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B IJ D R A G E
OVER DE AFKOMST VAN

XSnWST WIJLLEM HIGT. »

D e Professor A. YPEY heeft, bij de uitgave der gedich-
ten van ERNST WILLEM HIGT , zich in de biographische
berigten beklaagd over de bij hem ingekomene opgaven
van des dichters geslacht en afkomst; en hij is in zijne
gissingen te dezen niet gelukkig geslaagd.

Het is mij gebleken, dat des dichters overgrootvader van
de familie HIGT is geweest SYBREN HIGT , zonder dat mij

van diens geboorte en overlijden, en van verdere omstan-
digheden, iets anders is voorgekomen, dan dat hij heeft
gehad twee zonen, THOMAS en VOLKERT, en een welgesteld
burger van Dockum is geweest; op te maken uit de op-
leiding zijner kinderen, waarvan THOMAS is geboren in
1649, en, na een vijfjarig leerlingschap bij eenen goud-
en zilversmid, in 19jarigen ouderdom , een op perkament
afgegeven certificaat heeft verkregen, en elders zijne kun-
digheden heeft vermeerderd. De tijd van geboorte en over-
lijden van den anderen zoon, VOLKERT, blijkt niet, door
gemis van aanleekeningen,

Deze VOLKERT HIGT is gehuwd geweest, kort na 1680,

1 Voorgelezen door Mr. D. FOCKEMA, bij het Friesch Genoot-
schap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, den 16. Januarij
1845.
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met ANNA BRANTSMA , mede van een welgesteld geslacht te
Dockum; uit welk huwelijk zijn geboren SYBREN HIGT

in 1683, getrouwd met SAAKJE SNIP, en overleden den

10. October 1750; NEELTJE HIGT in 1686, getrouwd met

JAN REINDERS, en overleden den 31. Maart 1756; en TJEERD

HIGT , na wiens geboorte, in 1690, de ouders spoedig na
elkander zijn overleden. Uit de aanteekeningen blijkt, dat
THOMAS HIGT zijnen neef TJEERD heeft opgevoed, en op-
geleid in het bedrijf van goud- en zilversmid, en daarin
doen opvolgen. Gemelde THOMAS HIGT is in 63jarigen
ouderdom getrouwd met CATHARINA GEERTRUID SCHRADER ,
weduwe van EHNST WILLEM CRAMER , iu Februari) 1713;

en deszelfs neef' TJEERD HIGT voltrok den 26. Maart des
zelfden jaars het huwelijk met GEERTRUID ELISABETH CRA-

MER , geboren den 10. April 1684, dochter van ERNST
WILLEM CRAMER en CATHARINA GEERTRUID SCHRADER even-
gemeld. Nadat THOMAS HIGT in 1718 afstand had gedaan
van zijn lidmaatschap in de Vroedschap van Dockum, is
TJEERD HIGT den 7. Januarij 1719 als Lid van de Vroed-

schap gekozen , en daarna ook Burgemeester geweest. Uit
gemeld huwelijk van TjEERd HIGT en vrouw zijn geboren
zes kinderen: Behalve vier zeer jong overledenen, ERNST

WILLEM HIGT, geboren den 18. April 1723, en VOLKERT

THOMAS HÎGT , geboren den 18. Mei 1726.

ERNST WILLEM HÎGT werd in Augustus 1749 Rector der
Latijnsche Scholen te Alkmaar, trouwde met DOROTHEA

LEMKE in November des zelfden jaars, en overleed kinder-
loos den 22. Junij 1762. Deszelfs vader TJEERD HIGT was
den 23. Oclober des vorigen jaars overleden; de moeder,
GEERTRUID ELISABETH CRAMER , stierf den 23. Maart 1763,
dus slechts negen maanden na haren zoon, nalatende
haren nog overgebleven zoon VOLKERT THOMAS HIGT , die
kinderloos overleed den 25. Augustus 1771 , als Resident
te Bima in Oost-lndiën, zijnde de laatste van het manne-
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lijk geslacht der familie HIGT. Dewijl SYBREN HIGT, oom
van ERNST WILLEM HIGT, bij zijne vrouw SAAKJE SNIP

heeft nagelaten één kind, zijne dochter WYTSKE HIGT,

welke, geboren den 7. April 1710, is getrouwd geweest
met DA AM FOCKEMA , Lid van de Vroedschap en Burge-
meester te Dockum: is bij haar overlijden, op den 24.
Februarij 1780, de familienaam HIGT uitgestorven.

Ik zal hierbij nog voegen iets van het geslacht van ERNST

WILLEM HIGT van moeders zijde. De moeder was de dochter
van ERNST WILLEM CRAMER , uit het Lingensche afkomstig,
en als Geneesheer te Ila/lum, met achterlating van eenige
kinderen uit twee huwelijken , den 4, Februarij 1692 over-
leden , en van CATHARINA GEERTRUID SCHRADER , geboren
in 1655, overleden den 30. October 1746, weduwe van
haren tweeden man THOMAS HIGT. Zij was voor en na in
bekrompene omstandigheden, en kort na het overlijden
van haren eersten man te Dockum gaan wonen , waar zij
de vroedkundige praktijk uitoefende, en waarschijnlijk in
den laatsten tijd in het voormalige Admiraliteitshuis woon-
de, belast met het opzigt over het zindelijk onderhoud van
dat gebouw, waarin toen de drie Latijnsche scholen en de
twee Nederduitsche stads scholen gevestigd waren. ERNST

WILLEM HIGT was alzoo van grootmoeders kant van moe-
ders zijde afkomstig uit de familie SCHRADER , waarom hij ,
in eenen bruiloftszang voor den Heer JOHANNES SCHRADER

en Mejuffer ALIDA BEATA SCHRADER , dezen neef en nicht
noemde, en in het gedicht van de dubbele maagschap
gewaagde.

Ik heb uit familie aanteekeningen en bescheiden hef
voorgelezenc betrekkelijk de afkomst en het geslacht van
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ERNST WILLEM HIGT opgemaakt. In aanmerking nemende
des mans roem als dichter en geleerde, en de nagedachte-
nis van hem als eenen braven Fries , heb ik het niet on-
gepast geacht, daarvan aan het Friesch Genootschap in
deze wialeravondvergadering mededeeJing te doen.




