is geapprobeerd den 11 Augustus, verroepen
naar Tjerkwerd, en gedimitteerd den 4 Maart 1645.
1645. Tarquinius of Teije Fokkens, zoon van Fokko
Teijens te Twijzcl, is als kandidaat geapprobeerd den 9
Junij, en overleden in 1695.
1695. Suffridus Hitsma, geboren te Workum, x)
Val. zoon, is als kandidaat geapprobeerd 7 October, verroepen
naar Hijlaard c. a. en gedimitteerd den 6 Julij 1716.
1716. Riemer Jenthema is als kandidaat geapprobeerd
den 5 October, en overleed den 18 September 1738.
1740. Joan Jacob Posthumus is beroepen van Oosterzee c. a., daar gedimitteerd den 7 September, en zeer
onverwagts overleden bij gelegenheid van een familiebezoek bij zijn schoonzoon te Workum den 14 Junij 1753,
oud bijna 65 jaren.
1754. Hendrik Grerard Cannegieter, 2) geboren te
Arnhem den 21 September 1725 , zoon van Henr. , rector en titulair professor aldaar, broeder van Herman
hoogleeraar te Franeker en Johannes hoogleeraar te Groningen , is als kandidaat bevestigd 23 Junij en nam,
verroepen naar Witmarsum , afscheid den 12 October 1755.
1755. Carel Limoerger , geboren te Leeuwarden, is
als kandidaat bevestigd den 2 November ; verroepen naar
Stavoren , nam hij afscheid den 9 September 1759.
1759. Tjalling Tobias van der Ley, geboren te
Leeuwarden den 15 Mei 1731 , is als kandidaat bevestigd den 28 October ; verroepen naar Hijlaard c. a., nam
hij afscheid den 21 Junij 1767. 3)
>) Alb. Ac. Fran. 1687.
°) De Haan Hettema, Stamboek van den Frieschen adel II,
bladz.
126.
3
) Zie over zijne twee vrouwen De Haan Hettema, Stamboek van
den Frieschen adel II, bladz. 261.
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1767. Wibrandus Yerwey, geboren te Deventer den
20 September 1742, is als kandidaat bevestigd den 18;
October; verroepen naar Noordlaren, nam hij afscheid
den 18 October 1769. Zie verder op IJlst.
1770. Saniuel Cahais, geboren te Wolsum , Is. zoon
en Is. broeder te Rinsumageest, is als kandidaat bevestigd den 6 Mei; verroepen naar Tjerkwerd c. a., nam hij
afscheid den 14 April 1771.
1771. Harke Posthumus, geboren te Bolsward den
30 Januarij 1746, is als kandidaat bevestigd den 14 Júlij,
overleden den 8 Mei 1812 en begraven te Bolsward.
181;-). Sino Joîian A t t a n i a , geboren te Sijbrandaburen , deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den
o December; verroepen naar Scherpenzecl, nam hij afscheid den 29 Maart 1818.
1819. Davicl Noordhoff, geboren te Gerkesklooster
November 1793, Popke zoon , deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 14 Maart; verroepen naar Schalsum , nam hij afscheid den 27 Maart 1825.
1825. Conraad Schuur, geboren te Kritsum, OostFriesland, den 6 Maart 1794, was eerst voor den handelstand bestemd ; als kandidaat bevestigd, deed hij zijn
intreerede den 26 December; verroepen naar Oudega Idzega,
nam hij afscheid den 15 Julij 1827.
1828. Sijpko Haijo Sijpkens, geboren te Ulrnm,
Willems zoon , broeder van Rutger Ad. Benth. te Lutkegast, deed , als kandidaat bevestigd , zijn intreerede den
9 Maart; verroepen naar Elspeet, nam hij afscheid den
9 November 1837; hij ging naar 's Grevelduin en Vrijhoeve Gappelle in 1840 , naar Putten op de Veluwe in
1844, en overleed daar den 14 December 1844.
1838. Willem Nicolaas S t o r t , geboren te Zwolle,
waar zijn vader Klaas toen, en later te Dokkum, rector is
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geweest, is als kandidaat bevestigd en deed zijn intreerede den 26 Augustus.
Er ontbreken: M. H. Maas 1850 — 69. H. vanDruten
1877—78. H. Hoekstra 1879—81. J. Osinga 1882—.

GAAST en FERWOUDE.
15 . Frans Luitjens stond hier in 1594 en was
toen Deputatus Synodi; verroepen naar Hem in NoordHolland in 1596, overleed hij daar in 1610.
159 . Gerardus Yinhemius is verroepen naar Abbenbroek in Zuid-Holland in 1598.
159 . Geliius Sixti of Sixtini (Jelle Sickes) werd
door de Synode in 1599 geordonneerd om van zijnen
dienst hier af te staan, terwijl hij nog mogt blijven wonen
tot Mei 1600. Zie verder op Hijlaard.
1600. Adam Westerman; zijne beroeping is goedgekeurd den 25 Augustus ; verroepen naar Stavoren, is hij
gedimitteerd den 28 September 1602.
1603. Aegidius Ebreclit is beroepen van Bolsward,
geapprobeerd en gedimitteerd den 26 April, en hier overleden aan cle pest.
160 . Feike Reiners was hier den 16 Februarij
1605, en misschien dezelfde die later te Sijbrandaburen
is geweest.
1607. Paulus Johaniiis, Joliannes Rouckes zoon, Daniël en Roclius broeder, is beroepen van Winaldum, was
hier den 1 Mei, en overleed in April of Mei 1632.
1633. Petrus Arnoldi Tebbing, ArnoMus zoon te
Cornjum, is hier gekomen in het begin van het jaar, en
overleden den 26 September 1634, oud omtrent 30 jaren,

Wumkes.nl

804
volgens grafsteen in de kerk te Gaast. Onder denzelfden
steen ligt ook begraven zijn zoon Sibrandus Petri Tcbbing, overleden den 4 September 1634, oud 1 jaar en
7 maanden, waaronder men verder leest „Sic vitam animamque Deo restituit."
1635. Renicus Zachaei (Kienk Sakes) van Idsinga,
geboren in 1602 , is als kandidaat geapprobeerd den 12
October, verroepen naar Jorwerd en gedimitteerd den
16 Augustus 1652.
1652. Theodorus Paludanus is als kandidaat geapprobeerd den 11 October, verroepen naar Pingjum en
gedimitteerd den 5 Maart 1658.
1659. Petrus Yomelius, Henricus broeder te Oldemirden c. a. , trad als kandidaat beroepen in 1658, eerst
het volgende jaar in dienst. Door de Deputaten en de
klassis van Bolsward in het jaar 1676 van zijnen dienst
ontzet, appelleerde hij op de Synode in 1677 , die de
sententie reformeerde , zoodat hij in dienst bleef tot in
1 683 , toen hij finaal afgezet werd wegens dronkenschap.
1683. Sixtus à Buma, Phil. Dr., geboren te Franeker *), Jacobus zoon, is als kandidaat geapprobeerd
den 6 November, verroepen naar de Oost-Indiën en gedimitteerd den 5 December 1715 ; hij werd predikant te
Gale op het eiland Geylon , en is daar overleden in 1724.
1717. Bernardus Gelder, geboren te Witmarsum,
Bernardus zoon , is als kandidaat bevestigd den 25 Juhj,
emeritus geworden en nam afscheid den 16 September
1759; hij overleed hier den 20 November 1765 in den
ouderdom van 76 jaren. 2)
1759.

Wijbe Bosma, geboren te Franeker, is als

l

) Album Academiae Franequerensis 1679.
-) Zie Navorseher deel VIII, bl. 301 over een geschrift van hem ,
en v. d. Aa, Biografisch Woordenboek en Abkoude, klassis B., bl. 41.
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kandidaat bevestigd den 4 November, nam , emeritus geworden, afscheid den 22 Mei 1799, en overleed tusschen
1811 en 1819.
1803. G-erhard Heinrich Swarte, geboren te Viskwart in Oost-Friesland den 8 Maart 1749, Heinrich zoon,
kleinzoon van Heinrich Gerhardus te Emden, is als kandidaat in dienst getreden te Landschap-Polder in Mei
1778, was te Hoogeveen in 1789, is daar om politiek
ontslagen in 1796, was weer op het eiland Borkum in
179(5, en werd van daar hier beroepen. Hij deed zijn
intreorede den 1 Januari] en, verroepen naar Onze Lieve
Vrouwen-Parochie, nam hij afscheid den 7 Julij 1805.
1808. Johau Christiaan Fi'oeling, geboren te Angenstein in Duitschlancl nabij Göttingen, is als kandidaat
in dienst getreden- te Bourtange den 1 Januari] 1799 ;
van daar hier beroepen, deed hij zijn intreerede in Mei.
Er ontbreken: H. W. Bruins 1 8 4 6 — 4 8 ; C. J. G. Vonenia 1848—53; A. v. Gricthuijsen 1853 — 5 4 ; W. v. d.
'Bijtel 1855—57; A. Meerdink 1858 — 6 2 ; H. A. Leenrnans 1864—66 ; G. F. Groncmeijer 1867 — 68 ; J. F. L.
A. de Jagher 1874—80; H. G. Ubbink 1880 — 8 3 ; J.
Eringa 1884—.

EXMORRA en ALIINGAWIEK.
Menso Regueri was hier in dienst in 1600 , is verroepen naar Idzegahuizcn en gedimitteerd 13 Februarij 1604.
1604. Petrus Fockiug is als kandidaat in dienst
gekomen in October en, verroepen naar Oost-Vlieland,
gedimitteerd den 2 September 1 6 1 1 , en daar overleden
den 4 Julij 1624.
1611. Beneclictus Gellius Acronias, Frisius, *) is
gcapprobeerd den 11 November; den 23 December is
'J

Volgons zijne poëmata.
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hem geordonneerd met zijnen dienst op te houden ; na
weggenomen zwarigheden is hem approbatie verleend den
16 Maart 1612; verroepen naar Gubaard., is hij gedirnitteerd den 6 November 1620.
1621. Mattliias Walsweer, geboren te Franoker, broeder van Abraham te Tjerkwerd en van Dominicus Gornelis te Deinum, is als kandidaat geapprobeerd 5 Februarij en, verroepen naar Burgwerd c. a., gedirnitteerd 9
Februarij 1624.
1624. Wessel Acronius is beroepen van Warns, geapprobeerd en gedirnitteerd den 21 Mei, verroepen naar
Harlingen en gedirnitteerd den 16 Julij 1632.
1632. Micliaël Hoîstius is als kandidaat beroepen;
de Staten keurden dit goed den 22 October; doch hij is
eerst in den dienst bevestigd. door Ds. H. Bothe en Gornelius Fabius, daartoe gestemd, den 15 Januarij 1633;
hij overleed in 1646 den 29 Maart en is begraven in de
kerk met 7 van zijne kinderen, volgens grafsteen.
1647. Ambrosius Lauswolt x) is geboren te Leeuwarden, als kandidaat geapprobeerd den 11 Februarij,
verroepen naar Flindeloopen, en gedirnitteerd den 20
Julij 1653.
1653. Regnerus B e e n , geboren te Makkum in 1632,
is als kandidaat geapprobeerd den 15 Augustus, verroepen naar Burgwerd, en f.;eclimitteerd don 20 Mei 1662.
1662. Willem B r a k e l , geboren te Leeuwarden den
10 Januarij 1635, N. stijl, zoon van Dirk Gerr. te
Beers c. a., is misschien als kandidaat beroepen en geapprobeerd den 4 Junij ; verroepen naar Stavoren, nam hij
afscheid den 26 November 1665.
l
) Zoo schreef hij zich onder anderen in het Album Academiae
G-roning-ensis! den 1 September 1644, en niet Lamswolt zooals Grevonstein zegt bl. 20 en 83.
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1666. Petrus Kingma, geboren te Leeuwarden, kandidaat en conrector te Bolsward, is geapprobeerd den 15
Januarij, en overleden den 29 Januarij 1680, oud 41 jaren,
volgens grafsteen in de kerk, waarop tevens blijkt dat
zijne vrouw Janko Hendriks overleed den 19 December
1679. Hij was in 1678 correspondent naar Overijssel.
Tegen de Synodale wet, binnen de 2 jaren, geambieert en
geobtineerd hebbende eene kerkelijke commissie, is bij de
Synode geoordeeld, „dat hij zich zal hebben te onthouden,
den tijd van 6 jaren, van alle kerkelijke, zoo synodale
als klassicale commissiën. Daar hij echter met de sententie spotte, zoo is zijne straf verdubbeld, en heeft hij
daarenboven in 1679 op de Synode te Franeker excuus
moeten vragen, nadat alvorens de praeses hem ernstig
bestraft heeft."
1681. Onias Jorna, Matthias en Petrus broeder, is
beroepen van Finkum c. a., geapprobeerd den 1 April,
en overleden in 1702.
1705. Joliannes Sadelaar is beroepen van Wons c. a.,
geapprobeerd en gediinitteerd den 20 April, en overleden
den 21 Junij 1747.
1748. Georgius Lemke, geboren te Oldeholtpade den
4 April 1721, Hans Henricus zoon, broeder van Hobbo
te Wier, is als kandidaat bevestigd den 28 April; verroepen naar Gornjuni, nam hij afscheid den 13 Augustus
1752.
1752. Popke de Baron, geboren te Dokkum, is als
kandidaat bevestigd den 29 October, en overleden aan
eeno uitteerende ziekte te Dokkum, den 13 Junij 1760,
oud 36 jaren en 2 maanden.
•
1760. P e t r u s Henricus Noordl>eek, Henricus Conradus zoon, Joliannes broederszoon, deed, beroepen van
Wons c. a. , zijn intreerede den 24 Augustus, en
overleed den 3 Januarij 1777, oud 50 jaren en 3 maanden. Schoon hem het beneficium emcritorum bij de Edel
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Mogende Hoeren Gedeputeerde Staten reeds was toegestaan, werd echter aan de weduwe het annirs graliae
toegekend, en de dienst gedurende dat jaar waargenomen,
naardien de overledene nog niet kerkelijk was ontslagen ;
men is naderhand met haar in minnelijke schikking gekomen.
1777. Wiltetus Bernardus Jelgersma, geboren te
Hardingen December 1755, Art. Lib. Mag. et Phil. Dr.,
is als kandidaat bevestigd den 2 November; verroepen
naar Weidum, nam iiij afscheid den 8 September 1782. x)
1782. Gerrit P u t t i n g , OM), zoon, Izebrandus broederszoon , deed, beroepen van Pingjum, zijn intreorede den 3 November ; verroepen naar Tjerkwerd , nam.
hij afscheid den 24 Julij 1785.
1785. J a n P M l ï p p u s Wassenaar, geboren te Kornjum den 7 Januari] 1757, Regnerus zoon, is als kandidaat bevestigd den 23 October, en overleden den 3 April
1827, oud 70 jaren. 2)
1829. Tamme Foppens de H a a n , deed, beroepen
van Molkwerum, zijn intreerede den 5 Julij en, verroepen
naar Ee, zijn afscheidsrede den 22 Februarij 1835.
1835. Laiufoertus Tiddens, geboren te Groningen,
deed, als kandidaafbevestigd, zijn intreerede den 6 December.
Er ontbreken : J. A. Westenbrink Middelveld 1846—47 ;
A. W. Vermeij 1 8 4 7 — 5 3 ; G. Boskor 1855 — 6 8 ; J. G.
Knotnerus 1868—70; W. J. Pijzel 1870 — 7 1 ; W. H.
Groeneveld Harders 1872 — 73 ; A. A. Schouten 1874—79 ;
S. Schuurmans Stekhoven 1880—.
1
) Zie Boekzaal 1776b bl. 506, en Van der Aa Biographisch Woordenboek.
2
) Boekzaal, doch volgens den grafsteen op liet kerkhof te Exmorni
den 30 April.
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LONGERHOUW en SCHETTENS.
Wilhelmus Georgii (Will. Jurjens) was in dienst in
1G00, doch in 1602 hier al niet meer, want in dat en
het volgende x/2 jaar werd deze plaats bediend door G.
Sopingius van Schraard.
1605. Johannes Gcllii S c h o t a n u s , Geil, zoon te
Goutuin, Bernard broeder , is beroepen van Haskcrhorne
of Nijchaskc, geapprobeerd den 25 Febmarij , verroepen
naar Goutum en gedimitteerd den 8 December 1606.
1608. Hennanims Clemens Antonides (zijn doopnaam
was Clemens, dien van PIerm. nam hij aan na den dood
van zijnen broeder Horman), geboren te Enklmizen , Plenricus Ant. zoon hoogleeraar te Franeker, is als kandidaat geapprobeerd den 4 Maart, verroepen naar Naarden,
gedimitleerd den 6 April 1612, en daar overleden in 1646.
1612. Adolphus Sopingius, Nic. 20011 te Leeuwarden,
Godefr. broeder te Schraard en Ghrist. broeder te Warmond afgezet in 1619 , is beroepen en geapprobeerd den
o October ; verroepen naar Arnhem , werd hij gedimitteerd den 11 October 1620.
1620. P e t r u s Eilsheinius is geboren te Emden in
het jaar 1595. Zijn grootvader Bern. Bouwes was in
1500 in Friesland geboren, werd predikant te Eilsum in
Oost-Friesland, wiens zoon Daniël Bern., die hem opvolgde , naar zijne geboorteplaats den toenaam van Eilshemius aannam, dien de nakomelingschap steeds behouden
heeft v). P. E., DanieK Bern3, zoon en broeder van
Abraham die volgt, en Philipp. te Harlingen, en Bern. te
Appingadam , is als kandidaat geapprobeerd den 27 Februarij , verroopen naar Leeuwarden en gedimitteerd den
27 October 1623.
1624.

Abraham

Daniël

EiMiemius,

') Zie op Leeuwarden en v. d. Aa , B. W.
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Emden ? (zie de familie hierboven), is als kandidaat geapprobeerd don 12 April, verroepen naar Beetgum en
Engelum , en gedimitteerd den 2 April 1627.
1G27. Yitus Pibonis (Wytse Pibes) Eenema was
als kandidaat te Otterloo in 1 6 2 4 , is van daar hier beroepen en geapprobeerd den 5 November; verroepen naar
Makkum c. a., is hij gedimitteerd den 1 Augustus 1631.
Hij onderteekende de formulieren bij de klassis van Dokkum
dus: „Vitus Pibonus Eneraa."
1631. Cornelius Fabius is als kandidaat geapprobeerd
11 October. Toen hij emeritus werd in 1 6 4 3 , is hem
den 24 Junij 1643 geordonneerd door het Collegie de
pastorij te ontruimen , en omdat hij emeritus was geworden voornamelijk wegens kindsheid, is hein het tractement
toegelaten tot St.Jac. 1644. Met St Jac. 1643 moest hij echter
de pastorij ruimen, maar aan de klass. van Bolsward en Workum is gelast de vacature tot 24 Junij 1644 waar te
nemen, volgens Synode 1653 Art. 16. *)
1G44. Eteus Terwold, ook Eto Leouardi Terw.
genaamd . een zoon van Leon. Torw., die geen predikant
is geweest, is geboren te Workum , 2) hier beroepen en
goedgekeurd den 6 Mei, en overleden den 21 Dec. 1668.
1670. Duco Sylvius, Bern. Leuc. zoon te Lutkewierum, broeder van Laui'entius te Lutkewierum, en
Leuc. te Weisrijp c. a., is als kandidaat bevestigd den 14
Februari] , verrocpen naar Molkwerum en gedimitteerd
den 7 September 1674.
1675. Herniaunus Wilh. Selirevensteiii is beroepen
van Akkerwoudc , geapprobeerd 15 Maart, verroepen naar
Burgwerd. c. a. en geapprobeerd en gedimilteerd den 24
April 1682.

') Zie verdor op klass. B. en W., bl. 43.
) A. A. Gr., 1642,

3
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1082. Johamies Winkeler of Wiiikelaer l) is geboren
te Harlingen in 1G56 15 Nov., was een zoon van Thomas
Wink., een Sax, en Anneke Tones. — Joh. trouwde met
IJdtje of Ida Domna, Hcnricus dochter te Dromïjp, en
is als kandidaat gcapprobecrd den 2 October , verroepen
naar Oldeinirdum , en geclimitteerd den 22 Jan. 1685.
1685. Jacohus Steenwijk , geboren te Dokkum , broeder van Petrus te Zuidhuisterveen , is als kandidaat gcapprobeerd den 18 Mei en overleden den 15 Januari] 1742.
1743. Johamies L a n t i n g a , geboren
broeder van Gerbr. te Gaastmeer , halfbr.
te Wommels , deed, als kandidaat beroepen,
den 20 October, en overleed den 5 Junij
jaren 9 maanden.

te Bolsward ,
van Regnerus
zijn intreerede
1785, oud 67

1786. Johamies S a r d o n , geboren te Leeuwarden den
1.6 December 1742 , is als kandidaat bevestigd den 27
Augustus, en overleden tusschen den 8 en 9 Januari) 1809.
1809. Johamies Aggaeus L e m k e , HoM). zoon,
H. H. Schotanus à Steringa en Mich. Huls. broeder, deed,
beroepen van Donkerbrock c. a. , zijn intreerede den 10
Dec. , heeft zijnen dienst nedcrgelegd en afscheid gedaan
den 16 November 1834 en is overleden te Joure den 12
Junij 1857 , oud bijna 79 jaren.
1835. Willem Aiitonie van M e u r s , geboren in 1805,
is als kandidaat bevestigd den 30 Augustus, en vertrokken
naar Genemuiden den 27 September 1840 , en naar
Kampen 1842.
1841. Tlieodorus Coenraad Koek Beilanns van
Assen, geboren te Dokkum in 1813 , broeders zoon van
Bcilanus te Paesens, was hulpprediker te Paesens van
Julij 1837 tot Junij 1841 , en is als kandidaat bevestigd
den 18 Julij.
*) A. A. Fr., 1681.
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Er ontbreken: J. W. Felix 1848 — 51. W. Sijpkens
S.Hz. 1 8 5 3 - 5 5 . D. J. Wcstorloo 1858—1879. J. F.
L. A. de Jagher 1880—82. H. C. Lambers 1 8 8 4 - - .

SCHRAÂRD.
1597? Godefrides Sopiiigius, Mc. zoon, Adolf en
Ghrist. broeder, is voor 1G00 beroepen van Tjerkwerd en.
Greontcrp , toen -gecombineerd, bediende Longerhouw en
Schettens tevens in 1602 en 1603, is verroepen naar
Bolsward en gedimitteerd den 20 Junij 1603.
160 . Yilmindus Homeri of:' Hommiuft
(Wijbe
Hommes) stond hier den 5 Maart 1605, is toen op de
Synode tot deputatus gekozen, en overleden in 1632.
1633. Joliaiines S i x t i n i , kandidaat, is beroepen en
geapprobeerd den 1 Juli], en overleden, zoo liet schijnt, in
1652. Hij was hier nog in 1644.
1653. SilbrandHS Mensonis , Menz. zoon te Parrega,
Livius broeder te Parrega, kandidaat, is overleden, zoo
't schijnt, in 1687.
1688. Heuricus Petrejus, kandidaat, geapprobeerd
den 9 Januarij, is overleden in 1712. Petrus Henricus
Pctraeus is geboren te Leeuwarden. *)
1713. Hero Kingma, geboren te Joure, 2) misschien
Joh. zoon te Balk, was als kandidaat? te Soufleeuw in
1709?, is van daar'hier beroepen en geapprobeerd den 7
Augustus; hij overleed den 28 Mei 1752, oud in liet
80 s t o jaar, en is begraven te Zweins.
1752. Hessel Colerus, geboren te Foudgum, Joh.
Leop. Emanucl Colerus zoon, is als kandidaat bevestigd.
*) A. A. Fr. 1681.
) A. A. Fr. 1690.

3
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den 15 October, emeritus geworden in October 1806, en
overleden te Exmorra den 8 Augustus 1819, oud ruim
94 jaren.
1808. Hcnricus Domiiiicns Struiving deed, beroepen
van Mjega en Elahuizcn, zijn intreerede den 5 Maart;
verrocpen naar Tjalbcrt, nam hij afscheid den 19 Augustus 1810.
1811. .Johannes Merzelis Bredéé deed, beroepen
van Nes op het Ameland, zijn intreerede den 21 April;
verrocpen naar llauwaard, nam bij afscheid den 27 Maart
1825 ; naar Bunschoten ging hij in 1828.
1825. Hermaniras P e t r u s van der H a a r , geboren
te Denekamp, Petrus zoon, deed, als kandidaat beroepen,
zijn intreerede den 9 December ; verroepen naar Groothuizen en Averhorn, nam hij afscheid den 25 Maart 1827,
1827. Hobbo L e m k e , geboren te Boornbergnm, Hans
Henr. Schotanus à Sterringa L. zoon, broeder van Will.
te Warrega, is als kandidaat in dienst getreden te Waal
en Koog op Texel den 1 Mei 1825, was te Kolhorn in
1826, is van daar hier beroepen, werd bevestigd en deed
zijn intreerede den 15 Julij, beeft om niet ontslagen te
worden zijnen dienst nerlergelegd den 26 ? Mei 1839,
maar is door het Provinciaal Kerkbestuur den 7 October
1841, van de heilige bediening ontzet. -1)
Er ontbreken: G. v. d. Flicr 1 8 3 9 - 4 2 ; H. H. LJnzonides 1843—45 ; J, H. Scemerink 1846—49 ; T. J. Jansen Schoonhoven 1849 — 5 1 ; A. Zuidcma 1852 — 5 9 ; J.
A. P. Ris Lambers 1860 — 61 ; H. Hassehnan 1861—64 ;
P. K. Dommisse 1 8 6 4 - 6 8 ; A. Gelderman 1874—77;
G. Oosterhuis 1879 — .

WONS en ENGWIER.
15
]

)

.

Riulolf Ulterwijk stond hier den 22 Novem-

Synodale Handelingen 1842 bl. 128.
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ber 1592, volgens de Rolle van 's Hofs Dingtalen, en is
hier gekomen van Burgwerd of IJtcns ; hij moest in 1594
zijnen dienst hier verlaten, daar er toen moeilijkheden
met hem waren, en schijnt van toen tot omstreeks 1600
buiten bediening geweest te zijn, toen bij zich hier opnieuw
indrong ; hij heeft zich zeker in dien tijd in de provincie
Utrecht opgehouden, welligt te Kooten.
1595. G-ellius Schotanus, Meel. Dr., broeder van
Henricus Jur. professor te Franeker, en Jac. te Jorwerd,
stond eerst te Britsum, en is te W. beroepen van Schclluinen c. a. ; x) hij is naar Goutum in 1599 verroepen.
1600. Kndolf Uiterlijk boven genoemd heeft eigendunkelijk den dienst zich hier aangematigd, en is eenigen
tijd geduld. Op de Synode in 1601 werd echter besloten,
dot hij geen dienst meer in deze provincie zou doen,
maar dat hij de gagie van zijne tegenwoordige plaats ten
allerlangste zou genieten tot Mei. daarop volgende. Den
18 Augustus 1601 teekende hij in do klassis oene acte,
waarin hij beloofde om , naar het advies der Synode laatst
gehouden, voor Mei toekomende 1602, uit Friesland te
zullen vertrekken , in deze provincie geenen dienst meer
te zullen doen , en geenc wijdere bezwaren der klassis te
zuilen aandoen. Ditzelfde beloofde hij wederom, bij acte
van den 26 April 1602; en der klassis Bolsward is dooide Synode gelast er voor te zorgen , dat hij volgens zijne
belofte op het spoedigst vertrok, waaraan hij dan ook
voldaan heelt. Den 28 Julij 1602 was hij toch te Kockange, en trad datzelfde jaar nog weder in dienst te Staphorst , waar hij emeritus werd in 1617 en overleed in 1622.
160 . Ticlo Daniels van Dam schijnt zich in 1604
en welligt 1605 (zou het ook 1603 moeten zijn ?), zonder
behoorlijke diniissie en attestatie van Ba.flo, en approbatie,
hier ingedrongen hebben , doch vruchteloos; hij stond
vroeger te Witrnarsuni.
1603.

Coriielius Florus is beroepen van Idsegahuizen,

') Fr. Volksalm. 1849, Vriein- 1>). 36, 336 etc.
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geapprobeerd en gediinitteerd den 5 December, verroepen
naar Pingjum c. a. en gedimitteercl den 10 November 1610.
1611. Gellius S c h o t a n u s , die hier vroeger stond,
doch sedert 1605 als geneesheer praktiseerde te Bolsward,
werd hier wederom beroepen , doch de goedkeuring werd
den 1 April bij de klassis niet verleend en, volgens KI.
Acten van den 15 April, zag hij er zelf van af; doch do Synode resolveerde dat hij, omdat hij den kerkedienst verlaten had , voortaan van dien dienst zich zal onthouden
en, binnen 14 dagen na insinuatie, van hier vertrekken.
Het schijnt dan dat hij den dienst reeds weer aanvaard had.
1614. Nicolans P e t r u s B y r z a , geboren te Franeker,
geapprobeerd den 3 Januarij , is hier, volgens grafsteen ,
overleden en wel zeer spoedig , want volgens Klass. Acten
van den 23 Mei 1614 werd besloten, dat deze plaats om
de 14 dagen zou bediend worden.
1615. Wilhelmus Schotanus à H i n k e m a (Biiikenia) l ),
geapprobeerd clen 27 November , is verroepen naar Sexbierum en gedimitteercl den 11 Junij 1621.
1621. Ilenicus (Rieiik) Franciscus W i j u g a a r t , geapprobeerd den 3 September , is volgens eigene aanteekening hier geweest tot 13 October 1633.
1635. Franciscus Boote is als kandidaat bevestigd
den 15 Fcbruarij en overleden in 1640.
1641. Nicolaus Jeltema deed, beroepen van Aalsum,
zijn mtrecrede den 14 Fcbruarij en overleed in 1673.
1674. Sjouke Balk is als kandidaat bevestigd den 8
Junij , en overleden in 1680.
1681. ï h e o t l o r u s G r o t n i s , Theod. z o o n , geboren
te Winsum, broeder van Gollius te Oudega en Goldew. en
[

) Volgens Burmania. Van Einckema, volg. Stamboek I, LI. 224.
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Christiaan te ? , neef van Clirist. Schotanus à Sterringa
te Schingen, is als kandidaat bevestigd den 7 Januari)
1081 ; hij werd 21 Jan. 1684 verroepen naar Oost-Indië,
doch voor zijn vertrek ook naar Roordahuizum in 1685,
en narn toen deze laatste beroeping' aan.
1686. Wiho Sidouides (Sijtses), geboren te Franeker, *) is als kandidaat bevestigd 25 April, en nam,
verroepen naar Burgwerd c. a., afscheid in het laatst van
Augustus 1695.
1695. Diönysius Dounia, Ifeiir. zoou te
geboren te Leeuwarden, 2) broeder van Tjalling
rijp, en Tamme te Wanswerd, is als kandidaat
beerd den 2 Januarij, verroepen naar Jorwerd
mitteerd 24 April 1702.

Kollum,
te Drongeapproen gedi-

1702. Johanues Sadelaav, geboren te Bolsward 3)
den 23 Mei 1673, kwam bier als kandidaat, is verrocpen
naar Exniorra, en geapprobeerd en gedimitteerd den 20
April 1705.
1705. Johaimes Noordbeek^ geboren te Tjalbert,
Elb. zoon, broeder van Ger. te Minnertsga en Abd. te
Balk, Joh. Henric. broederszoon, is als kandidaat geapprobeerd den 1 öetoher, verroepen naar Jacobi-Parochie
en gedimitteerd den 15 October 1709.
171.0. Wibrandus Slotei'dijck, geboren te Harlingen
don 15 Maart 1683, ^1) is als kandidaat bevestigd den 9
Junij, verrocpen naar Kimswerd, en gedimitteerd den 5
October 1716. Zijn zoon Jacob was te Arum.
1716. Jöhannes Titriiiga, broederszoon van Camp.
hooglecraar in de godgeleerdheid, te Franckcr, neef van
!

)
J
:
')
4
)
2

A, A. Fr. 1683.
A. A. F r . 1687.
A. A. F r . 1680.
A. A. Fr.
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Camp. Vitringa, den zoon, insgelijks hoogleeraar in de
theologie te Franeker, is als kandidaat geapprobeerd den
5 October, verroepen naar Arum, en geapprobeerd en
gedimitteerd den 30 Mei 1719.
1720.
P a u l u s Franciscus de Póiuerolles, *) te
Leeuwarden geboren, is als kandidaat geapprobeerd 1
Julij en nam , verroepen naar Birdaard , afscheid den 15
October 1730.
1731.
B ó r r i t i u s Heineman , geboren te Workum, 2)
Wibr. broeder te Warns , geboren te Bolsward, — was kandidaat en rector te Workum, is bevestigd den 10 December en nam, verroepen naar Parrega c a . , afscheid
den 11 September 1735.
1735.
P e t r u s de G a v e r e , geboren te Bolsward s ) ,
is als kandidaat bevestigd den G November en nam, verroepen naar Oosterend c. a., afscheid den 18 October 1739.
1740.
Arnöldus M e u w e n l m i s , geboren te Harlingen
September 1719 , is als kandidaat bevestigd den 21 October en nam , verroepen naar Tjerkwerd , afscheid den
10 September 1747.
1748.
Gerardus van E l s e l o , geboren te Bolsward,
is als kandidaat bevestigd den 21 April , omeritus verklaard, wegens krankzinnigheid, in Mei? 1756, en overleden te Tzum den 10 Mei 1794, oud in het 75ste jaar. 4)
1756.
P e t r u s Henricus Nöordlbeek, geboren tcMantgum den 30 October 1726, Henr. Gonr. zoon, Joh.
brooderszoon te Bergum, is als kandidaat bevestigd den
18 Julij en nam , verroepen naar Exmorra c. a., afscheid
den 10 Augustus 1760.
')
)
3
;
4
)
2

Pomerol, zoo t e e k e n d e hij i n A. A. F r . i n 1710.
A. A. Fr. 1702, April.
A. A. F r , October 1713.
Stamboek I, 274, waar Elsïoo staat en de naam zijner vrouw Z.K.
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17(50. Regnerus Lantinga, geboren te Bolsward,
Gerbr. kleinzoon, en broeder van Gerb. to Oppenhuizen en Joh. te Longerhouw , deed, als kandidaat bevestigd zijnde, zijn intreerede den 21 September ; verroepen
naar Wommels, nam hij afscheid den 24 April 1763.
1763. Mollerus Couperus, geboren te Leeuwarden,
Petrus kleinzoon te Warrcga, Joh. en Petrus neef, is
als kandidaat bevestigd den 17 Julij en nam , verroepen
naar Parrega , afscheid den 9 October 1768. ] )
1769. Albertus E g g e n , geboren te Harderwijk, is
als kandidaat bevestigd den 30 Julij en n a m , verroepen
naar Witmarsum, afscheid den 14 April 1771.
1771. Petrus Agema, geboren te Bolsward in November 1719, werd kandidaat in October 1 7 4 7 , in
1752 tot rector der Latijnsche scholen to Bolsward aangesteld , en hier beroepen en bevestigd den 9 Junij ; emeritus geworden, nam hij afscheid den 9 September 1787,
en overleed te Bolsward den 14 April 1789.
1788. Bouwe Riiignalda, geboren te Lutkewierum
October 1764. Boet. zoon, is als kandidaat bevestigd den
17 Augustus en nam, verroepen naar Hindeloopen, afscheid
den 18 November 1792.
1793. Rudolphns Meolai, geboren te Leeuwarden in
October 1770, is als kandidaat bevestigd den 18 Augustus en n a m , verroepen naar Lollum, afscheid den f>
Augustus 1797.
1797. Nicolaas T l i e g , Bom. zoon, deed, beroepen
van Veenwouden , zijn intreerede den 15 October; hij is
bij koninklijk besluit van den 30 October 1820, wegens
krankzinnigheid, emeritus verklaard, ingaande den 1
Januarij 1821, onder de bepaling, dat hij zich bij herstelling' weder mogt aanbieden ; hij overleed op Zorgvliet
onder' Wijckel den 3 Julij 1829.
) Zie zijne familie klassis Leeuwarden, bl. 106.
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1821. Jan Lamberts, geboren te Veldhuizen Gr. Bcntheirn, deed, als kandidaat te Meethuizen zijn intreerode
den 30 April, is van daar hier beroepen, en deed zijn
intreeredc den 25 November ; verroepen naar Zuiclhuisterveen nam hij afscheid den 11 November 1827.
1828. Conielis Johannes Christiaan Yenema, *)
Jan (Jornelis zoon laatst te Rinsimiageest, kwam als
kandidaat te Zalk den 3 November 1822, en deed, van
daar hier beroepen, zijn intreerede den 15 Junij.
Er ontbreken: B. L. Muller 1849—51 ; J. W. Becking
1852—57; L. D. Westerloo 1 8 5 8 — ; J. P. v. d. Land
187G—80 ; L. Wagenaar, Th. Dr. 1882 — 84.

WITMARSÜM.
158 . Johaimes Meppel of EHt>in(urJ)g;ensis, beroepen
van Stavoren, stond hier den 26 April 1586, gelijk blijkt uit
de rolle van 's Hofs Dingtalen, maar was reeds weder te
Bolsward den 28 December claaraanvolgcnden.
15 . Johannes Petri Hichtmnamis was hier in
1590, en toen lid der Synode te Harlingen.
1594. Tido Daniels van Dam, toegenaamd Gnipcnsis, naar zijne geboorteplaats Knyphausen in Oost-Friesland,
bij verkorting de Knype, zooals blijkt uit zijnen Duitschen
schrijftrant, was als kandidaat te Midwoud in Juli] 1592,
is van daar hier beroepen in 1594 V, en werd verroepen
naar Sexbierum in Junij 1598.
Johannes Harinens Clingbijl, beroepen van Stavoren,
was hier in 1599 en toen Deputatus Synocli; verroepen
naar Koudum, is hij daar aangenomen in de klassis den
18 Augustus 1601. '
1601.
1

)

Sijbrant (Sijbren) Bauckes en Baukius, zoo

Grelrus , A. A. Gr. 1817.
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schroef hij zelf in 1611, is op de klassis den 22 Augustus
1597 geëxamineerd en toegelaten tot predikant te F erwerd, werd van daar hier beroepen en is daar gedimitteerd den 3 November 1 6 0 1 , werd emeritus in 1620, en
overleed, volgens grafsteen, don 22 Januarij 1621.
1621. Johaimes B o ë t i i , beroepen van cle Oudclcmmer c a . , geapprobeerd den 6 Augustus, overleed, volgens grafsteen, den 20 October 1624.
1625. Daniël van D a m , hier geboren in 1594 of
1592, Ti do Daniel zoon, Philos. et Jur. Utr. Dr., is als
kandidaat bevestigd den 10 December, en verroepen naar
Nieuwland in 1628.
Hij trok als student 20 gulden, een halrjaartijksch tractemont, verschenen 26 Februari] 1611, en in 1615 al 100
gulden, en ook in 1610; -1) denkelijk is in 1613 deze
som al verhoogd , toen zijn vader , daar Daniël Tydonis
genaamd , overleed. ")
1629. Heiu-icus E o t e , zoon van Henricus, broeder
van Casparus, is beroepen van Beetsterzwaag , geapprobeerd den 11 Mei on overleden, volgens grafsteen , waar
hij genoemd wordt Henricus Petri, den 2 April 1639.
Zijne vrouw was Sierckje Broers.
'J)
1640. Oltmaniius Sclirödenis , beroepen van Warns,
geapprobeerd den 7 September, overleed den 19 April
Ï665.
1666. P e t r u s Vogelsang is beroepen van Balk, geapprobeerd den 28 Mei , verroepen naar Dronrijp en gedimitteerd den 23 November 1671.
]
)
2

Iilass. Rek. van Gron.
J Klass. rek. 1815;—50 G.G1. voor hot defendeeren en dediceeren
van
theses.
3
) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Friesclie.n adel, deel I, bl. 103, deel II, bl. 07. Hij wordt daar Botlienius
genoemd.
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1672. Richeus Radijs is als kandidaat geapprobeerd
den 19 April; verroepen naar Burgwerd , is hij geapprobeerd en gedimitteerd den 3 Augustus 1674.
1674. Jacobus Oldenburg, geboren te Harlingon den
18 December 1653 , A. L. Mag. en Philos. Dr. , is als
kandidaat geapprobeerd don 16 November; verroepen naar
Blija, nam hij afscheid den 1 April 1683. x)
1683. Abraham Acronius, David zoon, Sixti broeder , is beroepen van Buitenpost, geapprobeerd den 2 Julij,
verroepen naar de Joure en gedimitteerd den 2 Mei 1687.
1687. Bernardus Gelder is als kandidaat geapprobeerd den 3 October en overleden, volgens grafsteen,
den 2 Mei 1709 , oud 43 jaren.
1711. Livius Piso, geboren te Bolsward 2 ), is als
kandidaat geapprobeerd den 13 April, bij het Gollegie
emeritus geworden den 27 April 1729 en overleden te
Stavoren in 1730.
1730. Johannes Rudolphi deed, beroepen van Paesens, zijn intreerede den 23 Julij, is overleden den
7 Januarij 1755, oud ruim 74 jaren, en in de kerk hier
begraven.
1755. Hendrik Gerhard Cannegieter, Herman zoon,
Horman en Johannes broeder , deed, beroepen van Idzegahuizcn, zijn intreerede den 7 December; verroepen
naar Bolsward, nam hij afscheid den 7 October 1764.
1764. Tiberius de Baar, geboren te Rottum , Cornelis zoon, als kandidaat bevestigd den 19 October, is,
bij vonnis van het Hof van Friesland den 22 Mei 1770,
gecomdemneerd om op de rolle van voornoemden Hove
te verschijnen, en de Justitie vergiffenis te vragen van
de door hem gepleegde misdaden , en voor 6 jaren buiten
de provincie gebannen, bij poene van arbitraire straf,
zoo hij binnen dien bepaalden tijd terug kwam. De
klassis, voornoemde sententie ontvangen hebbende , heeft
') Zie v. d. Aa, Biographisch Woordenboek.
'') Album Academiae Franequerensis.

21
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hem voor altoos gedeporteerd van het werk der bedieningen van het gebruik der H. Sacramenten geëxcommuniceerd. *)
1771. Albertus Eggen is beroepen van Wons c. a.,
deed zijn intreerede den 21 April en, verroepen naar
Hindelopen , nam hij afscheid den 12 October 1777.
1778. Petrus Steenwijk, Martinus zoon, deed, beroepen van Zuidwoude c. a., zijn intreerede den 2 Augustus en, verroepen naar Holwerd, nam hij afscheid den
20 Augustus 1780.
1780. G-eorgius Albertus Abbring, geboren te Weisrijp
den 4 Augustus 1759 2 ), Sicco zoon, Alb. Jac. Heet.
broeder te Dongjum, is als kandidaat bevestigd 29 Oct.,
vertrok naar Damwoude en nam afscheid 9 Junij 1782.
1782. Joliannes Willem Adolf Scliroeder, geboren
te Herborn, Lud. Gonr, zoon laatst hoogleeraar in cle
regten te Groningen, broederszoon van Nicolaas Willem
tevens hoogleeraar te Groningen , is als kandidaat bevestigd den 8 September en nam, verroepen naar Kornjum,
afscheid den 8 Mei 1785. 3)
1785. Jan Bakker, geboren te Bolsward, is als kandidaat bevestigd den 19 Junij. Bij sententie van den 27
October 1792, door het Hof van Friesland geveld, is
hij vervallen verklaard van zijne bediening en inhabiel den
lande ooit in die of eenige andere qualiteit weder te kunnen
dienen. In de buitengewone klassikale vergadering van
den 29 October te Bolsward gehouden, werd authentieke
copie van deze sententie ter tafel gebragt, en in even gelijken zin geconcludeerd. Dit vonnis werd in 1595 door
de volksrepresentanten en de klassis vernietigd; hij is toen,
door openlijke aflezing van den preekstoel, in zijnen dienst
hersteld. Hij zag er echter van af, droeg dien aan zijn
') Zie over hetgeen hij schreef Schotel, Kerkel. Dordrecht, Deel
II. bl. 92.
"i
Stamboek van den Frieschen adel, deel II, bl. 173 zegt „1758".
:i
) Zie over zijne vrouw Stamboek van den Frieschen adel, deel
II. bl. 290. Hij wordt daar genoemd Dr. Schrödor.
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opvolger o p , ch nam afscheid in April 1795. In 1823
was hij praeceptor aan de latijnsche school te Amsterdam. x)
1793. Johannes Cannegieter, geboren te Bolsward
den 11 October 1767, zoon van Henricus Gerardus, broeder van Henricus te Sneek, Dominicus te Marssuin en
van Herman te Parrega , is als kandidaat bevestigd den
10 November; verroepen naar Langeakkerschans, nam hij
afscheid den 13 October 1805. Later ging hij naar Sohverd.
1807. Wolter Gerard Smidt deed, beroepen van
Oppenhuizen , zijn intreercde den 31 Mei en , verroepen
naar Menaldum, afscheid den 9 October 1808.
1809. Izaak Cahais, Samuel zoon, broeders zoon
van Isaak , deed , beroepen van Lutkewierum, zijn intreerede den 11 Junij.
Er ontbreken: P. de Grient Dreux 1841—82. H. K.
S. Ph. Begemann 1883—.
PINGJUM en ZURICH.
Johannis Jetzonis, Roomsch priester, is gevlugt in 1567.
Durandus Piërii was hier in dienst in 1600; wegens
hoogen ouderdom daartoe onbekwaam , werd hij emeritus
in 1609.
1610, Cornelius Florus , beroepen van Wons, geapprobcerd den 10 November, overleed in 1645.
1646. Petrus Pauli Enema, geboren te Harlingen,
geapprobeerd den 23 April, overleed, volgens grafsteen,
don 16 November 1656.
1658. Theodorus Paludanus is beroepen van Gaast
en Fcrwoude , geapprobeerd en gedimitteerd den 5 Maart,
verroepen naar Harlingen, on losgemaakt den 20 April 1668.
1668.

Jacobus Stansius, Mauritius zoon, is bsroe-

M Zie over hem v. d. Aa, Biogr. Wdb. on Boekz. 1784b, bl. 230
en 1782.
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pen van Achlum , goedgekeurd den 24 Junij en overleden
den 15 Junij 1690.
1692. Jacobus de Kempenaer, geboren te Amsterdam den 5 September 1666, zoon van Hendrik de Kempenaer, koopman aldaar, is als kandidaat goedgekeurd
den 13 Junij , verroepen naar Bolsward, geapprobeerd en
gedimitteerd den 16 April 1694. Zijne moeder Geertruida
van der Waijen was de zuster van professor Jan van der
Waijen, den vader. *)
1695. Tammerus Domna, Henricus zoon, Tjalling
en Dionysius broeder, is beroepen van Wanswerd, geapprobeerd den 22 April, verroepen naar Sluis in Vlaanderen , losgemaakt den 2 Junij 1716 en daar overleden
den 13 November 1727 , oud ruim 63 jaren. Zijn zoon
Horatius was predikant te Waterlandskerk.
1717. Grodefridus Adama, Petrus zoon te Sneek ? ,
werd in 1703 Jur. ütr. Dr., in 1706 kandidaat, in 1708
conrector der triviale scholen te Franeker, is hier beroepen, geapprobeerd den 18 Mei, en overleden den 29
Augustus 1733.
1735. Cornelius ïamnieri Canter Yissclier, broeder
van Zach. Adr. en Jac. Canter, deed, beroepen van Parrega c a . , zijn intreerede den 19 Junij, —was in 1746
legerpredikant, — nam, emeritus geworden, afscheid den 18
Julij 1775 en overleed te Makkum den 27 December 1782.
1775. Gçerrit Putting1, geboren te Paesens den 14
November 1752, Obbe zoon, Isebrandus broeders zoon te
Hornhuizen , is als kandidaat bevestigd den 22 October
en nam, verroepen naar ExmorLei C. ei. . afscheid den
20 October 1782.
1783. Otto Karel Kutsch, geboren te Leeuwarden
den 5 Julij 1754, Petrus broeder te Wijckel, Karels broel

) Zie de familie nader bij A. Ferwerda, geslacht do Kempenaer.
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ders zoon laatst te Grouw, is als kandidaat, bevestigd den
8 Augustus. Den 1 Julij 1793 door de klassis op 't
tweetal gebragt, is hij door de Heeren Gedeputeerde Staten
tot legerpredikant aangesteld, deed toen afscheid den 14
Julij , maar hervatte hier zijnen dienst den 2 Februarij
1794 en overleed, tengevolge van een val met 't rijtuig
in 't water , te Leeuwarden in Augustus 1816.
1817. Pieter Boeles, geboren te Ferwerd , Th. Dr.
bon. causa in 1850 te Groningen, aldaar bekroond
1815—16 , is bevestigd en deed zijn intrecrede den 23
November ; verrocpen naar Noordlaren , nam hij afscheid
den 17 April 1825, was laatst te Noorddijk en deed daar
zijn intreerede den 5 Augustus 1827.
1825. Petrus Nathanaël Lomars deed, beroepen van
Oudelemmer c a . , zijn intreerede den 16 October.
Er ontbreken : P. Boeles Pz. 1847—57. H. A. Grebas
1858—60. J. J. Grebas 1860 — 67
A. H. v.
Dam 1870—77. A. J. Onnekes 1879-82. W. Winsemius 1882—.

ABTJM.

Behoorde onder de klassis Franeker tot 1655.
Jacolms vlugtte in 1567.
1584. Bauke Stoffels of Bernardus Christophori
Boni diende de Hervormde kerk van 1568, nu hier dan
elders; volgens Synodale Acten te Harlingen in 1584 was
hij beroepen om Arum en Kimswerd tegelijk te bedienen.
Hij had dien dienst reeds provisioneel aanvaard in het
voorgaande jaar (1583); verroepen naar Oosterend was
hij daar in 1596.
159 . Suffridus Pauli Peitkema,
Makkum , stond hier in 1599.
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160 . Jan Pauwels was hier reeds den 6 Maart 1603,
toen hij te St. Anna-Parochie met Adriana Pietors huwde;
nog stond hij hier in 1616. ')
1626. Arnoldus Bartholdi Schuringa, geboren te
Leeuwarden in 1 6 0 1 , Bartholdus zoon te Leeuwarden,
kandidaat geworden in den zomer van 1 6 2 6 , is in 't
zelfde jaar hier nog beroepen. Zijne benoeming als veldpredikant is geapprobeerd bij 't Gollegic den 27 Junij 1646;
verroepen naar Lollum, is hij gedimitteerd den 17 April
1654.
1654. Arnoldus Broeksniit is beroepen van Oldeberkoop en daar gedimitteerd den 26 Julij. Zijn verzoek, om
tot de klassis Bolsward over te gaan , is bij de klassis
Franeker toegestaan den 7 Mei, en bij de klassis Bolsward
is hij tot lid aangenomen den 2 Julij 1655 ; hij overleed
in Maart 1670.
1671. Bernardus Dronrijp is beroepen van Dongjum,
geapprobeerd den 15 Mei en overleden in 1681.
1682. Petrus Adama, Frisius 2), is als kandidaat geapprobeerd den 7 Maart, verroepen naar Sneek en- losgemaakt den 11 Julij 1688.
1688. Ruardus Andala, geboren onder Burgwerd op
Andalahuizen 3 ), waarvan hij den naam Andala heeft aangenomen, i n ' t eerst van Januarij 1 6 6 5 , gedoopt den 15
Januarij , kandidaat, A. L. Mag. Philos. Dr. en in 1713
ook Th. Dr. , is hier beroepen en bevestigd den 14 October ; verroepen naar Makkum , nam hij afscheid in 't
laatst van October 1690.
1691. Lollius Algera is beroepen van Woudsend,
geapprobeerd den 20 April, en overleden in 1717.
') Zie Hassis Franeker. bl. 123.
) A. A. Fr.
) Volgens A. A. ï'r. 1679 on 1684, is hij te Bolsward geboren.

3

3
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1719. Johannes Yitringa, Camp. broeders zoon, is
beroepen, van Wons , geapprobeerd en gedimitteerd den
30 Mei, deed zijn intreerede in 't midden van Junij en
overleed den 19 Augustus van 't zelfde jaar.
1720. Jacobus P i e r s o n , geboren to Leeuwarden x)
Junij 1699 , is als kandidaat bevestigd den 14 Julij en
nam , verroepen naar Holword, afscheid den 14 October
1725.
1726. Hobbo Esaias Adema, geboren te Metslawier,
zoon van Jan Doekles Adema, bijzitter van Oostdongeradeel, broeder van Doelde te Nijkerk, klassis Dokknm ,
is als kandidaat bevestigd den 20 Januari], en overleden
den 28 Februarij 1733.
1733. Scipio Halbetsma (zijn doopnaam was Sipco) 2),
geboren te Ternaard, tot alumnus aangenomen den 5
Julij 1724, is als kandidaat bevestigd den 13 December
en nam , verroepen naar Holwerd, afscheid den 1 Januari, 1739.
1740. Theodorus Scheltinga, broeder van Gerlacus,
deed , beroepen van Oostermeer , zijn intreerede den 16
October en nam, verroepen naar Arnhem, afscheid den
9 Junij 1743. Benoemd tot hoogleeraar in de theologie
en oostersche talen aan de hoogeschool te Harderwijk in
1750, hield hij daar zijne inaugurale oratie den 9 Junij
1751 ; de curatoren vereerden hem, behalve met eene
gratificatie, ook met den titel van Professor S. S. Theologiae Primarius; hij overleed den 24 Februarij 1780 , in
den ouderdom van ruim 74 jaren. 3)
1743. Jacobus Sloterdijck, geboren to Kimswerd
den 24 Junij 1718, Wibr. zoon, is als kandidaat bevestigd den 22 Maart, en overleden den 15 Augustus 1748,
oud in zijn 31ste jaar.
») A. A. Fr.
") Zie Vrije Fries, deel IX, 227. Hij schreef zich in het A. A. Fr.
Sipke.
3
) H. Bouman, Geschiedenis der Geldersche Hoogeschool, deel
II, bl. 257 en Stamboek II, hl. 217. Catalogus van : t Friesch Genootschap, bl. 253.
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1748. Henricus Perisonius, zoon van Joh. Casp.,
deed, beroepen van Parrega , zijn intreerede den 3 November, werd emeritus den 1 Augustus 1791 en overleed
reeds den 4 October , oud ruim 73 jaren , en is in de
kerk hier begraven.
1792. Petrus Ens deed, beroepen van Burum, zijn
intreerede den 17 Januarij , is emeritus verklaard in de
klassikale vergadering' den 3 December 1805, en overleden
te Franeker den 16 November 1819, oud 66 jaren.
1806. Samuel Yerwey, geboren te IJlst in 1784 *),
Wibr. zoon , Bernardus broeder te Bolsward en Wibr. te
.Winschoten , deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede
den 27 Apriï; verroepen naar Bolsward, nam hij afscheid
den 24 Augustus 1806.
1806. Kudolphus Nicolai deed, beroepen van Lollum,
zijn intreerede den 9 November en nam, verroepen naar
Ried en Boer, afscheid den 8 December 1811.
1813. Eelco Romar, Petrus broeder, deed, beroepen
van Boornbergmn, zijn intreerede den 16 Mei en nam, verroepen naar Huisduimen, afscheid den 17 April 1824.
1824. Jan Nicolaas Schermer Hessling deed, beroepen van Hempens, zijn intreerede den 5 December en
overleed den 8 September 1826, oud even 31 jaren.
1827. Jacob Tiedes Dijkstra deed, beroepen van
Oudwoude , zijn intreerede den 7 October en is, emeritus
verklaard tegen 1 Januarij 1840, gedimitteerd den 19 December 1839, geen afscheid doende wegens belemmering
aan 't gezigt; hij overleed te Leeuwarden den 4 December 1843 , oud 53 jaren.
1840. Dominicus Cannegieter, zoon van J. J., Henricus »kleinzoon en broeder, beroepen van Parrega, is
bevestigd en deed zijn intreerede den 14 Junij en vertrokken naar Tzum den 28 Junij 1846.
Er ontbreken: Th. G. Koek Beilanus van Assen
1847—83. W. Mekking 1883—.
') Boekzaal 1805.
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