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1784-1828 

Willem Epeus Huber 
 

Willem Epeus Huber is familie van ons, maar je zult hem niet vinden in de 

genealogie Huber in Nederland’s Patriciaat jaargang 77, 1993.  

Met zijn geboorte is namelijk iets bijzonders aan de hand. Zijn ouders zijn 

niet getrouwd en er is een grote sociale kloof tussen zijn vader en zijn 

moeder. Zijn vader heeft hem niet erkend. Willem is een natuurlijk kind, in 

de 18
e
 eeuw ook wel vergoelijkend ‘speelkind’ genoemd. 

 

WILLEM  POERINK  

 

Willem Epeus Huber is op 22 novem-

ber 1784 in Leeuwarder geboren.  

Zijn moeder is Wytske Scheltesdr. van 

der Vorm. Zij blijft haar leven lang on-

gehuwd en overlijdt in 1830, 77 jaar 

oud, in het Diaconiehuis te Leeuwar-

den. 

Zijn vader mr. Epeus Wielinga Huber 

(1754-1794) is ten tijde van zijn ge-

boorte advocaat en nog net vrijgezel. 

Enkele weken later, op 14 december 

1794, trouwt hij met Hillegonda van 

Boelens (1764-1824). 

Dat hij de vader is van Willem Epeus 

blijkt uit de inschrijving van laatstge-

noemde voor de nationale militie en uit 

diens doopinschrijving in 1803. 

 

Willem Epeus wordt pas gedoopt als 

hij op 7 december 1803 belijdenis doet 

in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.  

Op 12 april 1818 trouwt Willem Epeus 

Huber in Leeuwarden met Elisabeth 

Maria Kamminga (1793-1850). Zij is 

een dochter van de koopman, later 

portier van het Gabbema Gasthuis, 

Gerrit Kamminga en van Maria Jacobs. 

Willem Epeus noemt zich dan ook 

koopman. Uit de huwelijksbijlagen blijkt 

dat hij eerder huisknecht is geweest. 

 

In 1819 laten de echtelieden hun tes-

tamenten opstellen. De inhoud van de 

testamenten is vrijwel gelijkluidend, zij 

benoemen elkaar tot erfgenaam. Wil-

lem Epeus legateert bovendien aan 

zijn moeder een bed met toebehoren 

en f 200,-. Opvallend is dat Willem 

Epeus tekent met een geoefende 

handtekening en Elisabeth Maria met 

een kruisje. Uit het register van stem-

gerechtigden van 1824 blijkt dat hij 

aangeslagen wordt voor de rijksbelas-

tingen en dus enig bezit heeft.  

Het echtpaar gaat wonen in Leeuwar-

den, in de Bagijnestraat en later in de 

Kleine Hoogstraat, in een huis dat hij 

huurt van de weduwe Klaas Posthu-

mus. Willem Epeus overlijdt daar op 28 

december 1828.  

Er zijn vier kinderen geboren uit het 

huwelijk Huber-Kamminga:  

1. Gerrit Kamminga Huber (1819-na 

1829);  

2. Wytze Scheltes Huber (1820-1820); 



Huberiana-1, zomer 2013 

20 

3. Wytze Scheltes Huber (1821-1886), 

hij vertrekt naar ’s-Hertogenbosch 

waar hij op 14 oktober 1886 ongehuwd 

en kinderloos sterft in het gasthuis in 

de Gasthuisstraat; 

4. Josina Huber (1824-1829).  

 

Zijn weduwe Elisabeth Maria Kammin-

ga hertrouwt in 1839 met de arbeider 

Doeke Oosterhof. In hun huwelijksakte 

staat dat beiden de schrijfkunst niet 

machtig zijn. Kennelijk is dit huwelijk 

een vergissing, want het eindigt in een 

scheiding. Zij overlijdt te Leeuwarden 

in 1850. Doeke Oosterhof overlijdt als 

‘kolonist’ in 1872 in het paupergesticht 

Veenhuizen te Norg.        

           


