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IN LOKWIIMSK WURDICH

It Genealogysk Wurkforbân fan. de Fryske Akademy is oprjochte yn 1946. It

hat yn de krapoan tritich jier fan syn bistean gans út 'e wei set. Der is gjin

wurkforbân, dat sa regelmjittich gearkommen is en dêr't sa folie leden en

stipers fan de Akademy oan meidien hawwe, as it genealogyske.

In blyk fan warberens is ek it Genealogysk Jierboekje. It earste forskyndeyn

1951, as útjefte nr. 54-fan de Fryske Akademy. En nou is dan, as Akademy-

publikaesje nr.488 , it 25ste útkommen. Ut namme fan it Akademy-bistjûr

winskje ik it Genealogysk Wurkforbân yn it algemien en de redaksje fan it

Genealogysk Jierboekje yn it bisûnder fan herten lok mei dit sulveren jubile-

um. En dan tink ik net allinne oan de kwantiteit mar ek oan de kwaliteit fan

de bydragen ta de Fryske genealogy en dêrmei ta de Fryske skiednis, dy't yn

de 25 jierboekjes publisearre binne.

Dr. K.de Vries,

(wittenskiplik direkteur

fan de Fryske Akademy)



GENEALOGYSK WURKFORBAN - FRYSKE AKADEMY
PRAKKESAESJES NEI ÔFRIN FAN IT JIER

Wy hawwe ús leste gearkomste hawn, en nou moat der efkes weromsjoen
wurde. En dan tink ik: Wie it in goedjier? Hie der ek hwat oars moatten?
Binne der ek dingen forgetten? Soene bygelyks de fiif-minute-praetsjes to
koart wêze, en moatte wy de leden freegje om hwat langer efter it buordtsje
to stean?
Ik bin der sa nau mei anneks, dat ik sil my mar ta de feiten biheine. Op 12
augustus 1974 stjûrden wy al in data-skema út. En wy hawwe ús der oan hal-
den, op de leste gearkomste nei, dy't in wike letter waerd.
Wy hawwe der meiinoar wer op út west. Lokkich dat auto's en tsjerken in dak
hawwe, en dat it der bûten net reinde.
Wy hiene in sprekker út eigen formidden - de hear Palma fan 'e Ryp - en ien
om útens wei - de hear De Boer fan Grins.
It Jierboekje waerd útjown yn in trijetalige gearkomste, de hear Bokma de
Boer yn de lânstael, de hear Bouma yn it Bildtsk en de hear ten Hoeve yn ús
eigen tael. Der wier in goede harmonij.
De leste middei hat de hear Bouma noch in wurdmannich sein, nat de hear
Dokter Jr. útering jown oan hwat it lidmaetskip fan ús wurkforbân foar syn
heit bitsjutten hat, en fierders hawwe ponghâlder, foarsitter en skriuwer
resp. in muoike en har muoikesizzers, in oargelistefamylje en de eigners
fan in pleats by de kop hawn.
Trije middeis hawwe wy to set west oer fragelisten, en binne der brêgen
slein tusken de leden en ek net-leden. De tredde middei krigen de Grouster
fannen (tel de poaten) tige har gerak.
De gearstalling fan it bistjûr en fan de redaksje fan it Jierboekje bleau gelyk.
Der is aenst in jubileum to fieren - it 25e jierboekje is kommendewei. Ik wol
bislute mei in opmerking troch my makke yn in petear oer wurkleazens: "Ik
bin bliid der in lyts bytsje oan dwaen to kinnen om frije tiid troch de tiid to
helpen".

A. de Vries,
skriuwer.

Dronryp, juny 1975.



FRYSKE RIE FOAR HERALDYK
JIERFORSLACH 1974/5

It wichtichste barren fan dit fors lach] ier wie depublikaesje fan nr.1 fandeHesman-
rige, in nije rige Akademy-útjeften. It is in part fan it hânskrift fan Gerrit Hes-
man, dat yn de Ljouwerter Stedsbibliotheek birêst, en wol datjinge dat 163 flaggen
fan lannen, provinsjes en plakken bifettet. De ynlieding is skreaun fan ús âld-lid
de- hear KI. Sierksma to Muiderberg; de flaggen waerden oertekene fan ús lid de
hear J.C. Terluin en biskreaun fan de hearen A.B.Dull tot Backenhagen, Sierksma
en Terluin. Dy't der mear fan witte wol, moat it boek sels mar oantuge.
De útjefte barde by gelegenheit fan it Sechste Internasionale Kongres foar Flagge-
kunde, dat yn april, op 'e Iselmar farrende, halden waerd en dat op 18 april De
Lemmer en Hynljippen oandie. Tusken dy beide plakken yn, oan board fan de
"Prinses Christina", waerden troeh ûnderskreaune as lid fan it Haedbistjûr fan
de Akademy de foarste eksemplaren oanbean oan de kongresfoarsitter, de hear
G. de Graaf, de foarsitter fan de Ynternasionale Federaesje fan Flaggekundige
Forieningen, dr. O.Neubecker, en oan de gearstallers. Us Rie wie fierders for-
tsjinwurdige troch foarsitter D. J. van der Meer en de leden Dull en Terluin. Lêst-
neamde waerd troch de Stichting voor Banistiek en Heraldiek it amt fan Heraut
Frisia forliend mei in kreaze herautstêf.
Yn Hynljippen waerd in part fanit kongres halden yn de tsjerke, dy't toaid wie mei
de Fryske stêddeflaggen, biskikber steld troch de Alvestêddeforiening. Sa komme
se sûnder Alvestêddetochten dochs nochris foar it ljocht! It stedtsje fierde, si] it
net op bitroubere histoaryske grounen, syn 750-jierrich bistean. De boargemaster
fanFryslânshaedstêd bea syn kollega fan de alfte stêd inMakkumer ierdewurkpan-
ne oan mei de wapens fan alle alve en de buorgemeente Himmelumer Aldeferd.
De gemeente Wymbritseradiel brocht de 20 jier âlde plannen wer op it al]emint,
om it âlde gritenijwapen mei de Fryske earn yn eare to herstellen ynsté fan it
hjoeddeiske, dat yn 1818 sûnder bikende reden ynfierd waerd. De tekening dy't ús
lid Dull jierren forlyn al makke hat, sil foar dit âld-nije wapen brûkt wurde. Op
dit stuit is dy saek noch net yn 'e es.
Yn deselde gemeente fierde Nijlân syn 700-jierrich bistean en dat wie oanlieding
om it yn 1860 opdolde signet, dat sûnder mis nei de leginde oer de tsjerkestifting
forwiist, to forwurkjen ta in doarpswapen, in doarpsflagge en in ts]erkesegel foar
de Herfoarme gemeente. Foar bisûnderheden oer dizze skepping fan ús Heraut
forwize wy nei syn artikel yn dit boekje.
Ek makke de hear Terluin ûntwerpen foar in flagge foar "De Goede Verwachting",
in kombinaesje fan suvelfabriken yn 'e Súdwesthoeke. Hokker flagge de "suvel-
hearen" keazen hawwe, binne wy noch net oer ynljochte.
Fan de biandere brieven neame wy dy fan de hear R.M. Hoekstra to Epe oer wa-
pen en flagge fan Fryslân, dy fan de hear J.Bergema to Oentsjerk oer Uylenburgh
to Ryptsjerk en it wapen fan dizze famylje, dy fan de hearen J. Jaarsma to Wage-
ningen, H.Ratsma to Haarlem, J. Miedema to Oegstgeest en U. Zwaga to Goutum
oer harren famyljewapens, dy fan de hear J.Engelsma to Warkum oer it opstellen
fan in genealogy en dy fan de hear D. S.de Jong to Aldemardum oer in segel.
Foar registraesje yndit Jierboekje waerden trije âlde en twa nije wapens oanbean.

J. Visser, skriuwer.



Fig. 1 - Wapens BUMA (Bungha, Bonga, Buwinga)



DE WAPENS BUMA

Inleiding.

Er is slechts één wapen Buma dat een zekere bekendheid geniet, doordat het
diverse keren wordt vermeld in de literatuur over geslachts- en wapenkun-
de 1). Het bestaat uit de halve Friese adelaar rechts, linksboven een paard
onder een boom met linksonder drie klaverbladen in 2-1 opstelling.
Dit is echter niet het oude wapen Buma, voor zover men daar althans van kan
spreken. Hierop werd reeds gewezen door diverse auteurs 2)3). Het ontstaan
van dat wapen is zelfs onduidelijk. Het werd ingevoerd door Fedde Wijbes
Buma, koopman te Sneek (1649-1722), die zijn achternaam ontleende aan zijn
moeder maar haar wapen niet overnam, evenmin als dat van zijn vader.
In een kaartsysteem van het Rijksarchief te Leeuwarden bevinden zich af-
beeldingen van vijf verschillende wapens Buma met enige aanwijzingen over
de herkomst. Nader onderzoek leert dat er tenminste tien verschillende wa-
pens hebben bestaan, die werden gevoerd door personen die met de naam
Buma of een verwante naam werden aangeduid. Hierbij wijzen we meteen op
een moeilijkheid bij het onderhavige onderzoek. Enerzijds is herhaaldelijk
gebleken dat dezelfde personen in de 16de-18de eeuw, ja zelfs tot 1811, wor-
den genoemd onder verschillende namen. Anderzijds is vaak niet strikt te be-
wijzen, dat personen met dezelfde "achternaam" tot één familie behoorden.
De namen die herhaaldelijk door elkaar werden gebruikt, zoals ook verderop
zal blijken, waren o.a. Buma, Buwema, Buwama, Buwinga, Bouma, Bungha,
Buingha, Bonga.
In het volgende zullen we een negental wapens bespreken met vermelding van
enige gegevens. Voor zover ons bekend is hierover niet eerder gepubliceerd
en we veronderstelden dat bij de lezers hiervoor een zekere belangstelling
zou bestaan.

De wapens Buma en hün dragers.

In fig. I hebben we negen wapens getekend, die vroeger werden gevoerd door
personen die de naam Buma of een verwante naam hadden. Achtereenvolgens
zullen we bij elk van deze wapens enkele bijzonderheden over de personen
vermelden. Bewust is niet gestreefd naar een volledige vermelding van af-
stammingsgegevens, voor zover die al bekend zijn. Daarvoor wordt verwe-
zen naar eerdere publikaties. In een nabeschouwing zullen we nog enige wa-
pens Buma noemen.

1. Het wapen met de pelikaan die haar jongen voedert met haar eigen vlees,
soms zittend op haar nest, soms niet, werd onder andere gevoerd om-
streeks 1530 door Wopke Bungha of Buyngha, hoveling te Dantumadeel.
Het helmteken bestond uit drie struisveren met de letters W.B. (Archief
Sminia-Aesgema). Zijn vader was vermoedelijk 4) Taecke Bwngen, in het
Register van Aanbreng van 1511 genoemd als landheer van "Riensmagued",
ofwel Rinsma-State, te Driesum. Deze wordt in 1505 genoemd onder de
edelen van Dantumadeel. Worp van Thabor noemt hem Taecke Buma



"heerschap wt Dantumawolt" en beschrijft hoe hij 23 april 1515 in Dokkum
werd doodgeslagen. Diens grootvader of vader zal zijn geweest: Taka
Buynga, "eeher" of mederechter van "Domptummadeel", die in een oor-
konde van 1423 wordt genoemd.
In 1540 en 1555 is Johan Wopkes Grietman van Dantumadeel. De Sententies
van het Hof van Friesland uit de periode 1582-1586 (III, 6, pag. 1) maken
melding van Wopke Buma, die land bezat te Rensum (Rinsumageest?).
Volgens Andreae 4) was zijn grootvader Wopke Buma getrouwd met Odtzen
dr. van Willem van Heemstra. Zij hadden drie kinderen: Bauck, Taeke en
Willem. Op een zerk in de kerk van Rinsumageest van Bauck van Buinghe
(overl. 2.1.1608) komt wapen nr. 1 voor. Willem Buma is een bekende fi-
guur in de Friese geschiedenis door zijn deelname aan het Verbond der
Edelen en zijn onthoofding op 29 december 1568 te Vilvoorden bij Brussel.
Tenslotte staat dit wapen op de in 1617 gegoten kerkklok van Driesum met
de vermelding: "Sjadde van Bungha". Zij was getrouwd met de Gentse hop-
man Jacob Ruffelaar, woonde op Rinsma-State 4) en was een dochter van
Wopcke Taeckes Buma en Meydt toe Nansum. Adelen van Cronenburch •>)
vermeldde in zijn Stamboek (1675) dat dit wapen toebehoorde aan Buwinga
te Driesum.
Of Anne Lieuwes Buma met wapen nr. 9, waarin ook de pelikaan met jon-
gen voorkomt, familie was van deze Buma's, weten we niet. Wel vermeld-
de Andreae dat aan het einde van de 17de eeuw er nog nakomelingen van de
Driesumer Buma's leefden in armoedige omstandigheden.

In de kerk van Westergeest staat op de grafsteen van "Syye va Buma",
overl. 2.11.1551, wapen nr. 2 met als helmteken een lelie. Hij was ver-
moedelijk een kleinzoon van zijn naamgenoot die in oorkonden van 1467 en
1492 genoemd wordt als edelman te Westergeest *>). Een oorkonde van
23. 7.1453 over de jaarmarkten in Oostergo werd ondertekend onder ande-
re door "her Buma, persoen op der Gaest" ' ) .
Ook op de grafsteen van Wyger (van) Buma, overl. 13.10.1623 - in de kerk
van Westergeest - staat dit wapen, evenals op een kerkbank te Akkrum,
waarover we eerder schreven 8), Dit laatste wapen behoorde aan Popcke
(van) Buma van Westergeest, in 1590 genoemd als heerschap van Akkrum.
Naar we menen is deze familie uitgestorven. Of zij nakomelingen waren
van Dena Bungga te Berlikum, die in 1405 wordt genoemd en als wapen een
lelie voerde (archief Epema nr. 1), weten we niet. In 1511 (Register van
Aanbreng) woonden in Berlikum nog Bonga's.
Adelen van Cronenburch 5) vermeldt dit wapen als behorende aan Buma tot
Collum. Op de kaart van Kollumerland, getekend door Schotanus rond 1718,
vindt men een "stemdragende stelle" onder de naani Buma ten noorden van
Oudwoude, tussen Kollum en Westergeest. Bovengenoemde familie zal
daar dus wel hebben gewoond.

Het derde wapen was dat van de Buma's uit Abbega, zoals we eerder be-
schreven 9). De vroegste vermelding ervan komt voor in de Conscriptio
Exculum van 1584 10), maar drs . J. Visser merkt in zijn commentaar wel
op dat later toevoegingen werden gedaan met in elk geval één fout. Dit wa-
pen staat op de grafsteen van Antie Syboltsdr. Buma, overl. 21.10.1659 te



Waaxens bij Bolsward; op een zerk van Syboudt Buirdes Buma te Offinga-
wier (1700); op een zegel van notaris Ate Wopkes Buma te Franeker (1721)
en op een wapenbord in het Stadhuis te Harlingen met de vermelding: Hop-
man Sybout Buma 1753 (zie verder 9). In het Fries Museum bevindt zich
een zilveren suikerstrooier, in 1773 gemaakt door de Sneker zilversmid
Jan Pieters Rienstra, met op de achterkant wapen nr. 3. Dit was van zijn
vrouw Imke Ysbrands Bouma, die behoorde tot een Sneker familie Buma
(Bouma), welke afstamde van Tjepcke Broers Buma, rond 1600 boer te
Folsgare. Deze familie behoorde dus kennelijk ook tot de "Abbega'ster"
Buma's. Ook Adelen van Cronenburch 5) vermeldde dit wapen, zij het met
andere kleuren, onder de naam Buwama.
Vermoedelijk werd dit wapen in combinatie met de naam Buma of Bouma
reeds rond 1500 gebruikt. Zowel de zoon als de kleinzoon van ds. Gellius
Faber de Bouma, zoon van een koopman te Leeuwarden, voor 1536 pr ies-
ter te Jelsum, nadien Hervormd predikant te Norden en Emden, overleden
aldaar 2. 6.1564, voerden dit wapen. Aangezien zowel zijn zoon Petrus de
Bouma, als zijn kleinzoon Gellius de Bouma, beiden predikant o.a. te
Zutphen, ver van Friesland leefden en niettemin zowel de naam "de
Bouma" als het wapen no. 3 voerden (Hof van Gelderland, brieven van en
aan het Kwartier van Zutphen, Inv. nr. 935, 1597 en 1598 diverse brieven;
Gem.arch. Doesburg, Inv.nr. 211), menen we te mogen aannemen dat
Gellius Faber de Bouma, die geboren moet zijn voor 1500, deze combina-
tie van naam (Bouma) en wapen (nr. 3) reeds kende. In een volgend artikel
komen we hierop terug.
De verbreiding van deze familie was zeer groot in de 17de eeuw. Met name
in Koudum en omgeving kwamen veel meer nazaten voor dan we in een vo-
rig artikel 9) vermoedden (zie ook onder wapen nr. 5). Waarschijnlijk dan-
ken de meeste Buma's, die zich onder deze naam in 1811 lieten inschrij-
ven, hun naam aan deze familie.

4. Op de grafsteen van Popck Bonga (overl. 1592) in de kerk van Waaxens ten
Z. O. van Holwerd staat wapen nr. 4. Verder komt het voor onder de naam
BuwingatoeHolwerd in het Stamboek van Adelen van Cronenburch (1675)5).
Het helmteken bestond uit drie struisveren met in elk daarvan twee ster-
ren. Onder dezelfde naam komt dit wapen voor in het wapenboek van Stolk
(Manuscript ca. 1740, R.A. Leeuwarden).
In de eerste helft van de 15de eeuw lag ten Z.O. van Holwerd de Bonga-
state, toentertijd bewoond door Sytze Bonga. Deze had vermoedelijk een
zoon Sioele, getrouwd met Jetscke Donia (genoemd in 1473) en een zoon
Hessel (genoemd 1491). Deze laatste had twee zonen, Johan en Sytse,
waarvan laatstgenoemde voorkomt op de lijst van Saksisch-gezinde edelen
(1505) en in het Register van Aanbreng (1511) wordt vermeld als Syds
Buwenga te Holwerd. In de periode 1560-1567 was Johan Bonga of Buwenga
hopman en Grietman van West-Dongeradeel. Ook hij was een roemruchte
figuur in Friesland gedurende de tachtigjarige oorlog H) . Adelen van
Cronenburch vertelt van hem (pag.405) dat hij trouwde met Ebel Poppama,
dochter van Poppe Poppema en Wilsk Gerbranda tot Genum. Hun kinderen
zouden zijn geweest: Ie . Johan Buwinga tot Holwert die trouwde met Sytie
Aitia; 2e. Wilsk Buwinga, religieuse non tot Zion; 3e. Sibout Buwinga en
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4e. Willem Buwinga ofte Bonga. De laatste zou in 1568 zijn onthoofd in
Vilvoorden^ wat ons onjuist lijkt. Vermoedelijk heeft de schrijver Johan
Wopkes Buma, Grietman van Dantumadeel, verwisseld met Johan Hessels
Bonga, Grietman van Westdongeradeel.
Voor zover ons bekend is deze familie uitgestorven.

In de kerk van Menaldum bevond zich een grafsteen van Fedde Douwes
Buma, die aldaar overleed op 13.12. 1669, oud 59 jaar, met wapen nr. 5.
Hij was getrouwd met Jeltie Tjeppenboer 12). Op dezelfde steen werden
vermeld: Douwe Feddes Bouma overl.24.6. 1640 en FrouckFeddesdr. Bou-
ma overl. 7.6.1641. Volgens Van der Meer 12) bewoonden zij Donia-State
te Menaldum en was Fedde Buma een zoon van Douwe Maurisz. enFrouck
Laesdr. (Buma) vanBeetgum. Dit laatste i s o . i . onjuist, omdat denaam
Buma waarschijnlijk via Douwe Maurisz. werd geërfd op grond van de vol-
gende gegevens.
De eerder door ons genoemde ds. Jacobus Buma of Bouma °) te Franeker,
was een zoon van Syds Nannes en Aght Jacobs die als echtpaar voorkomen
op de lidmatenlijst van de kerk van Beetgum van 1645. Op een soortgelijke
lijst van 1647 aldaar komen voor: Wopke Ates (9) en Maurits Nannes. Ver-
der worden genoemd Lysbeth en Riert Nannes, die respectievelijk in 1648
en 1656 te Beetgum trouwden. Vermoedelijk waren zij kinderen van Nanne
Maurisz. , een broer van bovengenoemde Douwe Maurisz. Beide worden
herhaaldelijk genoemd, vooral Douwe, in de periode 1600-1620. (Arch.
Sminia, Menald. A6, A7, Arch. Schw. port. 27 en 32). Voor zover we we-
ten voerden slechts de twee bovengenoemde leden van deze familie denaam
Buma. Misschien stamden zij af van Douwe Wybrants Buma van Beetgum,
die in 1555 voorkomt als echtgenoot van Anscke Gerrits Donia (overl.
12.11.1569) en een zusterWybrich had. Deze laatste voerde niet wapen nr.
5, dat toch wel grote overeenkomst vertoont met nr. 3 en dus een band met
de Abbega'ster Buma's suggereert, maar nr. 7. Wellicht behoorden zij
daarom tot een andere familie Buma, maar het is niet uitgesloten dat er
een verandering van wapen plaatsvond, zoals wel vaker gebeurde in Fr ies-
land (zie bijv. onder nr. 8).

In het wapenboek van Gerrit Hesman, gemaakt rond 1700 13) troffen we een
wapen aan onder de naam Buma, waarbij hij had aangetekend dat het zich
bevond onder de vaderlijke kwartieren van Anna van Eysinga op haar graf-
steen in de kerk van Stiens. Het wapen werd door hem gerangschikt onder
de adellijke wapens. Hesman was geen goede dierentekenaar, want de die-
renkop in zijn tekening is niet identificeerbaar.
Bij een recent bezoek aan de kerk van Stiens troffen we tegen de oostmuur
een grote steen aan van Anna van E is inga, maar de kwartierwapens ver-
schillen van Hesmans beschrijving. Volgens de "Friesche Adelaar" van
1887 behoorde deze steen aan het echtpaar Philip van Boshuysen (geb.
1584, overl. 1652) en Anna van Eysinga, die 27. 9.1635 trouwden. De on-
bekende auteur vermeldde dat onder hun kwartieren een wapen Bonga voor-
komt, bestaande uit twee zespuntige sterren naast elkaar met daaronder
een roos. Men kan zich afvragen of Hesman inderdaad deze steen heeft ge-
zien en of hij misschien een naamgenote bedoelde.
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Het door Hesman getekende wapen wordt vermeld in hetzelfde nummer van
bovengenoemd tijdschrift (pag. 5). Daarin wordt beschreven dat er in 1887
nog een houten wapenbord bestond waarop dit wapen voorkomt en dat werd
gedragen door Popck Sybrandsdr. van Bonga, die getrouwd was met Sicke
van Gratinga. Zij was zijn derde vrouw, overleed 25.1.1540 en werd be-
graven te Waaxens. Het helmteken van het wapen was een uitkomende zil-
veren eenhoorn. De dierenkop in het wapen wordt hierin genoemd als zijn-
de de kop van een everzwijn.
Ook dit klopt weer niet, omdat Popck Bonga, gezien haar grafsteen in
Waaxens, wapen nr .4 voerde en overleed in 1592 in plaats van in 1540. De
naam Gratinga kwam overigens wel voor onder de door Hesman genoemde
kwartieren van Anna van Eysinga en op de steen te Stiens.
Wapen nr. 5 vonden we ook in het Stamboek van Adelen van Cronenburch
(1675). Ook daarin is de dierenkop niet herkenbaar. Wel staat bij het
helmteken geschreven dat het een eenhoorn is en dat het behoorde aan
Bonga tot Kimswerd. Dit laatste lijkt het meest waarschijnlijk. Volgens
Andreae 4) huwde een Popck Bonga met Worp Runsma en overleed in 1577.
Haar broer Doytze Sybrantszn. werd in 1525, vrij zeker op Bonga (of
Bunga) State te Kimswerd geboren en huwde voor 1558 met Yolt, een doch-
ter van Sicke Galama en Jelst van Heemstra, die op Blinckstra State in
Akkrum woonde. Hij overleed in 1580. Zijn zoon Sybrant Doytzes Bonga
was Raad ter Admiraliteit en secretaris van Harlingen, alwaar hij kinder-
loos stierf op 19.11.1632. In 1626 is zijn zuster Ydt, die daarvoor te
Driesum trouwde met Cornelis van der Voort, eigenares van Bonga-State
te Kimswerd of wat er nog van over was. Voor verdere details verwijzen
we naar noot 4.

7. Een rode koe op een groen veld tekende Hesman in zijn wapenboek. Vol-
gens het onderschrift behoorde dit wapen aan Wijbrand Buma en werd door
Hesman ingedeeld bij de burgerlijke wapens. Welke criteria bij deze inde-
ling werden aangelegd heb ik niet kunnen nagaan. De naam Wijbrand Buma
werd diverse keren genoemd o. a. als afgevaardigde van de grietenij Dan-
tumadeel bij de lijkstatie op 13.7.1620 van Graaf Willem Lodewijk van
Nassau. Twee jaar later wordt Wijbrant MeyntesBuma vermeld als bijzit-
ter van deze grietenij 14), Bij bovengenoemde plechtigheid was ook zijn
broer Watze Meintes Buma aanwezig als afgevaardigde van de grietenij
Menaldumadeel, die in 1610 ook wordt genoemd als lid van de Staten voor
Westergo 14) e n j n 1564 gedeputeerde was. Hij woonde op Buma-State ten
oosten van Beetgum, want in de stemkohieren van 1640 wordt zijn weduwe
als eigenares van deze stemdragende state vermeld. Volgens het stemko-
hier van 1698 was Tjerk Reyners Buma toen eigenaar van deze plaats, die
ook onder de naam Buma-State voorkomt op de kaart van Menaldumadeel
in de Atlas van Schotanus (1718). In 1728 is de State niet meer in het bezit
van de Buma's.
De vader van de gebroeders Wijbrant en Watze Buma, die nog een zuster
Jets en vermoedelijk nog een broer Gijsbert hadden, was Mintze Wybrants
Buma, die in 1566 voorkomt als gehuwd met Tieth Gijsbertsdr. Donia. Hij
woonde te Engelum bij Beetgum en was later getrouwd met een dochter van
IgeSickema en Syde vanMarshorne ofwel een Hoppers volgens Andreae 14).
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Deze onderzoeker vermeldde dat Mintze Buma een broer Douwe Wijbrands
Buma had, die in 1555 voorkomt als echtgenoot van Anscke Gerrits Donia,
die 12.11.1569 overleed, en dat Wybrich Buma een zuster van hem zou
zijn.
Inderdaad vonden we op een grafsteen te Beetgum van Albert van Aysma,
die daar 2.6.1648 stierf, verschillende kwartierwapens waaronder de koe
van wapen no. 7. Overeenkomstig onze bron 12) behoorde dit wapen toe aan
Wybrich van Buma van Beetgum, die getrouwd was met Hessel Hotthiesz.
(Horatius) Lauta van Aysma. De wapens van dit echtpaar troffen we aan op
eerdergenoemde kerkbank te Akkrum 8).

Dit wapen werd in de inleiding genoemd als zijnde het bekende wapen Buma.
Het staat o. a. op de grafsteen van Fedde Wijbes Buma die 30. 9.1722 in de
kerk van Sneek werd begraven. Zijn steen bevindt zich nu op de familiebe-
graafplaats teWeidum. Hij ontleende de naam Buma aan zijn moeder Jouck
Gorisdr. Buma, die een dochter was van Goris Gerbens en Antie Sybolts
Buma3). Volgens een grafsteen te Waaxens overleed de laatste 21.10.1659
aldaar. Haar wapen was echter nr. 3 in de figuur. Fedde Wijbes nam dus
wel de naam over van zijn moeder, maar niet haar wapen. Echter ook niet
dat van zijn vader, dat bestond uit de halve Friese adelaar rechts, links-
boven een ster en linksonder een huismerk namelijk: een Romeinse F r i j -
zende uit een dito W 2).
Fedde Wijbes, geboren te Deersum 1649, trouwde 1683 Dirkje Reynalda,
die 2.12.1661 te Staveren was geboren als dochter van dr. Hopperus
Reynalda en Antje Kingma. Een van hun kinderen was Wijbe Feddes Buma,
geboren 13.8.1700 te Sneek, overleden aldaar 1777, wiens zoon mr. Ger-
lacus Buma (1732-1807) o.a. president was van het Gerechtshof te Leeu-
warden. De zoon van deze laatste, mr. Bernardus Buma, was o.a. burge-
meester van Leeuwarden. Deze was getrouwd met Rolina Maria Hora
Siccama en zij kregen elf kinderen. Verschillende nazaten namen een
"dubbele" naam aan en voeren nog steeds het onder nr. 8 getekende wapen
waaronder de families Van HaersmaBuma, Hopperus Buma en HoraBuma.
Zie voor verdere details "Het Nederlands Patriciaat" jaargang 1964.

Dit wapen hebben we nergens anders aangetroffen dan op de grafsteen van
Anne Lieuwes Buma, geboren te Hommerts 27.2.1758, overleden te Mak-
kum 6. 5.1833 en begraven in het familiegraf te Smallebrugge, een gehucht
ten Z.W. van Hommerts. Daar werden ook zijn vrouw Trijntje Sytzes Yke-
ma, geboren te Smallebrugge 27. 9.1761, overleden te Makkum 25. 7.1837
en zijn vier kinderen begraven, die alle vier ongehuwd bleven. Een van hen
was de classicus dr. Lieuwe Annes Buma, die in 1876 bij testament de be-
kende Buma-bibliotheek te Leeuwarden heeft gesticht.
Deze Buma's waren nazaten van Ruyrd Jans en Marij Ages, die o. a. in de
kerkboeken van Jutrijp voorkomen vanaf 1682. De ouders van Ruyrd Jans,
die eigenerfde en dorpsrechter was, waren JanRuyrds en FeikeSierks 15)_
De naam Buma komt bij deze familie het eerst voor als op 29.1.1708 zijn
zoon Age Ruyrds Buma (ged. 7. 9.1684) trouwt met Jacomina Jurgens Wal-
ter van Woudsend. Van de andere 7 kinderen noemen we Rintske waar we
verderop op terugkomen. Na 1714 treffen we Age Ruyrds aan in de kerk-
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boeken van Workum onder de naam Buma en Bouma. In 1729 en 1730 was
hij daar vroedsman. Ook zijn zoon Ruurd Ages Buma, geboren te Workum
24. 6.1730, getrouwd aldaar 17.1.1761 met Rinke Alberts en zijn kleinzoon
Age Ruurds Buma (ook wel Buwma), gedoopt te Workum 2. 9.1767, overle-
den te Hindeloopen 9. 8.1844, woonden aanvankelijk te Workum. De laatste
was heelmeester en later burgemeester van Hindeloopen.
Rintske Ruurds Buma, geboren 24.10.1694, trouwde 6.12.1711 te Hom-
merts met Freerk Murcks Abbema, geboren 1686, overleden 1724. Zij
hertrouwde in 1725 of 1726 met Anne Jochems. Een van de vier kinderen
uit dit tweede huwelijk was Lieuwe Annes Buma, geboren te Hommerts
13.10.1729, de vader van bovengenoemde Anne Lieuwes Buma. Hij trouw-
de te Hommerts 29.4.1753 met Doettie Pijters. Op dezelfde dag trouwde
haar zuster Yttie Pijters met Feike Dirks (geb. 1724) die in 1811 ook te
kennen gaf Buma te heten.

Nabeschouwing

In het voorgaande hebben we negen wapens Buma besproken waarbij in acht
gevallen deze naam ook expliciet werd genoemd. Alleen van de Holwerder
Buwinga's of Bonga's weten we niet of zij ook met Buma werden aangeduid.
Onzes inziens is het duidelijk dat de dragers van de wapens 3, 5 en 8 verwant
waren. Tot deze familie benoorden misschien ook de dragers van wapen no. 7
te Beetgum, waarvan niet duidelijk is of het een koe of een stier betreft.
Men kan zich verder afvragen waarom Wijbrand Buma in 1620 afgevaardigde
was van Dantumadeel, terwijl bij dezelfde gelegenheid zijn broer Watze afge-
vaardigde was van Menaldumadeel en in Beetgum woonde. Was er een ver-
binding tussen de Buma's te Beetgum en te Driesum? Ook waren er relaties
tussen de Buma's te Beetgum en te Kollum in de 17de eeuw. Tot slot vraagt
men zich af hoe Anne Lieuwes Buma aan zijn wapen (no. 9) kwam. Was het
fantasie of berust dit op historische gegevens? Tot nu toe zijn bovenstaande
problemen niet opgelost.
Rest ons nog enkele wapens Buma te vermelden omdat in de inleiding werd
gesteld dat er tenminste tien zijn geweest. Welnu, Goris Heerckes Buma,
geboren te Waaxens 1628/1629, zoon van Heerke Jans en Antje Syboltsdr.
Buma van Abbega, burgemeester van Bolsward en mederechter van Wonsera-
deel, voerde een wapen met rechts de halve Friese Adelaar en links gedeeld,
boven een vogel, onder iets dat op een kruisboog lijkt. Hij ontleende dus zijn
naam aan de Abbega'ster Buma's, maar gebruikte niet hun wapen.
Op de grafsteen van Josina Inties Buma, in de kerk van Workum, overleden
aldaar 23.12.1684, oud 25 jaar, huisvrouw van de schipper Sybrant Douwes,
staat haar wapen, bestaande uit rechts de halve Friese adelaar, linksboven
drie eikels in 2-1 opstelling en linksonder vermoedelijk klavers. Zij was een
dochter van Yntje Piers Buwema, burgemeester en ontvanger van Workum,
die aldaar 11.4.1675 trouwde met Houck Sytjes. In de kerkboeken van Wor-
kum van die tijd en vroeger treffen we zoveel namen aan die doen denken aan
de Abbega'ster Buma's dat we bepaald de indruk hebben, dat er een familie-
relatie bestond tussen deze Buma's en die van Abbega/Koudum. We noemen
slechts namen als Inte Birdes (getrouwd 13.1.1678), Sybolt Birdes (getrouwd
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14.1.1670), Seerp Piers (getrouwd 3.3.1666) en Pier Seerps Buwema, in
1719 lid van de vroedschap van Workum ^). Waren de Workumer Buma's
misschien nazaten van Seerp Siboltsz. te Abbega, wiens zate te Abbega in
1542 wordt genoemd 17)?
Hoe dan ook, er hebben vele wapens Buma bestaan en de grote vraag blijft of
de dragers er van behoorden tot dezelfde uitgebreide familie Buma of dat er
verschillende families Buma bestonden in de 15de en 16de eeuw. Gezien het
geringe aantal bronnen zal het moeilijk zijn een exact antwoord te geven op
deze vraag.

T. J.Buma.

Noten.

1. Nederlands Patriciaat 21 (1933/34), p. 11-33 en 1964, p. 97.
2. De Navorscher, 15 (1865), pag. 59.
3. A.de Vries, Gens Nostra 27 (1972), p. 108 e.v.
4. A.J.Andreae, Friesohe Volksalmanak 1887.
5. Handschrift, Rijksarchief te Leeuwarden.
6. A.J.Andreae en J. G.J. van Booma, Gens Nostra 21 (1966), p. 73.
7. P.Sipma, Oud Friesche Oorkonden, dl. II, p. 45.
8. T. J.Buma, Gens Nostra 29 (1974), p. 1.
9. T. J.Buma, Gens Nostra 28 (1973), p. 161.

10. J. Visser, It Beaken XXXI (1969), p. 164.
11. A.J.Andreae, Friesche Volksalmanak 1888, p. 30 e.v.
12. D. J. v. d. Meer, Grafschriften tussen Flie en Lauwers deel IV (1959).
13. Handgetekend wapenboek van G. Hesman, aanwezig in het Stedelijk Archief te Leeu-

warden.
14. A.J.Andreae, Friesche Volksalmanak 1888, p. 22.
15. J. Visser, De Ketierstaat van Wybren Jan Buma, in "Flecht o p ' e Koai", 1971.
16. G.Bakker e.a. , De stêd Warkum (1967).
17. Register van Charterboeken, 1765, p. 112.
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WAPENREGISTRAESJE

BUMA - Dield: I. yn read op in swarte rjochthoekige stien, dy't op in grien
plat, nei de skyldpunt skean ôfrinnend berchje rest, in sulveren earrebarre,
de snaffel omheech; II. twaris trochsnien: a. yn blau in gouden rjochtskearde
antlitswassenaer; b. yn sulver in griene nei lofts lizzende beamstobbe mei
tûken; c. yn blau trije gouden klavers nest inoarren.
It skyld dutsen mei in einierdekroane, d. i. op in gouden holbân, ynlein mei
reade rútfoarmige robinen, trije blêdden sichtber en dêrtusken twa pearel-
stiften.
Ynstjûrder: J.Buma, It Fean en S. Buma, Eagmaryp.
Boarne: Wapenboerd to Harns (sj. Gens Nostra, XXVIII, 1973, 166).
N.B. Ynstjûrder skaeit út it Dryltser slachte Buma (sj.Gens Nostra, XXVIII,

1973, 238).
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JENNINGA - Dield: I. de Fryske earn; II. trochsnien: a. yn sulver op in
griene losse gersgroun fiif beammen fan itselde, dêr't in reade hazze foar
lans nei rjochts rint, hjitfolge fan in brak fan itselde, dy't fan de skyldrânne
útgiet; b. yn blau in sulveren rjochterearm, harnast fan itselde, de ûnder-
earm omheech en yn 'e hân in sulveren ûntbleate Romeinsk swurd mei hânfet
fan itselde, de punt nei lofts.
Helmteken; in flecht fan goud en sulver.
Wrong en dekkleden: rjochts blau en goud, lofts grien en sulver.
Wapenspreuk yn swarte Latynske kapitalen op in gouden lint: Sum qui sum.
Ynstjûrder: F. Jenninga to Arnhem.
Untwerp fan de ynstjûrder yn oerliz mei J. C. Terluin.
N.B. Opsterlanner slachte, bikend sûnt likernôch 1680. Op dizze komôf wiist

kertier II a, wylst neffens de ynstjûrder II b symboal is foar trochset
en striid foar deugd, frijheit en earberens (foarfaer Jalke Jallerts wie
yn 1717 switser, ynstjûrder biropsmilitair). Ek it helmteken wiist op
dizze frijheitsleafde en de oan Ex. 3 : 14 ûntliende wapenspreuk op it
ideael, net mear en net minder wêze to wollen as men is.
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REYTSMA - Dield: I. de Fryske earn; II. trochsnien: a. yn blau in sulveren
reidbosk; b. yn sulver trije griene klavers, 2 en 1.
Om 'e hals fan de helm in gouden medaljon oan in keatling fan itselde.
Helmteken: in klaver fan it skyld tusken in sulveren flecht.
Wrong en dekkleden: rjochts blau en sul ver, lofts swart en sul ver.
Ynstjûrder: A.Reitsma to Krommenie.
Boarne: grêfsark to Eagum fan Grietje Reinsdr. , widdou fan Ruird Broers
(gen. 6), st. 1782. Kleuren nij ûntwurpen.
N.B. Stamheit: Harcke Ruyrdsz., boer to Ryptsjerk 1640 (gen. 2), wiersk.

soan fan RuerdHarckes, dêr 1614. Namme Reitsma sûntRuurd Relnsz.,
berne Eagum 1766, "priceerder" to Grou (gen. 9).
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VISSER - Yn goud in swarte guozzefear, de punt omleech, oan wjerskanten
biselskippe fan in reade seispuntige stjer, en yn in blau skyldhaed in sulveren
fisk.
Helmteken: de fisk fan it skyld.
Wrong en dekkleden: blau en goud.
Ynstjûrder: J. Visser to Ljouwert.
Untwerp: A.B.Dull tot Backenhagen yn oerliz mei de ynstjûrder.
N.B. Stamheit: Thomas Ates, skroar to Jorwert, troud 1708. Syn pakesizzer

Thomas Durks en de soannen fan dy syn forstoarne broer Andrys namen
de namme 1811 oan, wylst oare stagen De Ring, Pietersma en Van der
Zee hieten.
De fear simbolisearret de "skriuwende" biroppen (skoalmasters, û,o.
de neamde Andrys Durks to Húns), de stjerren binne út it wapen fan
Baerderadiel; de fisk is sprekkend foar de namme, dy'tmiskienûntliend
is oan in skoansoan fan Thomas Ates, dy't fisker wie en him al yn 'e
18de ieu Visser neamde. It birop komt oars yn 'e famylje net foar.
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DOKTER - Dield: I. yn read in sulveren els mei om de punt in gouden trije-
blêddige kroane; II. yn blau in sulveren sichte.
Helmteken: de sichte fan it skyld tusken in flecht fan read en blau.
Wrong en dekkleden: rjochts read en sul ver, lofts blau en sulver.
Ynstjûrder: P. Dokter silger to Alkmaer.
Boarne: sulveren beker yn it Frysk Skipfeartmuseum to Snits; kleuren nij
ûntwurpen.
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GENEALOGIE DOKTER

Verantwoording.

Een eerste aanzet tot een familieoverzicht werd vele jaren geleden reeds on-
dernomen door wijlen de heer K.Dokter te Leeuwarden, later geassisteerd
door de heer J. Dokter te Driebergen, deels berustend op reeds oudere gege-
vens, welk overzicht evenwel nog zeer onvolledig bleek en waarin anderzijds
zijtakken waren verwerkt, alsmede afstammingsgegevens van een ander ge-
slacht Dokter, waardoor het geheel zich niet leende voor publicering in een
vorm, zoals wij die uit de Genealogyske Jierboekjes kennen. Wel is deels van
bovengenoemde gegevens gebruik gemaakt bij de opzet van de hierbij gaande
genealogie.
Mijn aandacht op het voorgaande werd in een vroegere periode gevestigd door
prof. H. J.Dokter, toenmaals nog student, waarvoor ik hem nog zeer erkente-
lijk ben.
Dank ben ik eveneens verschuldigd aan de beide eerstgenoemden, zowel voor
de reeds toen door hen verzamelde bruikbare gegevens, als voor de later
verstrekte inlichtingen. Ook van andere, soms aangehuwde zijde, ontving ik
veel medewerking en tenslotte mag er evenmin een woord van dank ontbreken
ten aanzien van de onderscheiden rijks- en gemeentelijke instanties, die mij
bij mijn eigen nasporingen vele mededelingen en afschriften dan wel fotoco-
pieën verstrekten.
Een afzonderlijk woord van dank richt ik gaarne nog tot de heren Bierma, ge-
nealoog te Dronrijp en drs. K. M. van der Kooi aldaar, waarvan de eerstge-
noemde mij nog enige gegevens omtrent de oudste twee generaties deed toe-
komen en de laatste voor enkele interessante mededelingen zorgde, waardoor
mede een familiewapen kon worden ontworpen.
Moge de betreffende genealogie, als vele andere, tenslotte haar weg vinden,
niet alleen onder de betrokken familieleden van het onderhavige geslacht,
maar eveneens bij de vele "genealogische sneupers", waarvoor ieder Jier-
boekje immer weer een rijke bron vormt.

P. Dokter.
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Inleiding - Het Bildt.

Namens de hertog van Saksen sluiten de regenten een overeenkomst met Tho-
mas Beukelaar en zijn compagnons, de gebroeders Jacob, Floris en Dirk van
Wijngaarden, alle vier Hollandse edelen, ter bedijking van het Oud Bildt op
22 februari 1505. Nog datzelfde jaar kwamen dijk en sluis gereed, de polder
werd in 1506 opgemeten en in grote complexen verpacht (zie: H.Sannes, Ge-
schiedenis van Het Bildt I-IIIB, 1951-1956; hierna: Gesch. Bildt, hier: I,
13-20).
De eerste polderwerkers waren merendeels Zuidhollanders en nog altijd wijkt
het gesproken Bildts af van het Fries en Stadsfries.
Nog vele huidige bewoners van Hét Bildt stammen waarschijnlijk af van Steven
Huigen, gewoond hebbende in het Sassenheimse bij Leiden en volgens de copie
van een oude akte vermoedelijk een bastaard van het oudadellijk geslacht
Wassenaar aldaar.
Reeds spoedig na de drooglegging ontstonden er drie hoofddorpen, oorspron-
kelijk Wijngaarden, Altoena en Kijfhoek geheten, later respectievelijk St.Ja-
cobi, St.Anna en Lieve Vrouwenparochie genoemd.
Het Bildt heeft veel leed gekend (dijkdoorbraken, ziekten, armoede) en even-
eens veel strijd moeten voeren, enerzijds tegen de nooit aflatende zee, an-
derzijds tegen vijandelijke invallen, en bestuurlijk vooral tegen de eigen
overheden.
Ongetwijfeld zullen ook de voorouders van Feijcke Feijckes (de Olde, zoals
hij wel genoemd werd, in tegenstelling met zijn zoon van die naam) hieronder
gebukt zijn gegaan. Hijzelf was nog een kind van de naroomse tijd en maakte
als zodanig, zij het niet bewust, de kerkhervorming mede. De strijd tegen het
Spaanse bewind vond zijn einde omstreeks zijn geboorte en de watergeuzen,
die zich ook op Het Bildt hadden genesteld, zullen zich waarschijnlijk even
tevoren hebben teruggetrokken.
In 1580 benoemden de Staten prins Willem van Oranje tot hun stadhouder.

Omtrent de functie van dorprechter en executeur, in het verloop dezer genea-
logie vermeld, kan het volgende, beschreven in "Gesch.Bildt I" (130-131),
wellicht voor sommigen ietwat verhelderend werken:
De dorprechter, gekozen door de Grietman, uit een door stemgerechtigden
aangeboden drietal, had tot taak de vrede in het dorp te handhaven, de bevelen
van het Nedergerecht (dat het huidige dagelijks bestuur der gemeente, bene-
vens de functie van het tegenwoordige kantongerecht in zich verenigde), uit te
voeren, bekendmakingen te doen, stemgerechtigden aanzeggen (Huiskondi-
ging), het uitoefenen van controle bij stemmingen, het in de vroegste periode
somtijds optreden als procureur-postulant voor het Gerecht. De laatste trad
op als ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Nedergerecht. De exe-
cuteur diende als hoofd der politie met zijn assistenten te zorgen, dat de sen-
tenties van het Nedergerecht werden uitgevoerd.
Dat er in latere tijd wel eens wat schortte aan de opgedragen taak moge blij-
ken uit een aantekening in het Recesboek van 16 sept. 1672, waar de volgende
gerechtsordonnantie wordt opgetekend:
" 't Gerechte van der Bildt, gesien hebbende de neglegentie van de resp. Dorps-
rechters deser Grietenie, soo int exploiteren der citatiën (dagvaardingen),
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die sij dickwijls door andere personen laten doen en niettemin selfs bestaen
het relaas daeraf te passeeren; soo ist dat Wij onse Parochie-Dorpsrechters
ordonneeren voortaan de citatiën selfs in persoon te doen ende pertinente
rolle ofte boeck daeraf te houden; voorts deselve op de Rechtkamer voor de
waertijt (zitting) in persoon af te lossen, gelijck desen altoos in lengte van
jaeren als een vaste wet en ordre opservantlijcken is geweest; bij poene van
6 c.gl. voor de eerste mael, en 12 voor de andere mael, bij de gebrekigete
verbeuren.
Ordonneerende de Procureur-Fiscâl regart te nemen op dengenen, die in
gebreke mogen worden bevonden ende de breucken dies te vorderen sonder
eenige dissimilatie (toegevendheid) Actum in gedane Recht".
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Genealogie.

I. FEIJCKE FEIJCKESz;, geb. ca. 1575, boer, schoenmaker, dorprechter,
executeur Vrouwenparochie, overl. ald. voor 7 aug. 1639; t r . ald. 16 juli
1599 Auckie Cornelis Pyrsdr. , geb. ca. 1580, overl. na 21 nov. 1636, doch-
ter van Cornelis Pyrs en Lubbrich Wilckedr. (BIL Al-481, 7-10-1594).

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend, maar Hendrick is de jongste):
1. Feijcke, volgt Ha.
2. Cornelis, volgt Ilb.
3. Jan, volgt lic.
4. Pier, volgt lid.
5. Hendrick, volgt He.

Bij de tweede generatie treffen we o. a. als namen aan: "IJsselstein", ook "Iselstein" en
"De Wit". De naam Dokter duikt op bij de TVe generatie en is tot heden onverklaard.
Feijcke Feijckes (de Olde, zoals hij wel genoemd wordt, in tegenstelling met zijn zoon)
heeft vermoedelijk althans één broer en één zuster gehad, waarop het volgende zou kun-
nen wijzen:
Recesboek A4, Bildt: "Claes Willems in persoon neemt aan te betalen Gerben Feijckes,
burger en coopman in Franeker, als rechte hebbende van Jan Jans snijder en Trijn
Jansdr. , echtelieden, de somma van Eenhondertveertien car.gld. , als zijnde de laatste
termijn van de koop van de huizinge, bij Claes Willems van Jan Jans cum uxore voors.
gekocht, daaronder de interessen tot dato dezes zijn verrekend in één partij, ennog
vijftig car.gld. als restende, ende het recht hebbende van Feijcke Feijckes, schoenma-
ker aan Ons Lieve Vrouwenparochie, zijnde insgelijks de laatste termijn van de huizinge
bij Claes Willems van Feijcke voors. in koop verkregen, vermoogens het koopbrief on-
der Feijcke berustende, alles met d'interessen tot de voors. vijftich car.gld. toe. Al-
soo verrekend en van de voors. Claes Willems aen de voors. Gerben Feijckes in gemel-
te qualiteit de voors. penningen te betalen St. Jacobi eerstcoomende, daeronder de inte-
ressen, als wezende deselven in dezen ten volsten verrekend, doch met alle costen,
schaden en interessen daerover te vallen;
moogende lijden, den dag van betalinge voors. sijnde, te worden gecondemneerd in for-
ma. In kennisse mijn Claes Willems hand en tot mijn versoek de hand van Secr. Loo;
den veijer Febr. 1615".
In margine: "Deze acte wordt b.' dezen gerooieerd in voegen de condities in dato den
13en Novembris 1615 hiermee gevallen is volgens d'acte van 't rooiement in dato als
dezen, actum Villen Decembris 1617".
Vervolgens: "Gerben Feijckeszn. , als respectieve cessien en het recht hebbende van
Jan Jansen snijder en i'eijcke Feijckes, in die qualiteit impetrant contra Claes Willems
aan Lieve Vrouwenparochie: d'Impetrant verzocht condemnatie op zekere acte van aan-
neminge in dato VII Febr. 1615 en de hand van gedaegde in persoon had aangenomen den
Impetrant in voors. qualiteijt St.Jaeobi 1615 te betalen d'somma van Eenhondert en
veertien car.gld. tot XX stuivers 't stuk in één partij, en nog vijftig gelijke car.gld. in
een andere partij, met schaden en interessen sedert Jacobi voors. daerop verschenen;
sub pana cond. 't Voors. Gerechte, de acte van aanneminge gezien en het relaas van de
bode der citatie gehoord, die verklaarde den gedaegde op heden om hem te zien eon-
demneren geciteerd te hebben; Condemneert diensvolgens den gedaegde den Impetrant
in voors. qualiteit te betalen d'eischte Eenhonderd en veertien car.gld. in één partij
met de schaden en interessen, bij den Impetrant zedert Jacobi verleden gehad en gele-
den, nog te hebben en te lijden tot de volle betaling toe. En Condemneert den gedaegde
mede in de kosten dezes tot 's Gerechts taxatie . . . den XHIe Novembris 1615". Hier-
onder volgt dan een vaststelling der kosten.
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Vervolgens in margine: "Op heden, den achtsten Decembris 1617 tot mijn onderschr.
vertoont quitantie van d'eerste . . . onder d'hand van Feijcke Feijckes in gelijke dato als
voren; waarbij den gemelde Feijeke Claes Willems absolutelijk bedankt zo van prinsi-
paal als kosten.
Verzocht derhalve dat d'eerste mocht worden geroieerd.
In kennisse van mij G. Loo".

Toelichting: Genoemde Gerhen Feijckes was naast koopman eveneens schoenmaker te
Franeker.

BIL Al-481, 7-10-1954: "Lubbrieh Wilckedr., weduwe vanCornelis Pyrsz. . . . Marytgen
haer dochter oud 16 j . ende Auckien haer dr. oud 13 j . . . . Pyr Cornelis Wittesz heur
bestevader . . . ".

In Bildt A 2, 29-11-1607, komt het volgende voor: "Claes Willems contumax ter instan-
tie van Feijcke Feijckeszn. , omme te passeeren behoirlijcke bryven van 't contract van
coop ende vercoop van huysinge tusschen partijen gepasseert".
KecesboekA4, 7-11-1614:
"Gerben Feijkes in zijn qualiteijt ter eenre ende Claes Willems, gedaegde ter andere
sijden; d'impétrant continueert ende renuntieert post interlocutoir ende versoecke dat
een ijder van gelijcken sal doen, alias per fiscael, luit d' . . . ".

Een verdere aanwijzing kanhet volgende vormen: "Edzardt vanBurmania, Grijtman van-
der Bildt, gehoirt het versoeck van Jannighien Jacobsdr. olt 20 jaeren, Feike Jacobs
olt in sijn 18e jaer, IJtie Jacobsdr. olt in haer sestiende jaer voor haer selven en mee-
de van wegen Antie Jacobsdr., olt in haer l l e jaer, haer suster, alle naegelaeten wees-
kijnderen van Wijlen Jacob Claes ende Trijn Feijkedr., in leven echtelieden, ende mee-
de gehoirt het consent van Gerben Feijkes, burger in Franeker, als moederlijcke oom
over de voors. onmondige weeskijnderen, heeft dyens volgens den Welged. Grijtman den
voors. Gerben Feijkes geordonneert ende geautoriseert tot curatorum ende respectieve
tutorum over d'voors. weeskijnderen ende haere vaderlijcke ende moederlijcke goede-
ren ende erfenis se, om welcke curatele wel ende getrouwelij ck te bedyenen ende be-
waeren den voors. Gerben Feikes gepresteert heeft den behoirlijcken eedt daertoe
staende, onder hypotheek sijner goederen, waermede hem d'administratie der selver
kijnderen goederen is geordonneert; actum den 17 Febr. anno 1624".

Genoemde Gerben (ook Gerbrand) Feickes was gehuwd met Geert Egberts, dochter van
Egbert Arendsz.
FRR.I11 , 13-7-1640: "Geert Egberts, weduwe van Gerbrand Feijckesz., olt int 69e
jaer
Burgerboek Franeker 8-6-1597: "solvit 45 stuivers Gerbrand Feickez. schoenmaker
ende ten selven tijde geadmitteert".

Hierbij zouden we nog het volgende kunnen aansluiten: "De erfgenamen van Wijlen Jacob
Claes aen Lieve Vrouwenparochie Impetranten contra Marijtgen Andries, Wedue van
Arien Jacobs Isel, gedaegde Gesijen bij den Gerechte vander Bildt d'proceduren voor
d'selve Gerechte hangende tussen Jan Lenerts, Coopman aes Lieve Vrouwenparochie
als man en voogd over Jannichie Jacobs sijn echte huijsvrouw, ende als curator over 't
weeskind bij Jacob Claes. Nagelaten; Samt Cornelis Lenerts als man en voogd over IJtie
Jacobsdr. , sijn echte huijsvrouw mitsgaders Jan Cornelis Gelder als vader ende voor-
stander van sijn kijnt bij Foeck Jacobsdr. in echte getogen, in dier qualiteijt als erfge-
namen van Wijlen Jacob Claes ende Trijn Feijckedr., in tijden echtelieden, hun over-
leden olders Impetranten ter eenre, op ende tegenst Marijthie Andriesdr. , den Wedue
van Wijlen Arien Jacobs Isel, voor haer ende aengevaard hebbende de goederen bij de
gedachte Arien haer Wijlen man naegelaten gedaegde ter andere sijden: 't Gerechte, op
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alles rijpelijck gelet ende geeonsidereert hebbende des ent geen men in deesen behoirt
te considereeren, inden naeme ende van weegen d'Heerlijckheijt der Landschappe van
Fryslant; Condemneert gedaegde aen impetranten te betaelen de summa van eenhondert
tyen car.gld. , den gin. twintich stuijvers doende, met de schaeden ende interessen van
dyn gehad ende geleeden, noch te hebben ende te lijden tot de volle betaelinge toe, onder
deductie van acht en dertich car.gld. veertien st. daerop betaelt; onverkort den gedaeg-
den recht wederom haer recht aengaande haere pretentiën volgens overgelegte extract
tegens Impetrant bij nijere instantie ende des Impetrants desentiën ter contrarie; Con-
demneert nietemin den Gedaegden in de costen van den processe tot 's Gerechts tauxa-
tie, Actum den 15 junij 1635".

Tenslotte vinden we Feijcke Feijckens als curator over Dijwer Jans, 24 jaar en Frouck
Jans, 21 jaar, nagelaten kinderen van "Jan Thonis bij Grijet Mintiedr. in echte getogen,
om, in plaats van de gewesene doch inmiddels overleden AbbeEeckes te ontvangen, hoo-
ren . . . rekeninge als Antie Rijners de nagelaten wedue van wijlen Jan Gerbens ende
Thonis Gerbens in haer qualiteijt van gedachte twee kinderen moeders aangeerfte goe-
deren sullen doen . . .
Actum den 25 martij 1628".
(Zie voor de voorgaande akte o.a. Hendrick Feikeszn.)

Autorisaties 7 okt. 1594, Het Bildt.
" 't Gerechte vander Bildt heeft ten versoecke van Anna Wilckedr., wed. van Pyer Cor-
nelis Wittes ende geassisteert met Marytgen haer dochter oud 14 jaeren ende Syuw
Pyers oud 13 jaeren en tsamen vanwegens Cornelis Pyers haren zoon alle present in
judicio, autoriseert Cornelis Huijbertzn. en Cornelis Lenaertzn. tot curatoren en r e s -
pectieve voormonden over voors. drie weeskijnderen gedurende d'ontscheidinge van
voors. kijnderen vaderlijcke naegelaten en aengeerfte goederen sonder langer. Ende
om'twelcke wel en getrouwelij eken te bedienen en effectueren zij beide in rechte ge-
presteert hebben den eed daertoe staende . . . ".

" 't Gerecht vander Bildt heeft ten versoecke van "juibbrich Wilckedr. , moeder van
Cornelis Pyers geassisteert met Marytgen haer dochter oud XVI jaeren en Auckien haer
dochter oudt XIII jaeren beide in judicio present, geautoriseert Jan Joosten curatorum
over deselve twee kijnderen gedurende d'ontscheidinge van voors. kijnderen WijlenPyer
Cornelis Wittes zaliger heur bestevaders naegelaeten ende aengeerfte goederen sonder
langer. Ende om't selve wel ende getrouwelijck te bedienen ende effectueren hij Jan
Joosten gepresteert heeft den eed daertoe staende . . . " .

In het hypotheekboek vinden wij geregistreerd op 13 juni 1636 een schuldbekentenis van
Feijcke en Auckie, groot honderd car.gld. aangegaan 14 mei 1626 met Waling Reiners
en Neeltie Hendrix.

Op 8 juni 1637 heeft Feijcke een vordering op Evert Claes "toe Pasens", groot tachtig
gl. , ter zake "coop van leer" en "verschoten penningen"; reg. 3 jan. 1639.

Feijcke blijkt te hebben gewoond westelijk van een door Aeryaencke Jacobs, weduwe van
Aert Jacobs, verkochte huizinge aan Jan Cornelis en Aeltje Hermans, met een vrije
plaats naar de vaart te Vrouwenparochie.

Op 16 jan. 1621 vindt de registratie plaats van een schuldbekentenis door Sij Wijgers,
weduwe van wijlen Melis Melis, groot ƒ 150,— aan Feijcke Feijckes, voor voorgescho-
ten penningen, die ze belooft onmiddellijk na het overlijden van Mintie Wijgers, haar
grootvader, te zullen terugbetalen.

Dat Feijcke Feijckens naast schoenmaker tevens boer was, blijkt o.a. uit een akte van
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overdracht der "bruijckwaar" van ruim zes morgen greid- en bouwland, met de be-
zaaiing, bepoting enz. enz. aan Claes Jans Cuijck en Auck Frex Harda, liggende o.a.
naast nog andere zelf bij Feicke en Auck in gebruik zijnde landen, "op't Oost buijten
Vrouweburen", tegen een bedrag van totaal tweeduizend achthonderd vierentwintig ca r . -
gld. , te voldoen in verschillende termijnen. Geregistreerd 6 dec. 1633.

Verder vinden we kleinere verkopen van o.a. vee, bonen, wortelen enz. aan onderschei-
dene personen. Ook blijkt hij soms leder te verhandelen.
Een andere akte behelst de overdracht der bruikwaar van vier morgen gemeten greid-
land aan de Heerenweg te Vrouwenparochie aan Feijcke Feijckens enAukie, door Tho-
nis Jans en Maijcke Fransedr. , echtelieden aldaar, ten bedrage van zestienhonderd
car.gld. Registratie 11 febr. 1634. Bildt N4.

Op 12 maart 1627 vinden we Feijcke Feijckens als curator om met Gerben Cornelis de
rekening te helpen sluiten van de nagelaten kinderen van wijlen Pijter Minties met name
"Jan Pijters int 25e jaer, Sijbren Pijters olt 20 jaar en Machtel Pijters, 15 jaar, nage-
laten kinderen van wijlen Pijter Minties bij Janck Jans in echte getogen". Genoemde
Pijter Minties blijkt een zoon te zijn van Mintie Wijgers; laatstgenoemde is 1605 borg
voor zijn zoon (Grafb. Bildt, blz. 43, gr. 68). Zie ook Cornelis Feijckens en diens
eerste vrouw Teuncke Wijgersdr. , dochter van Wyger Minthies en Neel Tewisdr. Cor-
nelis Feijckens blijkt op een gegeven moment geld te hebben geleend aan Feijke Tam-
mes en Sij Wijgers (BIL N3-451v, 456) en is later borg voor Tamme Feijckes (BIL N5-
107, 131 v). Ook deze Sij Wijgers was een dochter van Wijger Minties en Neel Tewesdr.
(BIL N2-269v; BIL Nl-14v).
Op 23 dec. 1627 volgt dan scheiding en deling in voorgaande zaak door Feijcke Feijckens,
samen met Sijds Doens, "der weeskinderen Stijpvader".

Een volgende akte treffen we aan onder de sententies: Feijcke Feijckes Impetrant contra
Pijter Jan Sijmens.
"Gesien bij den Gerechte vander Bildt 't Intendit, den selven Gerechte overgegeven bij
ende van wegen Feijcke Feijckes, Rechter aen Lieve Vrouwenparochie Impetrant op en-
de tegens Pijter Jan Sijmens; gesijn mede d'acten van accusatiën van contimatië'n,
schriftelijcke citatie ende des boodes citatieën, relatieën ende voorts op alles naer be-
hoor en rijpelijck gelet, verklaart den Gedaegde contimarum ende voorts proffijtelijcken
van dijn, versteecken hem van alle exeptieën soo well declinatoir, dilatoir, als perem-
toir waerenEnde defentieën die hij in deesehadde moogendoen neemen ende gebruijeken.
Ende ten principaele houdende den schuit voor bekent; condemneert dengedaegden den im-
petrant te betaelen d'eischte drie en vijftich car.gld. tijn st. , samt meede in de costen
van 't Intendit ende costen vande contiimaciën tot 's Gerechts tauxatie . . . 9:Novembris
1635". In margine: "het recht hebbende van Feike Tammes".
In een zaak tussen Doen Sijds en Feijcke Feijckes, actum 11 april 1636, condemneert
het Gerecht Feijcke onder het Gerecht te namticeren een bedrag van driehonderd gul-
den, verminderd met zeventig, bij Doen Sijds "in mindering van sijn quota reeds ont-
vangen", van welke eis Feijcke in appel gaat. Waarom het handelt worden we niet ge-
waar.
In 1632 dragen Thonis Jans en Maijke Fransedr. te Vrouwenparochie aan Feijcke Feij-
ckes en Auckie Cornelisdr. de bruikwaar over van vier morgen greidlanden aldaar voor
zestienhonderd car.gld. Reg. 11 febr. 1634, waarvan de brieven reeds in 1632 zijn op-
gemaakt.

Ook de tweede .generatie werd door tal van gevaren bedreigd. De jonge Feike was nog
maar nauwelijks overleden, toen de eerste der vier Engelse oorlogen uitbrak, die op-
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nieuw zware geldelijke offers vroeg en bewapening eiste van alle ingezetenen met "vuur-
roer en sijdgeweer, cruijd ende lood". Op 8 aug. 1666 werd Terschelling verbrand en
geplunderd en ook op Het Bildt werden soldaten gelegerd. Een zware storm deed in juli
1658 wel 30 schepen op de Wadden vergaan en 1666 werd ook het jaar waarin de pest
velen ten grave sleepte. Op 6 april 1672 verklaarden Frankrijk en Engeland de repu-
bliek der Verenigde Nederlanden de oorlog. Het Bildt moest 60 weerbare mannen leve-
ren en ter versterking der Usellinie 30 à 40. 000 stuks schoven. Er dreigde inundatie
en de accijnzen werden sterk verhoogd.
In 1672 heerste er grote verbittering tegen de regenten, die tot ongeregeldheden leidde,
en toen Jan Feikes IJsselstein als laatste der vijf broeders in 1681 overleed, kon met
recht worden gezegd, dat ook hun leven niet over rozen was gegaan. De jonge Feike en
Cornelis huwden, zoals we zullen zien beide tweemaal, Pier zelfs driemaal en ook zij
betreurden niet alleen hun eerste jonge echtgenote maar eveneens het verlies van nog
jonge kinderen.
Zij kenden, al zal ook de lach niet hebben ontbroken, hun zorg en verdriet, hun voor-
spoed en vrees, hun dank- en bededagen. Ze zijn getuige geweest van grote onderne-
mingsgeest, van vreemde weddenschappen en bijgeloof, al zal dat laatste geen grote rol
meer hebben gespeeld in hun leven. Ze waren er al spoedig te nuchter voor.

Ook het bovenstaande werd merendeels ontleend aan "Gesch. Bildt I" (364-367 en 376-
379) en is slechts een kleine greep uit de vele beslommeringen welke deel uitmaakten
van het leven der hier behandelde Bildtbewoners, voorouders van de jongste generatie,
waarbij er ongetwijfeld zijn die slechts weten, dat ze Het Bildt ergens in het verre
noorden van Friesland moeten zoeken. Mogen bovenvermelde korte aanhalingen er toe
bijdragen, dat ze het leven van hun oudste voorzaten er slechts een moment en zeer be-
perkt in weerspiegeld zien.

Ha. FEIJCKE FEIJCKESz., geb. Vrouwenparochie ca. 1600/05, boer, dorp-
rechter, pachter van de vijf speciën, overl. Vrouwenparochie 1649; t r .a ld . 1)
(Ie procl. 8 mei 1631 en met de 3e getrouwd) Jancke Jacobsdr. van Stiens,
overl. voor 1637; t r . 2) Vrouwenparochie (Ie procl. 27 maart 1637 en met de
3e getrouwd) Lijsbet Lenerdtsdr. van Vrouwenparochie, overl. na 11 maart
1649.

Uit het tweede huwelijk:
1. Auckie, ged. Vrouwenparochie 7 jan. 1641, overl. vóór 12 nov. 1665;

t r . Vrouwenparochie 15 febr. 1663 Hendrick Jouekes, geb. Oude Leije?, ged.
op bel. Vrouwenparochie 29 jan. 1664, smid Vrouwenparochie. Hij t r . 2)
Namck Naenck Jansen.

2. Gerben, ged. Vrouwenparochie 14 juli 1645.
3. Jannichie, ged. Vrouwenparochie 11 maart 1649; t r . 30 juli 1671 Rod-

mer Rodmers van Cornjum.

In het doopboek van Vrouwenparochie op 21 nov. 1663 de doop van Feyckie, dochter van
Hendrick Jouekes.
BIL H7, weesboek, folio 66, 6-12-1669: ". . . Arien Lenerts coopmanaan voors. Parochie"
(Vrouwenparochie) curator over Feyke Henrix, nagelaten weeskind van Aukien Feijkes
bij Hendrick Jouekes.
Trouwboek Vrouwenparochie 5 juni 1687: Feijcke Hendricks Smidt en Tuentie Gerbens
Isselsteijn.
BIL H27-315, 6-2-1731: inventaris van de goederen, bij wijlen Hendrik Feikes en Feike
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Hendrix nagelaten. Hierin ". . . twe silvere lepels letters A. F., . . . een silveren kroes-
je op de bodem gemerkt „ , - . . . , mede tot 'tgene wijlen Teuntj e Gerbens is aanbestur-

C X D

ven van haar wijlen broeder Feike Gerbens".

Op 31 mei 1647 gaan Feike Feikes en Elizabeth Lenerts een geldlening aan met Jan
Claes Claes, ten bedrage van honderd gulden (geregistreerd Hypotheekboek 6, Bildt,
25-2-1651), waarvoor ze als onderpand verstrekken hun huizinge en landen en waarvoor
bovendien zijn broer Cornelis Feikes, "Assesseur 'sGerechts" zich als borg stelt.
Feike zegt niet te kunnen schrijven. De oorzaak daarvan wordt ons niet medegedeeld,
alhoewel het ons een aanmerkelijke handicap lijkt in zijn functie van dorprechter en
pachter der vijf speciën.
In ieder geval blijkt uit de onderhavige akte dat hij naast deze functies bovendien het
boerenbedrijf uitoefende.
Op 22 juni 1640 blijkt er een proces aanhangig te zijn gemaakt door de erven vanFeijcke
Feijckens (de olde) en de erven van wijlen Claes Claes, echter zonder dat wordt mede-
gedeeld waar het om gaat en zonder dat er vooralsnog een uitspraak volgt.
14 november 1642 hangt er een zaak, door Feike Feikes aangespannen tegen Arien Cor-
nelis Lenards en Sjoerd Juriens als curator over de kinderen van Cornelis Jans Cam-
buur en Sjoerd mede voor zichzelf, eveneens zonder uitspraak.
Een dergelijke zaak vinden we op 19 nov. 1642 tussen Feike als impetrant en Ludsert
Allerts, de laatste eveneens te Vrouwenparochie.
Op 26 juni 1643 blijkt Feike een zaak tegen Tomas Sijdses te verliezen.
Hendrik Lenards 't Hoen, herbergier te St.Annaparochie, daagt Feike en zijn beide
broers Cornelis en Jan voor het gerecht op 24 juli 1643, waarbij laatstgenoemden wor-
den veroordeeld aan de impetrant te betalen vierenveertig gulden, veertien stuivers en
vier penningen, waarvan gedaagden in appèl gaan.
Op 24 juli 1643 eveneens wordt een eis van Feike tegenover Anske Minnes vooralsnog
niet ontvankelijk verklaard.
Op 24 juli 1643 worden de erven van Feicke Feijckes (de olde) gelast rekening van boel-
goeden te doen, tegenover Warner Henrix, bij wijlen gedaagdes vader wegens de impe-
trant verkocht.
Bij sententie van 14 nov. 1642 wordt een eis van Feijke Feijkes als pachter van de vijf
speciën tegen de erven van Cornelis Jans Cambuur (waartoe ook zijn broers vrouw be-
hoort) vooralsnog niet ontvankelijk verklaard.
Op 20 mei 1650 hangt er een zaak tussen Feike Feikes als impetrant tegen Joost en
Arien Luitiens, Jan Pieter Mijntiens en Cornelis Jansen en worden gedaagden gecon-
demneert, voorzover zij erfgenamen zijn van Luitien Joosten en Aeriaencken Ariens
wijlen hun ouders aan impetrant te betalen de helft van vierhonderd en vijftig car.gld.
in één; van zeventig car.gld. in een tweede en van tien car.gld. in een derde partij, met
kosten en schaden, waarvan gedaagden viva vova appelleren.
16 sept. 1644 compareert Idsert Henrix ter instantie van Feike Feikes om betaling van
drieëntwintig car.gld. en zes stuivers ter zake van de koop van een "swarte ket".
Op dezelfde datum Arien Luitiens, terzake dat Feike bij nacht diens paard van het kerk-
hof heeft gehaald, welk paard nochtans bij hem uit de stal was gehaald zonder te kunnen'
zeggen door wie, waarbij dezelfde Arien andermaal aan de executeur krijgt te betalen
zes car.gld. volgens plakkaat, onverminderd de actie en geweld, zo men gewaar kon
worden door wie bedoeld paard is weggehaald, "mit gewald om daartegen te proteste-
ren".
In 1669 treffen we zonder datumaanduiding aan een staat van scheiding en deling met
Arien Lenerts, koopman te Vrouwenparochie, als curator over Feike Henrix, nagelaten
weeskind van Auckien Feijckes bij Hendrick Jouckes, waarbij de sterfhuisgoederen
eerstens blijken te bestaan in de eigendom van een huizinge, gewaardeerd op honderd
rijksdaalders, het'huisraad op tweehonderd drieënvijftig gulden negentien stuivers en de
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boekschulden op driehonderd en vijftig gulden, samen 853 gld. plus gereed geld ƒ 52,—,
totaal negenhonderd en vijf gulden. Lasten sterfhuis ƒ 641-19. Blijft tweehonderd drie-
enzestig gulden, "waeraf noch moeten seven gulden vijftien stvs. knechtsloon, vervol-
gens noch af voor een geveert 47 gldn, het weeskint alleen competerende van sijn moe-
ders ingebrachte goederen en dan noch de helfte vande vorder e goederen tot Eenhondert
vijftien gldn. 17 stvs. acht penningen, alsoo dat des weeskints goed onder de vader be-
rustende bestaet uit moeders ingebrachte goederen en de helfte overwinst, tesamen tot
twiehondert fijf gulden drie stvs. acht penningen; de vader alsdan zijn huizinge, huis-
raad en boekschulden houdende, met alle sterfhuislasten, belovende zijn zoon bij huwe-
lijck het hem toekomende te zullen betaelen".

Ilb. CORNELIS FEIJCKESz. , geb. Vrouwenparochie 1600/05; boer, schoen-
maker, collecteur (impost beestiaal), assessor, volmacht, subst.grietman;
overl. Vrouwenparochie voor 6 okt. 1667; t r . 1) Blija (Ie procl. Vrouwenpa-
rochie febr. 1623) Thoenke Wijgersdr. , ged. ca. 1605, overl. Vrouwenparo-
chie 11 jan. 1654, waarsch. dochter van Wyger Minthies en Neel Tewisdr. ;
t r . 2) Vrouwenparochie 14 okt. 1655 Lysbeth Claesdr. , aldaar.

Uit het eerste huwelijk:
1. Lubrich, (komt niet voor in doopboek, begr. Vrouwenparochie "olt int

3 jaer").
2. Wijger, ged. Vrouwenparochie 7 juïi 1633; overl. ald. 5 juli 1636.
3. Gerben, volgt lila.

Bodem zilveren beker
met namen

Zilveren beker
in scheepvaartmuseum Sneek
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Volgens "Gesch. Bildt I" (259) zou Cornelis zich soms Rodenhuys hebben geschreven.

Cornelis Feijckesz. leent aan Feijke Tammes en Sij Wijgers (BIL N3-451v, 456) en is
later borg voor Tamme Feijkkes (BIL N5-107, 131 v). Sij was een dochter van Wijger
Minties en Neel Teunisdr. (BIL N2-269v; BIL Nl-14v). De naam Neeltje Gerbens (zie
IIIa-5, blz. 31) zou hierin haar verklaring vinden.
Een schuldbekentenis van Neel Teunisdr. aan Boudewijn de Block binnen Leeuwarden,
groot ƒ 400,— is geregistreerd 26 febr. 1612.
Op 11 febr. 1633 dragen Feijke Tammes en Sij Wijgers echtelieden de huur over van
land, door eerstgenoemden verhuurd aan Thonis Jans en Maijke Fransdr. ten bedrage
van 290 car.gld. voor een termijn van vijf jaar, wegens een gelijk bedrag door Cornelis
Feijkens aan hun geleend. Laatstgenoemde zal deze huur ontvangen als terugbetaling
voor een door hem aan Feijke Tammes en Sij Wijgers verstrekte lening voor een gelijk
bedrag.
Feijke Tammes en Sij Wijgersdr. lenen op 20 dec. 1632 van Cornelis Feijkens een be-
drag van ƒ 200,—, rentende tegen zeven ten honderd, belovende dit bedrag "aen hem of
zijn erven op den len dag may 1633" te zullen terugbetalen.
Uit een akte van 30 nov. 1620, handelende over door voorn. Sij Wijgers van Feijcke
Feijckens geleend bedrag ad ƒ 150, —, blijkt Mijntie Wijgers haar "bestevader" te zijn
en is voorn. Sij Wijgers gehuwd geweest met Melis Melis.
1 juni 1635 wordt Feijke Tammes gerechtelijk gelast te betalen aan Cornelis Feijckens
de som van tweehonderd gulden, ten principale houdende de "brijf van obligatie" voor
bekend. Feike Tammes blijkt gehuwd met Sij Wijgers, ongetwijfeld een zuster van des
assessors vrouw Thoencke Wijgers. Cornelis blijkt nl. aan Feike geld te lenen (BIL N3-
451v, 456) en is later borg voor laatstgenoemde.
18 febr. 1639 is het Luijtien Joosten, die gerechtelijk gelast wordt aan Cornelis Feij-
ckens te betalen tachtig car.gld. met kosten en schaden. Datzelfde overkomt 1 maand
later Melis Melis wegens geleend geld.
3 jan. 1639 vindt er een registratie plaats van een schuldbekentenis aan Feijcke Feij-
ckes (de Olde) door Evert Claes tot Paesens, ter zake koop van leder en voorgeschoten
penningen, ten bedrage van tachtig car. gld. , welke akte mede door Cornelis wordt on-
dertekend.
Reeds in 1634 (14 juni) vinden we Cornelis Feijckens als eiser tegen Luijtien Joosten
om een bedrag van 59 car.gld. en vijftien stuivers voor geleverd geld en gehaalde
schoenen.
In hetzelfde jaar vordert Cornelis van Claes Swuerts een bedrag van zevenenveertig
car.gld. en tien stuivers wegens geleverd geld en een huid.
Op 22 sept. 1645 wordt Cornelis Feijckens na eedsaflegging aangesteld tot assessor.
Op 14 juni 1647 is Willem Dirk Jans hem zevenenvijftig gulden schuldig.
31 jan. 1648 verklaart Theodorus Struijcborg, pastor aan Lieve Vrouwenparochie zich
te opponneren in een zaak tussen hem en Cornelis hangende, aangezien hij zich niet ge-
houden acht met de impetrant te procederen, aangezien laatstgenoemde zelf rechter is.
Op 7 april 1651 wordt Haije Sijbrens gelast aan Cornelis te betalen driehonderd acht-
entwintig gulden, ter zake van geleverd "vool" en overleer.
Op 28 maart 1653 is het Cornelis Feijckens, die genoodzaakt wordt één der gerechtsdie-
naren, met name Jetse Hobbes, die zich "voor enige tijd in merckelijcke dronkenschap
verloopen heeft, zijn amt niet waergenomen" en niet alleen Zondags onder de predikatie
een bezoek heeft gebracht aan de brandewijnwinkels en herbergen, maar zich volgezopen
heeft tot schandaal van de ingezetenen en "discrepantie van het Ed. Gerecht, den voorz.
Jetse Hobbes tweemaal in de ketten te sluiten".
Op 3 okt. 1653 belooft Dirk Willems de assessor honderd en zeventig car.gld. te beta-
len wegens een verschuldigde huistermijn volgens koopbrief.
Op 6 mei 1650 hangt er een zaak tussen Cornelis Feijckens als medeërfgenaam van wij-
len zijn vader Feijcke Feijckens en Auckie Cornelisdr, , zijn moeder, in welke zaak hij
van de overige erven recht van handelen heeft bekomen, tegen Doen Sijds en Geertie
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Lourensdr. als gedaagden, waarbij laatstgenoemden worden gecondemneert "bij provi-
sie onder den Gerechte te namtiseren" de somma van driehonderd en zevenentachtig
car. gld. en tien stuivers.
Op dezelfde dag volgt een zaak tussen de assesseur Cornelis Feijckens als impetrant en
gedaagde in reconventie contra Cornelis Lenards, gedaagde, resp. impetrant, in welke
zaak tevens Claes en Arien Lenards een rol spelen, voor drievijfde delen erfgenamen
van wijlen hun vader Lenard Cornelis, in leven assessor en mede van Pijter Lenards,
hun broer, in welke zaak Cornelis Feijckens vooralsnog niet ontvankelijk wordt ver-
klaard en de zaak wordt verdaagd voor nadere verifiëring en condemneert het gerecht
Cornelis in de kosten.
Op 9 juni 1651 wordt Haije Sijbrens, hiervoor reeds genoemd, gelast aan Cornelis te
betalen de somma van driehonderd achtentwintig gulden en tien stuivers "met schaden
ende interessen, ten principale houdende gedaagdes hand en merkteken staande onder de
instrumente", met tevens veroordeling in de proceskosten van gedaagde.

lila. GERBEN CORNELISz. , ged. Vrouwenparochie 29 juni 1636; huisman,
overl. ald. na 1694; tr . procl. Vrouwenparochie 5 maart 1665 Antje Jans
Gelder, overl. Vrouwenparochie 25 nov. 1697, dochter van Jan Cornelis en
Lijsbeth Romkes.

Uit dit huwelijk:
1. Feike, volgt IVa.
2. Teuntje, ged. Vrouwenparochie 21 febr. 1669 (later elders Isselstein

genoemd), overl. ald. na 6 febr. 1731; t r . ald. 5 juni 1687 Feijcke Hendricks
Smidt.

3. Jan, volgt IVb.
4. Lijsbeth, ged. Vrouwenparochie 24 dec. 1673; t r . ald. 17 sept. 1699

Jan Gerrijt Ennes, huisman.
5. Neeltje, ged. Vrouwenparochie 30 jan. 1676; t r . ald. 10 dec. 1701 Pijtter

Arjens S.L.M. (Slim), huisman, ged. Vrouwenparochie 28 aug. 1670.

Jan Gerbens, Jan Gerrijts en Pijtter Arjens behoren tot de ondertekenaars van een pro-
curatie, gericht aan Gedeputeerde Staten, waarbij met succes werd geprotesteerd tegen
een aan Het Bildt opgelegde verplichting, bij te dragen in de kosten van slatting der
trekvaart van Leeuwarden naar Harlingen (Gem.Arch. , 48b; Gesch.Bildt II, 86).

Wanneer Gerben Cornelis Feijckens, evenals zijn broer Wyger jong was overleden, dan
zou er nooit sprake kunnen zijn geweest van het huidige geslacht Dokter, aangezien het
diens zoon Jan was, die deze naam aannam.
Een paar jaar na Gerbens geboorte werd de tweede Spaanse Armada verslagen bij Duins
door Maarten Harpertszoon Tromp, en 10 jaar later emigreerde een groot aantal Bildt-
se boeren naar Brandenburg in Duitsland.
In het jaar daarvoor kwam er eindelijk een einde aan de 80-jarige oorlog en werd de
vrede van Munster getekend. Tijdens Gerbens leven kreeg Vrouwenparochie een nieuwe
kerk, evenals St. Annaparochie en Gerben zal zeer waarschijnlijk school hebben gegaan
bij mr. Jan Wijgers. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de toenmalige Bildtse bevol-
king met haar ups en downs, hoop en vrees maar ook met sterke eigen karaktertrekken;
een bevolkingsgroep, die niet met zich liet sollen en meermalen in het krijt trad als
pachters der domeingronden tegen de Friese Staten, wanneer ze hun belangen bedreigd
achtten.

In het hypotheekboek Bildt vinden wij op 9 juni 1677 een schuldbekentenis van een aan
Gerben Cornelis en Antje Jans, echteluiden, verstrekte lening van ƒ 1000,— door Jan
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Dirx Kuijk en Geeske Bartels te Harlingen, met in margine vermeld:
"NB: dit capitael blijft vier hondert Caroligls. Geroyeerd op vertoninge van deingelos-
ten brieffen ende absolute quitantie, actum 6 juli 1698".
Een tweede schuldbekentenis volgt 15 mei 1680 voor aan GerbenCrelissen en Antie Jans
verstrekte gelden ten bedrage van vijfhonderd gulden, door Jacob Crelissen, eveneens
aan Lieve Vrouwenparochie wonende, belovende deze ƒ 500,— over 1 jaar terug te zul-
len betalen, met rente van vijf ten honderd. In margine: "Geroijeerd volgens vertoninge
van de ingelaste brieff ende absolute quit. actum den 21 junij 1694".
Reeds op 25 mei 1680 hadden Gerben en Antje eveneens een bedrag van ƒ300,— geleend
van Dirk Jans en Lijsbet Jans, zijn zwager, eveneens aan Lieve Vrouwenparochie tegen
vijf ten honderd, belovende terugbetaling over één jaar, geregistreerd 29 april 1692,
met in margine: "Geroijeerd op vertoninge van de obligatie den 19 junij 12, in kennise
van mij Secr. Albarda, 1712".
Zowel registratie als royering vond derhalve vrij lang na het overlijden van Gerben en
Antie plaats.
In een akte van 16 juni 1682 bekent Gerben Cornelis Feijkes Ie Lieve Vrouwenparochie
"de rato eaverende voor zijn vrouw Antie" schuldig te zijn aan notaris Sibrandi Petri
Monsma te St.Annaparoehie ƒ 120,— ter zake "achterwesene salariën en expensen in
diverse saken voor den Ed. Gerechte, als rest van meerder somme, belovende aan hem
Monsma ofte sijn erven als rechten toonder deze somma te voldoen, te rekenen van meij
1682 af". Onderschrift: "Geroijeerd op vertoninge vande ingelaste brieff. In kennise
van mij secretaris, J. Albarda, 1698".
Vervolgens komen wij tegen een schuldbekentenis van vorengenoemd echtpaar, groot
ƒ 500,— aan Lijsbet Jans, Wed.Dirk Jansen, "onse suster en schoonsuster", als voor-
geschoten penningen, over één jaar terug te betalen. Onderschrift: "Geroijeerd op ver-
toninge vande ingelaste brieff van absolute quitantie daar op staende anno den 11 julij
1698, In kennis van mij Secr. J.Albarda, 1698".
(Wederom dus na overlijden van Gerben en Antje.)
Op 21 nov. 1685 volgt er wederom een schuldbekentenis van Gerben en Antje aan Lijsbet
Jans, weduwe van Dirck Jansen, mede in Lieve Vrouwenparochie, groot ƒ700,— aan
laatstgemelde over een jaar of aan haar actionier terug te betalen. "Geregistreerd bij
ons Commissaris ende Secretaris den 29 april 1692; in kennisse ons handen, W. v. Haren,
J. Albarda". Onderschrift: "Geroijeerd op verclaringe vande crediteur Jan Dirx dat de-
selve is betalet, actum den 23 Junij 1710. In kennisse van mij, C.Alberda, 1710".
Opnieuw een registratie derhalve na Gerbens overlijden. Antie leefde toen nog.
Nogmaals volgt er een dergelijke schuldbekentenis groot ƒ 500, —, eveneens tegenover
Lijsbet Jans, weduwe van Dirk Jansen, "onse suster en schoonsuster" op 3 juni 1692
met bewijs van royering op 11 juli 1698, derhalve na overlijden van Gerben en Antie.
En nogmaals vinden we tussen voorn, echtpaar en Lijsbet een dergelijke schuld van
ƒ 1000,— op 11 mei 1691, geroyeerd 23 juni 1710.
Een en ander schijnt wel te wijzen op bepaalde financiële moeilijkheden, zonder dat we
kunnen zeggen van welke aard deze waren.

Tenslotte vinden we verscheidene rechtzaken tussen Pieter Henrix Gelinde, requirant,
contra Gerben Cornelis gedaagde, de eerste als pachter van de vijf speciën, waarbij
Gerben tenslotte moet gedogen dat zijn landen in 1677 worden nagemeten door een land-
meter, waarna Gerben bij akte van 24 nov. 1679 wordt gelast over de negen morgen om-
streden Bildtlanden boven de "behoirlijcke impositiën", voor een amende" te betalen de
somma van tweehonderd zeventig gulden benevens de proceskosten.
Op 15 juli 1678 procedeert Gerben Cornelis als impetrant tegen LijsbethClases, weduwe
van Cornelis Feiekes, zijn stiefmoeder derhalve, zonder mededeling waarom het gaat,
maar waarbij hem gelast wordt op des impetrants eis te antwoorden. Op 2 febr. 1680 is
deze zaak blijkbaar nog steeds hangende.
Bij sententies van 19 april 1680 wordt Gerben veroordeeld tot resp. 256 en 66 car.gld.
in zijn zaak met Pieter Henrix Gelinde.
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Het geschil tussen Gerben Cornelis en Pieter Henrix Gelinde vindt op 2 febr. 1680 zijn
einde voor het gerecht met de volgende sententie: "Gesien ende gevisiteert bij den Ge-
rechte opder Bildt de proceduren voor dien Gerechte ongedecideert hangende tusschen
Joannum Alberda, volmacht van Pieter Henrix Gelinde, pachter der vijf specieën opder
Bildt, may 1677 ingegaan, geadsisteert met de Procur Fiscâl deses Jurisdictie als Im-
petrant conventionis en Gedaegde reconventionis ter eenre, op ende tegens Sibrandum
Monsma, geoccupeert hebbende voor Gerben Cornelis aan Lieve Vrouwe Parochie, Ge-
daegde ter andere sijde, conventionis ende Impetrant reconventionis ter andere sijden.
't Voorz. Gerechte, op alles rijpelijck gelet ende geconsidereert hebbende wes ent gene
men in desen behoorde te considereren, in den name en van wegen de Heerlijkheid der
Landschappe van Frieslant, condemneert de Gedaegde conventionis aan de Impetrant
conventionis ter sake reale injurien te betalen ses Caroligl. , mitsgaders inde costen in
conventione gevallen ende ten respecte vande Fiscâl ratione officii condemneert de Ge-
daegde conventionis te betalen de gerechte helfte van voors. ses Caroligl. , als mede
inde costen van de proceduren. Voorts in reconventione recht doende condemneert de
Gedaegde reconventionis aende Impetrant reconventionis in eigener naem ter causa ver-
bale injurien te betalen acht goutguldens en daar beneffens in de costen van den proces-
ce in dien respecte gevallen tot 's Gerechts tauxatie, verclarende tot haar genomen
eisch en conclusie niet ontvangbaar. Aldus gepronuntieert voor Recht, 2 Februaryl680".

Deze uitspraak laat voor een niet rechtskundige wel iets aan duidelijkheid te raden over,
maar we mogen er wel uit afleiden naar ik meen, dat Pieter Henrix Gelinde zich door
Gerben beledigd achtte.

Volgens testamentaire dispositie van 11 mei 1737 wordt op 25 maart 1739 tot curator
over Ar jen Pijters (innocente zoon van Pijter Arjens) gekozen Cornelis Jans, huisman
onder Finkum.

Een autorisatie-akte van 6 febr. 1731 luidt als volgt: "De Procureur Fiscaal, ratione
officii wegens Gerben oud int 9e en Ettje Hendriks oud int 8e jaer, nagelatene kinderen
van Hendrik Feijkens en Ettje Meinerts in leven echtelijke huijslieden requiranten ter
eenre, contra Antje Tjallings wed. Meinert Jansen als grootmoeder moederssijde . . .
heeft deselve geautoriseerd tot tutrix en curatrix om staet en inventaris te maken met
Teuntje Gerbens wed. Feijcke Hendricks, in leven huisman onder Vrouwenparochie,
bestemoeder (van) vaderssijde, van der requiranten vaderlijke en grootvaderlijke goe-
deren en wat hun wegens deselve soude konen en mogen gebuiren . . . ".
Een tweede akte luidt:" 't Gerechte opder Bildt, gesien het testament van Teuntje Ger-
bens, gedateert 25 dec. 1730 wegens Gerben oud int 9e en Ettje Hendrix int 8e jaer, na-
gelatene kinderen van Hendrik Feijckes en Etje Meinderts in leven echtelijke huislie-
den requiranten contra Pijter Arjens en JanGerrits , huijslieden onder Vrouwenparochie
aangehouwde oomen van de originele requiranten. 't Gerechte, gesien het testament van
Teuntje Gerbens heeft dijns volgens . . . voorn. Pijter en Jan tot curatoren geauthori—
seert . . . , sullende Jan Gerrijts de administratie hebben, blijvende de nevenstaende
autorisatie van Antie Meinerts in sijn geheel. Actum den 24 april 1731".
(Zie ookblz. 27.)

IVa. FEIKE GERBENS, geb. Vrouwenparochie 25 maart 1666, landbouwer,
bijzitter nedergerecht Het Bildt 2 dec. 1727 tot 1730; (Gesch.Bildt II, 81),
overl. Vrouwenparochie vóór 20 mei 1730; t r . Vrouwenparochie 30 jan. 1698
Baukie Claes Lenardsdr. , dochter van Claes Lenardsz. en Bauckie Jans,
weduwe van Jan Gerbens Verlaan.
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(Zie ook W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars, 1963, 173; hierna vermeld: Fr. Wass.
Van hetgeen daarin vermeld wordt omtrent nakomelingen uit voorgaand huwelijk tussen
Feike en Baukje, die de naam Doctor of Dokter zouden dragen, is niets gebleken en ge-
zien het door Feike nagelaten testament ook niet waarschijnlijk.)
Feike tekent als volmacht/gecommitteerde van Vrouwenparochie de voorwaarden van
inhuring met de Staten (Gesch. Bildt II, 61-64 en 65).
Op 28 juli 1698 vinden wij een autorisatie, waarbij Reiner Claesen, als oom, tot curator
wordt aangesteld over Gerben en Jan Jans, beide kinderen van Baukie's eerste man, Jan
Gerbens, zoon van Gerben Jans Verlaan en Aagje Dirksdr. (Fr.Wass. , 173).
Bij een autorisatie van 2 nov. 1706 doet Feike rekening als curator over Gerben en Jan
Jansen. Op 11 juni 1720, wanneer laatstgenoemde meerderjarig is geworden, volgt er
een rekening van Feike als curator over Jan Jans Verlaan.
Bij testament (4 okt. 1726) vermaakt Feike aan de Geref.Diaconie van Vrouwenparochie
50 car.gld. Aan Gerben en Jan Jansen ieder ƒ 400,—. Verder stelt hij tot zijn erfgena-
men zijn zusters Teuntje, Lysbeth en Neeltje en zijn broer Jan, doch zal laatstgenoem-
de vooraf hebben eveneens ƒ 400, —, met daarboven zes morgen Bildtland op het Zuid
van Vrouwenparochie. Lysbeth zal vooraf hebben vier morgen, genaamd "het Soutland".
Zijn verdere nalatenschap zal gelijkelijk verdeeld worden onder de vier genoemden.
Een autorisatie van 20 jan. 1701 luidt: "Gerben oud int 18e jaer, Jan int 16e, Jacob oud
14 jaer, kinderen van Reiner Claesen bij Antie Gerbens in echte verweckt ende Trijntie
Feijckes wedue van Reiner Claesen als moeder en legitieme tutrix over haer soon
Sioerd Eeiners, oud int 3e jaer, mede een kint van gedaegde Reiner Claesen en Trijntie
Feickes in echte verweckt, Requiranten, tegen Jan Willems en Feijcke Gerbens, huijs-
luiden aen Jacobi Parochie, requireerden. 't Voors. Gerechte opter Bildt, gehoort het
versoeck van de requiranten ende consent vande requireerden, heeft deselve requireer-
den geauthoriseert, sulx doende bij desen tot curatoren, te maken staet van scheidinge
en deelinge met Trijntie Feijckes desselfs stijpmoeder en moeder resp. , van 't geene
de requiranten van haer vaders nalatenschap mag gebuiren, mitsgaders omme na sulx
met de voorkinderen van genoemde Reiner Claesen te treden tot separatie van de voorn,
goederen, mette op- en dependentien van dien, om welcken wel ende getrouwelijck te
verwaren de Requireerden den behoir lij eken eed, daertoe staende, hebben gepresteert
in handen van den Assessor Gosse Jacobs als Commissaris; waerop haer curatela is
gedeserneert: actum 20 jan. 1701" (zie ook Fr.Wass. VIII-449).
Feike handelt hier blijkbaar als man vanBauckie Claes Lenardsdr. en aangehuwde oom
van Antie Gerbens' kinderen, bij Reiner Claesen nagelaten. Antie's broer Jan, eerste
man vanBauckie, was toen reeds overleden (zie Fr.Wass. 173 en 193/194).

BIL H27-283, 29 dec.1730: " . . . sterfhuize van Baukje Clases weduwe wijlen de Bijsitter
Feike Gerbens". Onder de vastigheden vinden we o.a. "de geregte helft van een Zathe
Old gepagt Staten Billandt, staande en gelegen aan Vrouwen Gebuurte groot int geheel
ongeveer Twee en Twintig morgen waarvan de ontvanger Jan Gerbens de wederhelfte
toebehoort". Ten derde een morgen, gelegen in "de Suijdhoek van Vrouwe Parochie, nu
onlangs bij wijlen Baukje Clases aangekocht van de erven van wijlen de Bijzitter Feike
Gerbens, waarvan de gehele Coopschat en de Legalia, daarover gevallen, in alles nog
resteert". Ten vierde een "huisinge en hovinge in Vrouwe Gebuurte, waarvan nu naast
enige tijdt de gerechte helfte is aangekogt door Baukje Clases van de gesamentlijke erf-
gen, van de Bijzitter Feike Gerbens, welke Coopschat ende Legalia, daarover gevallen,
nog in alles resteert".
Verder vinden we naast enig ongemunt goud en zilver o. a. een drietal zilveren bekers
met opschriften en overige zilveren voorwerpen, alsmede een tweetal stukken gemunt goud.

IVb. JAN GERBENS DOKTER, ged. Vrouwenparochie 26 maart 1671; land-
bouwer, koopman; ontvanger Oud Bildts omslagen, medegecommitteerde aan-
besteding onderhoud Poldijk, volmacht Bildtpollen, testeert 31 aug. 1733,
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overl. Vrouwenparochie 14 mei 1738; t r . ald. 22 okt. 1702 Jannigje Heerts,
ged. Vrouwenparochie 14 mei 1682; overl. ald. 1738, dochter van Heert Jans,
landbouwer, ontvanger Oud Bildts Omslagen, (weduwnaar van Jannigje Sjoerd
Daams), en Idske Harmens.

Uit dit huwelijk:
1. Antie, ged. Vrouwenparochie 1 aug. 1703, jong overl. ald.
2. Heert, ged. Vrouwenparochie 12 okt. 1704, jong overl. ald.
3. Cornelis, ged. Vrouwenparochie 3 febr. 1709, jong overl. ald.
4. Antie, ged. Vrouwenparochie 9 okt. 1712; overl. ald. 4 okt. 1788; t r .

ald. 21 okt. 1731 Arjen Leenderts, geb. ald. 25 nov. 1701, huisman, vol-
macht Bildtpollen; ontvanger OudBildts Omslagen, kerkvoogd; gecommitteer-
de verkoop Oud Bildt domein; overl. Vrouwenparochie 19 maart 1763, weduw-
naar vanAntje Foppes. (S. J. Hoogland noemt hem Arjen Leenderts (Isselstein).)

5. Cornelis, ged. Vrouwenparochie 21 dec. 1721; (bij doop aantekening
"d'twede").

6. Gerben, ged. Vrouwenparochie 19 sept. 1723, jong overl. ald.
7. Gerben, volgt V.

Jan Gerbens nam de naam DOKTER aan. De reden daarvan is nog niet opgehelderd.
Noch zijn eigen beroep noch dat van zijn vader en schoonvader wijzen in die richting.
Merkwaardig is, dat een andere Jan Gerbens Dokter, geb. St.Annaparochie 6 maart
1786, in latere akten schipper en gardenier genoemd, 1 juni 1816 trouwt met Pietje
Gerrits Kuiken, dochter van Gerrit Cornelis en Neeltje Jobs Wassenaar (zie Fr. Wass.,
257), niet ingevoegd kan worden bij het hier behandelde geslacht.
Dit laatste blijkt evenmin het geval te zijn met andere dragers van de naam Dokter, el-
ders in Friesland en Nederland, o. a. een tak uit de omstreken van Beetsterzwaag/Gor-
redijk.
Ook tussen een vrij grote groep Dokters op Ameland en de Bildtse familie lijkt geen
verbinding te bestaan, waarop al evenmin de oudste namen wijzen in beide groepen.
Ook een Grouwster geslacht Dokter bleek niet ingevoegd te kunnen worden. Hetzelfde
gold ten aanzien van dergelijke naam dragers in Holland, op de Veluwe en in de Achter-
hoek, alsmede een Drentse groep, tussen welke onderling soms wel een verbinding
schijnt te bestaan. Wel bestaat er soms een huwelijksverband tussen het hier behandel-
de geslacht en niet aansluitbare gelijke naamdragers, zoals verderop zal blijken.
Een lang geheerst hebbende opvatting, als zou Jannigje Heerts via haar grootmoeder
Jannigje Cornelis verwant zijn aan de Wassenaars, o. a. door de heer Hoogland verde-
digd, blijkt niet te kloppen. Genoemde Jannigje Cornelis zou een dochter zijn van Cor-
nelis Claesen Wassenaar, zoon van Claes Willems en een broer Steven en Willem heb-
ben gehad. De heer Vleer komt tot een geheel andere conclusie (zie Fr. Wass. , 149).
Diens gegevens worden bevestigd door een akte van 20 nov. 1564 (zie P.Th. Zwart,
Protocol Cleuting, 1970, nr. 336): "Voor notaris Nicolaes Cleuting is verschenen: Ger-
rit Claeszoon, voor zich en als 'actie hebbende' van Steven Claeszoon, zijn broer en
mede 'van wegen' Pieter Corneliszoon, zijn zwager en Griet Claesdochter, zijn zuster,
(allen) als erfgenamen van Marytgen, Claes Willemszoon weduwe, zijn moeder.
Hij verklaart last en volmacht te geven aan Jacob Franszoon Taelman te Leiden, om in
zijn naam van Joost Pieterszoon, bakker, en Mathijs Engelbrechtszoon 'tinnegieter',
wonende te Leiden, in te vorderen en te ontvangen een jaarlijkse rente van 12 car.gld. ,
die voornoemde Joost en Mathijs aan Marytgen Claes Willems weduwe, . . . , op 19 augus-
tus 1550 hebben verkocht en overgedragen, blijkens rentebrief, die aan de notaris is
vertoond. Getuigen bij de akte zijn: Pawel Duyring en Adye Lambrechtszoon, burgers
te Leeuwarden".
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Wij vinden derhalve zowel in deze akte, als elders door de heer Vleer als kinderen van
Claes Willems genoemd: Gerrit, Steven en Griet, waarnaast door de heer Vleer even-
eens wordt vermeld nog een Jaeob Claesz. , overleden 1558, derhalve zes jaar vóór de
bovengenoemde akte.
De in genoemde akte vermelde Pieter Cornelis blijkt een "Cuycken" te zijn (zie Fr.
Wass., 110). Wel wordt er elders blijkbaar een fout gemaakt (zie Fr.Wass., 148, nr.
276), waar Ariaentie Willems als tweede trouwde 3 mei 1645, Jan Heerts, welke laatste
echter tien jaar vroeger werd geboren, nl. 8 juni 1635. Kan derhalve enerzijds Heert
Jans geen zoon zijn van Jan Heerts en Ariaentie Willems, anderzijds kan Jannigje Cor-
nelis geen kleindochter zijn geweest van Claes Willems Wassenaar.
"Pronuntiatiën van Sententiën, gevallen den 23 april 1714. Jan Jansen Pachter van de
vijff Speciën op der Bildt, . . . Meij ingegaan, gesterkt met de Procureur Fiseâl ratione
officii, alsoo Impetrant, contra Jan Gerbens, coopman in Fr.Gebuerte gedaegde. Ge-
sien ende gevisiteert bij den Gerechte op der Bildt de proceduren, ongedecideert han-
gende voor denselven Gerechte tussen Jacobus Ritsma als volmacht van Jan Jans, Pach-
ter van de vijf speciën op der Bildt, Ie Meij 1713 ingegaan, gesterkt met de Procureur
Fiscaal van voors. Grietenie ratione officii, alsoo impetrant ter eenre, op en tegens
Cornelis Wassenaar, geoccupeert hebbende voor Jan Gerbens, coopman in Vrouwe ge-
buerte gedaegde ter ander s ij den.
't Voorz. Gerechte, op alles rijpelijck gelet ende geconsidereert hebbende, wes ent
gene men in desen behoorde te considereren, in den name ende van wegen de Heerlijck-
heijd der Landschappe van Friesland, verklaart de Impetrant tot sijne genomene eisch
en conclusie niet ontvangbaer en om redenen compenseert de kosten van den processe.
Aldus gepronuntieert op der Rechthuijse vander Bildt in St.Anna, den 23 april 1714".
Op 13 mei 1715 vinden we: "Tetje Daams, laast wedue van Menno Takes, haar ten twee-
de huwelijck begeven hebbende met Jan Derx, requirante ter eenre, contra Jan Gerbens,
coopman aen Vrouwe Gebuerte requireerde ter andere sijden, om wederzijds op te ma-
ken staat van ingebrachte goederen van eerstgenoemde".
Op 20/21 mei 1715 worden Jacob Pijbes en Jan Gerbens (Docter ?) geautoriseerd tot cu-
ratoren om ten sterfhuize van Jan Pij bes scheiding en inventarisatie der sterfhuisgoe-
deren te maken, ten behoeve der onmondige nagelaten kinderen van Jan Pijbes. Aan-
sluitend volgt (23 mei 1715): "Jacob Jans oud i n t . . . jaer, Sierickje Jans in haer 17e jaer
en deselve Jacob en Sierickje Jans wegens Pibbichie Jans, oud int l l e jaer, requiran-
ten ter eenre, tegens Jacob Pijbes, der requiranten oom en Jan Gerbens, requireerden,
als curatoren om temaken staat van scheiding en delinge tussen requiranten en desselfg
meerderjarige susters".
Op 3 jan. 1730 volgt een autorisatie, luidende: "Poulus Eckringa Procureur Fiseâl van
den Gerechte op der Bildt ratione officii wegens Leendert Arjens oud int l l e jaer, na-
gelatene soon van Antje Foppes bij Arjen Leenderts, desselfs eerste man, in echte ge-
wonnen volgens testamenaire dispositie van Antie Foppes in dato den 6 april 1727, re-
quirant ter eenre, contra Jan Gerbens, coopman en Gemeents ontvanger van Vrouwe
Parochie, requireerde, ter andere zijden.
't Gerechte op der Bildt, gesien het testament van Antie Foppes en gehoort het consent
van den gerequireerde, heeft denselve geautoriseert, sulx doende bij desen, tot curator
ende tutor over de originele requirant ende sijne goederen, met de op- en dependentiën
van dien, omme welken wel en getrouwelijck te verwaren hij den behoorlijcken eed heeft
afgelegd in handen van den Bijzitter Jan Jacobs Kuijken als commissaris, waerop hem
de curatela is gedeserneert. Actum den 3 Januarij 1730".
Op 24 juni 1738 is het Arjen Leenderts, die benoemd wordt tot curator over Leendert
Arjens, dan 19 jaar, nagelaten zoon van Arjen Leenderts bij Antie Foppes, in leven
echtelieden onder St. Jacobiparochie.
Volgens testamentaire dispositie van 31 aug. 1733 van Jan Dokter en Jannigje Heerts,
wordt Arjen Leenderts geautoriseerd tot curator over Gerben Jans Dokter, op 14 mei
1738.
Op 29 mei 1738 volgt er een schuldbekentenis van Jacob Jansen en Sjoukje Jans aan Antje
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Jans, huisvrouw van Arjen Leenderts en Gerben Jans, beiden te Vrouwenparochie, als
erven van hun wijlen ouders ter somma van ƒ 300, — belovende dit terug te zullen beta-
len 24 mei 1739.
Een dergelijke akte wordt eveneens gepasseerd op 24 juni 1738 ten aanzien van Arjen
Dirks en Utje Cornelis, als schuldenaars van Jan Gerbens en Jannigje Heerts, tenbe-
drage van 56 car.gld. en 14 stuivers voor geleverde rogge tegenover de erven van
laatstgenoemden.

V. GERBEN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 31 maart 1726, landbouwer,
eigenaar van huis "Kuyck", gemeente-ontvanger, volmacht Bildtpollen, kerk-
voogd 1756/87; eerste dijksvolmacht Bildtpolder 1763; overl. Vrouwenparo-
chie 19 aug. 1811; t r . ald. 26 nov. 1758 Trijntje Jacobs Beidschat, ged. bel.
ald. 30 april 1761, overl. St. Jacobiparochie (?) 10 sept. 1810, dochter van
Jacob Cornelis Beidschat, houtmolënaar, landeigenaar Harlingen, huisman
Berlikum, en Gepkje Ebles.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Vrouwenparochie 5 aug. 1759, overl. ald. 5 weken oud.
2. Gepkje, geb. Vrouwenparochie 3 april 1761, ged. 17 mei 1761, overl.

ald. 28 sept. 1826, ongehuwd.
3. Jan, volgt Vla.
4. Jacob, volgt VIb.
5. Jannigje, geb. Vrouwenparochie 4 nov. 1770; overl. ald. 21 nov. 1837;

t r . 1) ald. 29 maart 1795 Aarjen Cornelis Bakker, ged. Vrouwenparochie
6 febr. 1763; heelmeester, 2e vaandrig Exercitiegenootschap, overl. ald.
4 mei 1809, zoon van Cornelis Arjens en Yetske Jacobs. Zij t r . 2) Het Bildt
26 sept. 1811 Wybe Ates S.L.M. (Slim), geb. Vrouwenparochie 1 juni 1766;
gaarder der onbeschreven middelen, overl. Vrouwenparochie 27 dec. 1845;
zoon van Ate Cornelis en Pleuntje Wybes en weduwnaar van Antje Sipkes Hes-
linga, overl. Vrouwenparochie 27 jan. 1810. (13 aug. 1802 wordt Wybe als
curator genoemd over Jacob en Johannes Tjepkes, kinderen van Tjepke Cor-
nelis en Etje Franses.)

6. Heert, volgt VIc.
7. Feike, volgt VId.

Huis Kuyck na verbouwing
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Gerben Dokter tekent akkoord als gecommitteerde Bildt-eigenaar met die van het Nieuw
Bildt, 5 sept. 1785. Op 26 aug. 1784 delibereren de Staten over een rekest van Gerben
Jans Dokter en Douwe Allerts van Vrouwenparochie "voor sig en als gecommiteerden
van verscheidene, houdende dat de loffelijke ijver tot de wapenoefeninge te Lieve Vrou-
wenparochie merkelijk begon te ontvonken, behelsende het verzoek een execitiegenoot-
schap te mogen oprichten, hetwelk hun reeds door den Ed. Gerechte van der Bildt was
geaccordeerd". Zij verzochten derhalve hun 50 snaphanen met bajonetten en vuurstenen
te doen toekomen. Hun verzoek werd door de Staten ingewilligd voor de duur van een
jaar, mits de wapenen goed onderhouden en na de verstreken termijn weer aan 's lands
wapenmagazijn werden ingeleverd. De gestelde termijn werd evenwel steeds weer ver-
lengd.
Gerben Dokter tekent als volmacht van Vrouwenparochie de overeenkomst betreffende
de floreenontvang 1796.
Op 5 juli 1796 werd hij tot volmacht herkozen van de Bildtpollen, weigerde evenwel de
verklaring van 11 maart af te leggen, waarna het gerecht nieuwe verkiezingen liet uit-
schrijven op 19 juli, toen acht aanwezige eigenaren die verklaring wel hadden getekend
en Jan Abes Boonstra in zijn plaats werd gekozen. De beruchte verklaring, ontstaan
tijdens het revolutionair schrikbewind dier dagen luidde als volgt: Alle grondstemmers,
gerechtsleden, leden der Commité's van Waakzaamheid, secretarissen, klerken, pro-
cureurs, notarissen, ontvangers, lagere bedienden en schoolmeesters verklaren, dat
zij "een voorstander zijn van de Rechten van den Mensch en Burger, een vijand van het
Stadhouderlijk, Aristocratisch en Eenhoofdig Bestuur, Goed en Bloed feil hebben om op
grond van Vrijheid en Gelijkheid het Volksgeluk te helpen bevestigen, nimmer hun stem
zullen geven aan voorstanders der Oude Constitutie, maar alleen aan dezulken, die zij
vertrouwen voorstanders van de nieuwe orde van zaken te zijn" (Gesch.Bildt UIA, 27).
Het doet wel enigszins denken aan dejaren 1940-'45, met haarKulturzimmer- en andere
plakkaten.
Gerben Dokter werd tot één der rijkste belastingbetalers van Het Bildt gerekend. Hij
komt als zodanig nog voor in een lijst, welke op order van Napoleon werd samengesteld.
Die van Friesland is van 11 april 1812, toen hij reeds overleden was, en waarop hij bij
de overige 46 van Het Bildt genoemd wordt.
Op 9 nov. 1754 kocht hij met zijn zuster Antje plaats nr. 81 ("Huys Kuick") te Lieve
Vrouwenparochie, west van de Zuiderweg en de eerste ten zuiden van de Zuidhoekster-
dwarsweg, voor ƒ 7828-0-0.
Op 4 juli 1772 verkoopt Gerben Dokter namens zijn vrouw 10 pondemaat greidland, lig-
gende aan de Harlingervaart onder Kimswerd, bezwaard met het quoteel onderhoud van
het zet in die vaart, bij Rimmert Jacobs als huurder in gebruik, mede namens Antie
Jacobs, gehuwd met Arjen Sjoerds, wonende te Bovenkarspel in N. Holland, Hyke Jacobs,
gesterkt met Eeltje Jacobs, haar man, huisman te Firdgum en Eable Jacobs, vrijgezel
te Wijnaldum, zusters en broer van Trijntje, voor 960 g.gld. in totaal aan Haytse Oep-
kes Bonnema, koopman onder Kimswerd.
Gerben Dokter, als geautoriseerde curator over Gerben Claeses verklaart "bij desen
sig geen erfgenaam te kunnen of willen gedragen in sijn qualiteit hiervoor gedacht, over
de nalatenschap van wijlen Claes Jans Danckerts, moegende lijden dat die boedel be-
heert van de naestgerechtigde crediteuren. Actum ter presentie van de nederrechter
Jan Foppes den 13 april 1769. In kennisse ons handen G.J.Docter, 1769; Jan Foppes,
1769; Andraea."
In de nacht van zaterdag op zondag, de 18de jan. 1800, schijnt het ten huize van Gerben
Dokter nogal gespookt te hebben, althans een zekere Jelle Anes wordt dan veroordeeld
tot 50 car. gld. om boete en breuken, aangezien hij ten huize van Gerben het mes heeft
getrokken en aldaar de kleren van Jan Tjirks in stukken heeft gesneden. Op 26 januari
staat Jelle terecht en wordt van hem wegens "reale injuriën" twee maal 30 g.gld. boete
geëist met bovendien vergoeding der geleden schade. Waarover Jelle zo gebelgd was
vernemen wij niet, wel dat het tussen 2 en 3 uur in de nacht geschiedde, zodat we rustig
kunnen aannemen, dat er van slaap in Gerbens gezin die nacht niet veel gekomen zal zijn.
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De heelmeester Arjen Cornells Bakker, gehuwd met Jannigje Gerbens, wordt bij vonnis
van 12 mei 1806 veroordeeld tot betaling van 50 car.gld. boete boven de proceskosten,
nadat op 6 dec. 1805, tegen hem een boete was geëist van 41 maal 5 car.gld. wegens
het in zijn winkel ontbreken van de vereiste 41 medicamenten, krachtens de publikatie
van het Departementaal Bestuur, de dato 17 sept. 1804 en nog eens 5 car.gld. wegens
het in zijn winkel in voorraad hebben van een ondeugdelijk middel.
Op 22 dec. 1760 wordt Gerben Jans, huisman in de Zuidhoek van Vrouwenbuurt tot cu-
rator en toeziende voogd geautoriseerd over de twee voorkinderen Metje en Dirk Johan-
nes, naar aanleiding van het nagelaten testament van wijlen Ettie Hendriks, in leven
huisvrouw van Claas Jans, haar eerste man.
Op 13 april 1769 volgt er een autorisatie van Gerben Jans Dokter als curator en admi-
nistrator over Gerben Claasen goederen, gezien het mondeling verzoek van Claas Jans
Danckert, gehuwd met Etje Hendriks.
Vervolgens vinden we Gerben Jans Docter als geautoriseerd curator (op 25 sept. 1769)
over Arjen Pijters, innocent zijnde, in de plaats van de overleden Cornelis Jans.
Yetske Aarjens, "haar ten tweede huwelijk sullende begeven", verzoekt op 8 mei 1772,
dat over haar twee voorkinderen, Trijntie en Johannes Hoitsma, in echte verwekt, als
curator zal worden benoemd Gerben Jans Dr . , gemeentontvanger van Vrouwenparochie.
Houkje Jelles, weduwe van Johannes Dirks Kuik verzoekt, wanneer zij haar ten tweede
huwelijk denkt te begeven als moeder over haar drie onmondige kinderen, Klaas, Trijn-
tje en Rinske Kuik, oud 10, 8 en 6 jaar alsmede Sijke, Jelle, Dirk en Yetske Kuik, oud
20, 18, 16 en 14 jaar, Gerben Jans Dr. , Gemeente-ontvanger te Vrouwenparochie en
Marten Sjoerds, huisman onder Engelum tot curatoren over voornoemde kinderen aan
te stellen (7 maart 1785). Op 20 maart 1788 volgt er een overeenkomstig verzoek van
de kinderen zelf.
Op 9 juni 1769 wordt er "Reekeninge, bewijs en reliqua" gedaan door de koopman 01-
phert Posthumus te Berlikum als geautoriseerde curator en administrator (benevens
Jan Ebels van Wijnaldum als mede-curator) over de nagelaten kinderen van wijlen Jacob
Cornelis Beitschat, "in leevenHuisman tot Berlikum, Rendanten ter eenre, contra Abele
en Antie Jacobs, beide meerderjarig, Rendeerden ter andere sijden", waarin telkens
de ontvangsten van de houtmolen te Harlingen en landerijen te Kimswerd zijn opgeno-
men.
In de Floreencohieren vinden we in 1748 onder de losse landen onder Midlum, Trijn
Beytsegat als "Bruuker" van 8 pondemaat, nr. 73, eigenaar de wed. Dr.Reneman, en
onder Ludingakerk eveneens van 16j pondemaat.
In hetzelfde jaar komt haar vader voor als huisman op plaats nr. 10 te Berlikum; in
1758 niet meer.

Vla. JAN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 7 aug. 1764, landbouwer/lid van
de municipaliteit (latere gemeenteraad) 1812-1816; overl. ald. 21 maart 1832;
t r . Vrouwenparochie 31 juli 1796 Sijtske (Blauwmuts) de Jong, geb. Vrouwen-
parochie 14 maart 1773, overl. ald. 17 mei 1852, dochter van Okke Dirks,
landbouwer, en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geb. Vrouwenparochie 24 nov. 1797, ged. ald. 31 dec. 1797,

overl. VrouwenparoeMe 5 juli 1833; t r . Ferwerderadeel 23 mei 1828 Abele
de Rook, geb. Anjum 11 okt. 1799 (tweeling) landbouwer, overl. Vrouwen-
parochie 27 juni 1837, zoon van Jacob Cornelis, landbouwer, enJanke Jurjens.
Hij t r . 2) Het Bildt 22 dec. 1836 Grijtje Terpstra, geb. Marrum 22 nov. 1812,
overl. na 1882, dochter van Dirk, landbouwer/koopman en Eke Koolhaas,
weduwe van Folkert Stienstra.

2. Aafje, geb. Vrouwenparochie 29 nov. 1799, ged. ald. 19 jan. 1800,
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overl. Vrouwenparochie 7 nov. 1867; t r . Ferwerderadeel 22 mei 1819 Jan
Halma, geb. Hallum 5 nov. 1793, landbouwer, overl. Hallum 13 juli 1833,
zoon van Piebe Taekes, landbouwer, en Ymkje Jans Bennema.

3. Gerben, volgt Vila.
4. Okke, geb. Vrouwenparochie 14 jan. 1808, overl. ald. 29 maart 1832,

ongehuwd. Onderwijzer Vrouwenparochie 1828-1830.

Bij de grote overstroming van februari 1825 werd mede op last van Jan Dokter, als vol-
macht van Vrouwenparochie, de ringmuur, staande op de oude dijk langs de hovinge van
Jentje Jacobs Hoekstra, afgebroken en de steen in zakken voor de sluisdeuren gestort.
Ook gaven hij en Jarig Piers Tanje, mede volmacht, last een huis bij de sluis af te bre-
ken en een dam op te werpen + 6 ellen vóór de sluis tussen de vleugels, ter hoogte van
het water, waarmede de sluis geheel beveiligd was.

Op 28 april 1794 worden Dirk Dirks Blaumuts de Jong en Jan Gerbens Dokter, beiden
huislieden onder Vrouwenparochie, aangesteld als curatoren en administratoren over de
minderjarige kinderen van Marten Feijes, in leven huisman onder Vrouwenparochie,
met name Trijntje en Douwe Martens, volgens testament hunner vader van 10 april
1794, beiden 8 jaar oud.
Op 13 okt. 1794 volgt de volgende akte: "Dr. W.Albarda, vertoonende een procuratie,
gepasseerd door Sijbe Clazes, Rinse Rinderts, Dirk Dirks de Jong en Jan Gerbens Dok-
ter, de twee laatsten in qualiteijt als curatoren in de boedel van wijlen Marten Feijes,
allen woonende in Vrouwen Parochie, en Jan Dirks, Huisman aan de Steenserdijk als
voornaamste hypothecaire crediteuren van Geert Beerents Mulder voormaals Mr. Chi-
rurgijn aen Vrouwen Gebuurte, dog al voor eenige maanden van daar vertrokken zonder
te weeten waar heen, requirante ter eenre, contra Jacob Gerrljt Visser, Old Execu-
teur van 't Bildt te St.Anna, en Wijbe Ariens mr. Timmerman aen Vrouwen Gebuurte,
requireerden ter andere sijde. Gesien bij die van den Gerechte van 't Bildt de voors.
procuratie, en aanstellingen van curatoren door de crediteuren voornoemd en gehoord
ten dien einde 't versoeck van den requirant en't consent van de requireerden, Autori-
seeren bij deesen, de requireerden tot curators in de verlatene boedel van Geert Bee-
rents Mulder, voormaels Chirurgijn in Vrouwen Gebuurte, om die boedel te gelde te
maaken, en de penningen daar uit procederende aan de daar toe gerechtigden te doen
geworden, alles na stijl van regten zoo dat behoord. Om welks Curateel wel en getrouw
na behooren waar te neemen hebben de requireerden den eed daar toe staande in handen
van den mederegter A. Kooistra afgelegd".
Op 1 juli 1799 verzoekt Ate Kooistra, curator en administrator over de nagelaten kin-
deren en goederen van Pieter Watzes onder Vrouwen Parochie, hem uit hoofde van
ouderdom hiervan te ontslaan en in zijn plaats als zodanig aan te wijzen de "eersame Jan
Gerbens Dokter, huisman onder Vrouwen Parochie", hetgeen met diens consent ge-
schiedt.

VIb. JACOB DOKTER, geb. Vrouwenparochie 7dec . l767, landbouwer, overl.
ald. 8 aug. 1815; t r . Firdgum (bevestigd te Tzummarum) 27 juli 1794 Akke
Nauta, geb. Achlum 8 maart 1775, overl. Vrouwenparochie 27 maart 1850,
dochter van Gerrit en Trijntje Pieters.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geb. Firdgum 15 mei 1795, overl. Vrouwenparochie 28 febr.

1882; t r . 1) Het Bildt 31 mei 1818 Doeke Siderius, geb. St. Annaparochie 30
okt. 1792, landbouwer, overl. Vrouwenparochie 2 sept. 1848, zoon van Dirk,
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landbouwer, en Aaltje Lettinga. Zij t r . 2) Het Bildt 19 dec. 1850 Aaldert van
der Plaats, geb. St. Jacobiparochie 2 juli 1787, landbouwer, overl. Vrouwen-
parochie 4 april 1860, zoon van Marten, landbouwer, en Fogeltje Ronda, we-
duwnaar van Jents de Jong, dochter van Dirk en Antje Slim.

2. Gerrit, geb. Firdgum 4 april 1797, gardenier, overl. 20 april 1877, on-
gehuwd.

3. Gerben, geb. Firduml7okt. 1800, overl. Vrouwenparochie 29 juni 1806.
4. Ids, geb. Firdgum 9 febr. 1804, gardenier, overl. Vrouwenparochie

9 dec. 1861, ongehuwd.
5. Gepkje, geb. Vrouwenparochie 25 jan. 1807, overl. St.Annaparochie

22 nov. 1874; t r . 1) Het Bildt 11 april 1833 Jan Porte, geb. St. Annaparochie
volgens akte van bekendheid 14 okt.1809, volgens eert. nat.mil. ald. 15 febr.
1809 boerenknecht, gardenier, overl. St.Annaparochie 19 febr. 1845, zoon
van Sake, arbeider, en Jeltje Burmania. Zij t r . 2) Het Bildt 18 mei 1848
Sipke Westerhuis, geb. Hijum 20 maart 1815, gardenier, overl. Finkum 21
nov. 1876, zoon van Pieter, gardenier, en Jantje Lieuwes.

6. Marijke, geb. Vrouwenparochie 28 nov. 1808, overl. ald. 13 nov. 1895,
ongehuwd.

7. Gerbrigje, geb. Vrouwenparochie 18 jan. 1814, overl. ald. 4sep t . l853;
t r . Het Bildt 24 mei 1849 Willem Dijkstra, geb. Stiens 7 okt. 1817, boeren-
knecht, overl. Vrouwenparochie 25 febr. 1893, zoon van Johannes, werkman,
en Saakje Hoijtsma, weduwnaar van Tjitske Vellinga, dochter van Willem en
Geiske Everts van der Klei.

Van de landschutter Gerrit Jacobs Dokter (zie VIb-2) bleef in handschrift het volgende
reisverhaal bewaard, opgetekend tijdens de Belgische opstand in 1831.
"Marsroete van de Landschutters uit de Provinsie Vriesland welke is aangeteekend door
Den Schutter G. J.Dokter Gedurende De onlusten in Braband begonnende Den 18 Februa-
rij van Leuwarden zijn wij gemaseerd den straatweg Door het Dorp Iensum tot over De
oude schouw Hebben Daar een weinig gerust zijn vertrokken over Akkerum tot op het
vlek Heerenveen zijn aldaar Ingekwartiert bij De Burgers tot Den andere morgen, Zijn-
de dit Vlek 6 uuren afstand van Leuwarden. Den 19 Dito over het dorp oude schoot op
wolwega hebbende hier weder Gerust zijn vertrokken over DeBlesse en Door Wilms oord
tot steenwijker woud een weinig Regts van Den straatweg en een uur voor de stad steen-
wijk Gelegen. Hier zijn wij Ingekwartierd tot den andere Morgens Den 20 Dito zijn toen
weder versaammeld op túk en zoo gemaseerd op De stad steenwijk, leggende dese stad
vijf uuren van het Heerenveen, van hier zijn wij gemaseerd hebbende de straatweg ver-
laaten Door het Dorp zuit veen tot Gijtoorn en hebben hier eenige tijd rust gehouden zijn
vertrokken Door de gemeente vollen Hoove alwaar het land bij na geheel vergraven was
Het welk men noemde het Wanper veen Hier zijn wij maseerd langs een nieuw aangeleg-
de Dijk loopende deese Door het waater en is veel onderhoud van nooden door de slag
van het zelve ook stond er aan Deese Dijk een Herberg waar Bij was een Tolhek Dit
werd genoemd de Blauwe hand, hier Hebben wij eenige tijd gerust zijn afgemaseerd over
zwart sluis en langs Den zeedijk tot het swarte waater Het welk een weinig voor Geene-
muiden langs stroomt zijn er met schouwen over Gehaald en toen het dorp Geenemuiden
in Getrokken zijn er bij De Burgers Ingekwartierd tot den andere morgen maar mogten
er niet op straat Rooke door Die reiden. Dat het bijna Allemaal Matteweevers waaren
leggende Dit van steenwijk 5 uuren Zijn hier vertrokken den 21 Dito met De Jaagschuiten
hebben enigen tijd stil gehouden op De gewoone aanlegplaats Der Jaagschuiten op Deese
Plaats stond een kerk en eenige Huis en het word genoemd De mastenbroekster Polder
kerk van Daar op De stad swol hebben toen eenige tijd gerust Deese stad legt 4 uuren
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van Geenemuiden, wij zijn De stad Door gemaseerd tot op het Dorp wensem Alhier wee-
der Ingekwartierd tot Den Andere Morgens de 22 Dito Hebben onse Mars vervolgd ge-
deeltelijk langs Den ijseldijk op Wëijhe. Hier stond Aan De Algemeene weg een Heele
Dikke Boom, die van Binnen geheel Hol was zoo Dat er wel tien man in sitte konden om
een Burrel te Drinken toen op het Dorp Olst en Hebben Daar eenige tijd rust gehouden
vervolgens zijn wij gemaseerd op De stad Deventer zijnde Deese stad seeven uuren van
Swol hier zijn wij Ingekwartierd ook is Daar een Groote koegelgieterij Daar wel 250
Man en in om hun werk verrigten, van Dese stad zijn wij vertrokken Den 23 Dito door
het Dorp Gorsel en soo op De stad sutven leggende deese stad aan Denijsel 3 uuren van
De stad Deeventer wij zijn eerstgenoemde stad doorgetrokken zonder rust te houden en
er Door zijnde kwamen wij voor Gesegde stroom Den ijsel leggende over Deese stroom
een Brug Die op scheepen Ruste en genoemd wort een schip Brug hier zijn wij over ge-
maseerd en hebben toen eenige tijd rust gehouden, zij vedders getrokken over De Dor-
pen Brummen, Dieren, hier zijn wij Inkwartierd tot de Andere Morgens De 24 dito
Door De Dorpen steeg, en vellep Langs een oord het welk heel aansienlijk was Namme-
lijk dat er veele vraaije slotten stonden Die wij ver konden zien om Datse Bij na alle op
Bergen Geboud waaren vervolgens maseerden wij op Arenhem leggende deese stad aan
De Rijn 6 uuren van De stad sutven wij zijn de stad Aarenhem door gemaseerd zonder
rust te houden er Door zijnde zijn wij getrokken over zoo eeven genoemde stroom De
Rijhn Die Bij de stad langs stroomt weeder over een schipbrug deese Rust op 19 schee-
pen Deese waaren aan Malkaar vast gehegt en zoo met ankers op De stroom vast gehou-
den zijn vedders gemaseerd oover Eldem langs een aangelegde Dijk van keijsteenen ge-
brukende Deese in Plaats van straatstenen".
Na een onderbreking volgt dan:
"Nu zal Ik maar voort gaan Met Den Marseh te vervolgen, wij zijn gemaseerd Hebbende
lijshout verlaten Door De dorpen Gerwen, Nunen en Tongeren tot op Enthoven dit is een
vraai vlek, leggende van Aarle Rikstel 3 uuren hier hebben wij eenige tijd Rust Gehou-
den zijn toen afgemaseerd naar onse Inkwartierings Dorpen wij naar Zeelst 1 uur van
Enthoven Hier zijn wij gekontineerd In Den Avond van Den 20sten April hebben er g e -
leegen tot Den Middag van den 31sten Meij zijn toen weeder afgemaseerd op het dorp
Walre, leggende 1 uur van zeelst van Daar op Dommelen, Westerhoven en Reithoven
zijn Alhier weeder met ons Bataljon Ingekwartierd wij met ons konpanie In laast ge-
noemde Dorp leggende Deese Dorpen ongeveer 1 uur van Walree alhier zijn wij weeder
weggemaseerd hebbende er twe Daagen geleegen, zijn er weeder weggemaseert naar
steensel, Knegsel, Westersem, Oerle, en ZantOerle, In deese Dorpen zijn wij met ons
Bataljon gekontineerd wij met ons konpanij te Knegsel De 30 Julij zijn wij weeder ver-
trokken na De stad enthooven, De2Augustes zijn wij afgemaseerd op Aalst, valkens-
waard Westerhooven, Bergeik, en Eersel, Daar Hebben wij ons eerste Bijvak gehat Den
3 Dito op Het Belgesche Grond Gebied Provinsie Antwerpen Het eerste Dorp Daar wij
Aankwamen was Posstel van Daar op Arendonk Daar hebben wij weder Bijvak gehouden,
De 4 op Reithij en Moll Daar hebben wij weeder 1 nagt op Bijvak geleegen De 5 op Balen
olmen, Oostham Het eerste Dorp In het Provinsie Lemburg, Beverlo, Beeringen, en
kousel Daar Hebben wij 1 Dag Rust gehouden op het Bijvak Tussen Beverlo en Beeringen
Hebben wij De eerste veianden vernomen. De Jaagers Joegen hun op De vlugt Daar heb-
ben wij 2 Gevangen Genoomen Dat niet zonder schieten is toe Gegaan Beeringen is een
klein stattje Daar waaren zoon Duisent man Belsen In Maar De 13 Afdeeling en De Jaa-
gers Hebben haar Met schieten verjaagd Alwaar wij Eenige gevangenen hebben Gekre-
gen De 7 Dito zijn wij vedder op Getrokken op Lummen en Berbroek Daar kwamen wij
weeder op Bijvak, toen wij na genoeg Daar 2 uuren Geweest waaren Doe waaren ons
Jaagers aan Het Tijlijieren Die vernaamen 6 Bataljons Belsen Die hadden hun Bijvak
zoon kwatier van De onse af Doe heeft een Bataljon van De Afdeeling Daar Eerst teegen
Geschooten Doe moesten wij met ons Battaljon er teegen Aan De Avons omstreeks 5 uur
en Dat heeft geduurd tot Dat de nagt ons overliep Daar zijn van ons veel gekwetst ge-
raakt maar niet veel Dooden wij Hebben veel van De Belsen Dood geschoten Dat zij laa-
gen Bij sessen' Ja bij seevenen op Malkander Doe De Jaagers De Andere morgens De
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Bossen Door kwamen Doen zijn wij de 8 vedder op getrokken Doe waaren De Belsen
weer op De vlugt gegaan Doe trokken wij op kermen Daar saat nog een troepje In De
Bossen Doe hebben De Jaagers met het geweer In de kanoniers met het kanon schooten
tot Dat zij weer De vlugt naamen van Daar op Kierengen en zoo op De stad Kastel toen
wij Daar toe De Poort in traaden waaren De Belsen noch Alle maal niet toe De Andere
Poort uit Doe joeg ons Paardevolk hun Achterna Doen Hebben wij zoon vijfhondert man
verslagen en zoon vierhondert man Gevangen Gekregen en Daar Hebben wij ook zeer
veel waapentuig Gekregen De kasjonWaagen en heel veel geweeren Paarden en kanonnen
Doe Hebben wij Daar 1 Dag Rust gehouden Bij de Burgers in het kwartier, Doe zijn wij
de 10 weeder op Mars gegaan over Benneken, Alken, kortenbos, en zoo op De stad sen-
truien een weinig van Deese stad zijn wij een nagt bij De Boeren in het kwartier geweest
De 11 zijn wij vertrokken oover hal, hastma, tiernsnouwen hakkeldooren, tot op De stad
tienen, een weinig Daar Door zijnde, hebben wij een nagt op het BijvakgelegenDeAvons
Hebben De Jaagers en De 8 Afdeeleng weer teegen De Belsen schooten Die saaten Bij
groesbeek in De Bossen tot Dat de nacht hun overliep De Ie zijn wij weeder vertrokken
op Groesbeek en zoo op leuwen Die Dag hebben De Kanonnen niet veel stil geweest en
De Jaagers ook niet van schieten want zij vlugten van het eene Bos in het Andere tot Dat
zij In De stad Leuwen waaren gejaagd wij Daar gekoomen zijnde Hebben onse Oversten
ons Digt om De stad geplaatst Doe wij Daar juist stonden Begosten zij freeselijk uit De
stad met Het kanon op ons te schieten Dat wij De vlugt moesten neemen om onder het
geschiet weg te raaken maar ons kanoniers Wonnen Het Doe zijn wij De 13 in De stad
getrokken en De 14 zijn wij weeder te Rug Getrokken".

(Hiermede eindigt het reisverhaal. Het origineel berust bij de heer A. van der Ploeg,
Tylkedam 43 te Leeuwarden, die zo vriendelijk was mij een afschrift te verstrekken.)

VIc. HEERT DOKTER, geb. Vrouwenparochie 28 dec, 1773, bakker, overl.
ald. 28 dee. 1844; t r . Vrouwenparochie 10 juni 1798 Adriaantje Slim, geb.
Vrouwenparochie 4 dec. 1774, overl. ald. 13 juni 1831, dochter van Arjen
Cornelis en Minkje Gerrits, overl. Vrouwenparochie 28 dec. 1811.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geb. Vrouwenparochie 25 sept. 1800, ged. ald. 19 okt. 1800,

overl. ald. 8 aug.1870; t r . Het Bildt 21 mei 1826 Pieter de Jong, geb. Vrou-
wenparochie 11 dec. 1800, werkman, overl. ald. 11 okt. 1887, zoon van Ja-
cob, werkman, en Antje Berends Bruinsma.

2. Grietje, geb. Vrouwenparochie 3 sept. 1802, ged. ald. 26 sept. 1802,
overl. Brantgum 5 febr.1883; t r . HetBildt 15 april 1827 Jacob Dijkstra, geb.
Vrouwenparochie 17 juni 1795, bakker, overl. Brantgum 20 febr. 1886, zoon
van Arjen Jacobs en Lijsbet Gerrits.

3. Minkje, geb. Vrouwenparochie 24 febr. 1805, ged. ald. 24 maart 1805,
overl. Hantum 6 okt. 1872; t r . Westdongeradeel 8 mei 1830 Jan de Vries,
geb. Holwerd 6 febr. 1799, gardenier, overl. Bornwird 6 maart 1858, zoon
van Klaas, arbeider, en Sijke Jans, weduwnaar van Aukje Martens.

4. Gerben, volgt Vllb.

VId. FEIKE DOKTER, geb. Vrouwenparochie 15 okt. 1777, korenmolenaar,
ouderling ald. , overl. St.Annaparochie 23 juli 1853; t r . ald. 23 juni 1805
Ypina Christina Lochnaar, geb. St.Annaparochie 24 okt. 1778, overl. ald.
20 nov. 1867, dochter van Christiaan Carel Lochnaar, jagermeester stadhou-
derlijk jachtdomein HetBildt, subst.procureur-generaal Hof van Friesland,
rijksontvanger St. Annaparochie, en Petronella Bonnema (zie ook Genealogysk
Jierboekje 1974, 48-50).

43



Uit dit huwelijk:
1. Pietje, geb. St. Annaparochie 31 juli 1805, ged.ald. 25 aug.1805, overl.

ald. 9 aug. 1861; t r . Het Bildt 25 aug. 1842 Harmen Ferwerda, geb. Drach-
ten 14 juli 1813, verver, winkelier, overl. St.Annaparochie 3 maart 1892,
zoon van Cornelis, blauwverver, en Lysbeth Brouwer.

2. Trijntje, geb. St.Annaparochie 6 nov. 1806, overl. Vrouwenparochie
25 maart 1876; t r . Het Bildt 20 dec. 1832 Arjen Hoitsma, geb. Vrouwenpa-
rochie 1 maart 1808, landbouwer, overl. Vrouwenparochie 27 juni 1877, zoon
vanJohannes, landbouwer, en Sjoukje Kooistra.

3. Gerben, geb. Vrouwenparochie 27 mei 1809, overl. ald. 22 aug. 1810.
4. Gerben, volgt VIIc.
5. Dorothea, geb. Vrouwenparochie 19 aug. 1814, overl. St. Annaparochie

17 jan. 1892; t r . Het Bildt 7 febr.1844 Abraham Wassenbergh, geb. Schingen
9 nov. 1815, gemeentesecretaris, notaris, raadslid, overl. St. Annaparochie
28 okt. 1875, zoon van Arnoldus, predikant, en Johanna Krafft (zie Genealo-
gysk Jierboekje 1961, 106-107).

6. Christiaan Carel Lochnaar, volgt Vlld.

Feike Dokter wordt 24 nov. 1804 veroordeeld
tot betaling van 15 g.gld. boete volgens 's
lands ordonnantie aangezien hij in de nacht
van 22 op 23 nov. 1804 in de herberg te St.
Annaparochie met Foppe Everts heeft ge-
vochten (in margine: "afgemaakt met de kos-
tender citatie"). Er blijkt in die nacht door
meerderen aan het gevecht te zijn deelgeno-
men, waarbij vergeleken Feike er nog gena-
dig afkwam en daar zal toen nog wel eens op
gedronken zijn.
De korenmolen te Vrouwbuurt werd door hem
in 1807 gekocht en bleef zijn eigendom tot
1844.
Feike was een goed kaatser en heeft zelfs
eens de "Ouwe Griep", een zilveren kaats-
trofee, weten te veroveren.

Bij testament van haar vader, 24 okt. 1841,
werd aan Feike's vrouw Ypina nagelaten bij
wijze van vooruitmaking ƒ 1200,— uit effec-
ten of "recipissen" ten laste van particuliere
personen; verder a) 1/16 deel in een zathe

en landen met huizing, groot 35 bunder; b) een herenhuizinge met erf en tuin te St. Anna-
parochie, bij haar vader bewoond; c) een huizinge cum annexis naast de vorige; d) een
derde huis nader aangeduid; e) nog een vierde woning aldaar; f) twee stukken greidland,
ruim 1 bunder groot; tenslotte de "obligatiën en pretentiën" ten laste van Lolke Jans
Mulder, gardenier te St.Annaparochie, Maarten Willems Koning, bakker, aldaar en
Willem Botes Hiemstra, gardenier, alsmede de mahoniehouten tafel bij haar vader in
gebruik.
Aan Feike's dochter Pietje wordt door haar grootvader nagelaten een obligatie ten laste
van het keizerrijk Rusland, groot 500 roebels, benevens het theeservies met vergulde
rand; haar zuster Trijntje ontvangt een obligatie, ten laste van het keizerrijk Brazilië,
groot 100 pond sterling. Ook zijn kleinzoon Gerben krijgt een dergelijke obligatie gele-

Feike Dokter
1777-1853 (VId)

44



gateerd. Dorothea, de derde dochter van Feike, ontvangt eveneens een Russische obliga-
tie als boven en tenslotte zijn kleinzoon Christiaan Carel Lochnaar, student in de chi-
rurgie aan het atheneum te Franeker, een Braziliaanse obligatie als voren, alsmede
zijn gouden horloge met ketting en sleutel, door hem gedragen. Ook een tweede dochter,
Alida Charlotte, zuster van Ypina, gehuwd met Louis du Houx en hun kinderen blijken
niet te worden vergeten.

Bij testament van Catharina Cecilia Camphuisen, weduwe van ds.Popke Noordhoff, erf-
den Feike's vrouw als halfzuster en hun dochter Pietje ieder een derde gedeelte van al
hetgeen door eerstgenoemde werd nagelaten (Test. 10 okt. 1825).

Vila. GERBEN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 8 jan. 1803, ged. ald.20 febr.
1803, landbouwer, kerk- en armvoogd, overl. 21 maart 1837; t r . Ferwerde-
radeel 22 april 1830 Kenske Boersma, geb. Hallum 8 sept.1801, overl. Ach-
lum 3 dec. 1888, dochter van Taeke Tijsses, landbouwer, en IJtje Oenses
Straatsma. Zij t r . 2) Het Bildt 9 april 1840 Lykle Memerda, geb. Hallum 19
jan. 1806, landbouwer, overl. Hijlaard 2 okt. 1859, zoon van Tjitze, land-
bouwer, en IJtje Wiegers, weduwnaar van Klaaske Reitsma.

Uit het eerste huwelijk:
1. Sijtske, geb. Hallum 14 april 1831, overl. Vrouwenparochie 19 okt.

1833.
2. Jan, geb. Hallum 19 jan. 1833, overl. Vrouwenparochie 20 sept. 1837.
3. Sijtske, geb. Vrouwenparochie 19 april 1835, overl. Menaldum 25 aug.

1848.
4. Taeke, volgt Villa.

Vllb. GERBEN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 25 sept. 1810, bakker, gar-
denier, schipper, overl. ald. 16 dec. 1868; t r . Het Bildt 27 nov. 1834 Klaas-
je van der Vlag, geb. Vrouwenparochie 14 juli 1814, overl. ald. 6 mei 1898,
dochter van Abe, gardenier/koopman, en Klaasje Bij lsma.

Uit dit huwelijk:
1. Arjaantje, geb. Vrouwenparochie 5 sept. 1835, overl. ald. 8 okt. 1854,

ongehuwd.
2. Heert, volgt VIHb.
3. Jannigje, geb. Vrouwenparochie 23 aug. 1839, overl. Leeuwarden 23

maart 1909; t r . Menaldumadeel 10 juni 1865 Jacob Tjepkema, geb. Dronrijp
10 mei 1833, korenmolenaar, overl. Oldeboorn 8 nov. 1915, zoon van Sake,
landbouwer en Sieuwke Pekel.

4. Abe, volgt VIIIc.
5. Klaasje, geb. Vrouwenparochie 11 dec. 1847, overl. St. Jacobiparochie

26 febr. 1886; t r . 1) Het Bildt 15 mei 1873 Fedde Grond, geb. Vrouwenpa-
rochie 18 nov. 1846, werkman, overl. Vrouwenparochie 26 febr. 1882, zoon
van Cornelis, werkman, en Grietje van der Meulen. Zij t r . 2) Het Bildt 30
april 1885 Tjisse Wiersma, geb. Goutum 27 febr. 1841, overl. Leeuwarden
18 okt. 1940, zoon van Olfert, werkman, en Froukje Terpstra, bij huwelijk
weduwnaar van Klaaske van der Leest. Hij t r . 3) Janke Sipkes Leijenaar.

6. Trijntje, geb. Vrouwenparochie 18 april 1851, overl. ald. 4 jan. 1927,
ongehuwd.

7. Arjen, volgt VlIId.

45



VIIc. GERBEN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 23 mei 1812, landbouwer,
overl. ald. 27 febr. 1845; t r . Het Bildt 12 dec. 1833 Baukje de Groot, geb.
Vrouwenparochie 28 juli 1813, overl. Twijzel 17 maart 1888, dochter van
Marten, gardenier, en Maartje Schaaf. Zij t r . 2) Het Bildt 26 febr. 1846 Jan
Auwen, herbergier/koopman, geb. Vis vliet 12 juni 1821, overl. Bergum 25
maart 1875, zoon van Jan, predikant, en Stientje Smid.

Uit het eerste huwelijk:
1. Feike, geb. Vrouwenparochie 28 jan. 1834, landbouwersknecht, overl.

Leeuwarden 18 sept. 1884, ongehuwd.
2. Maartje, geb. Vrouwenparochie 22 aug.1835, overl. Twijzel 8 juni 1904;

t r . Franekeradeel 1 nov. 1856 Popko Hermannus Noordhoff, geb. Schalsum
1 maart 1831, grutter, overl. Twijzel 15 nov. 1907, zoon van David, predi-
kant, en Hendrika Geertruida Stutterheim.

3. Epina, geb. Vrouwenparochie 15 dec. 1836, overl.Drachten 24 juli 1877;
t r . Smallingerland 15 mei 1858 Lolke Jacobs van den Berg, geb. Drachten
29 juni 1835, landbouwer, overl. ald. 19 okt. 1909, zoon van Jacob Sieds,
landbouwer, en Jeltje Postma.

4. Marten, geb. Vrouwenparochie 3 nov. 1838, overl.Drachten 9 aug. 1860,
ongehuwd, zonder beroep.

5. Renske, geb.Vrouwenparochie 1.7 juni 1841, overl. Leeuwarden 5 jan.
1915; t r . Smallingerland 5 mei 1860 Lolke Sietze van der Zaag, geb.Drachten
23 dec. 1837, timmerman, overl. Dordrecht 14 april 1925, zoon van Sietze,
timmerman, en Sjoukjen Posthumus.

6. Johannes, volgt VlIIe.

Vlld. CHRISTIAAN CAREL LOCHNAAR DOKTER, geb. Vrouwenparochie 14
april 1819, genees-, heel- en vroedmeester, raadslid, diaken, overl. Sex-
bierum 29 maart 1869; t r . 1) Barradeel 28 mei 1843 Tjetske Goodijk, geb.
Sexbierum 15 juli 1820, overl. ald.21 jan. 1848, dochter van Jelle, architect/
timmerman ald. , en Hinke Gerkema. Hij t r . 2) Barradeel 29 juni 1850 Cor-
nelia van Rees, geb. Hollum (Ameland) 9 sept. 1817, overl. Sexbierum 20 mei
1856, dochter van Wouter, ambtenaar Rijkswaterstaat, en Maartje van der
Laag.

Uit het eerste huwelijk:
1. Feike, volgt VUIf.
2. Jelle, volgt Ving.
3. Gerben, volgt VUIh.
Uit het tweede huwelijk:
4.Ypina Christina, geb. Sexbierum 8 april 1852, overl. >ï.Amerika; t r .

1) Barradeel 14 mei 1873 Adrianus Frederik Jan Cloppenburgh, geb. Wijnal-
dum 24 aug. 1838, landbouwer, overl. ald. 3 aug. 1874, zoon van Wouter,
landbouwer, en Trijntje van der Meulen. Zij t r . 2) Barradeel 4 mei 1876
Foeke Petrus Hannema, geb. Minnertsga 15 febr. 1847, vellebloter, overl.
N.Amerika, zoon van Petrus Lucas, vroedmeester, en Luutske Tjessinga,
weduwnaar van Nynke Wybes van der Ploeg.

5. Maartje, geb. Sexbierum 28 mei 1854, overl. Franeker 11 jan. 1893;
t r . Barradeel 3 jan. 1880 Bartle de Boer, geb. Arum 8 dec. 1849, schipper/
koopman, overl. Franeker 21 mei 1943, als weduwnaar van Dieuwke Wierd-
sma, zoon van Lieuwe, schipper, en Itske Piersma.
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6. Woutrina, geb. Sexbierum 11 mei 1856, overl. ald. 30 okt. 1856.

Familiegraf te Sexbierum
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Villa. TAEKE DOKTER, geb. Vrouwenparochie 22 jan. 1837, landbouwer,
veehouder, overl. Achlum 26 febr. 1922; t r . Menaldumadeel 6 mei 1857 Akke
Andringa, geb. Menaldum 23 nov. 1833, overl. Achlum 7 sept. 1893, dochter
van Klaas, bakker, en Antje Anema.

Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geb. Menaldum 5 jan. 1859, overl. ald. 27 sept. 1859.
2. Antje, geb. Menaldum 27 nov. 1859, overl. ald. 23 aug. 1861.
3. Rinske, geb. Menaldum 6 jan. 1861, overl. Marssum 11 sept. 1879.
4. Antje, geb. Menaldum 25 jan. 1862, overl. Harlingen 11 juli 1945, on-

gehuwd.
5. Sijtske, geb. Deinum 25 sept. 1864, overl. Marssum 11 sept. 1865.
6. Gerben, geb. Marssum 11 sept. 1865, overl. (verdronken) ald. 20 mei

1869.
7. Sijtske, geb. Marssum 30 jan. 1867, overl. Achlum 3 jan. 1947; t r .

Franekeradeel 25 mei 1895 Gerrit van der Pol, geb. Achlum 20 maart 1868,
veerschippeï^, overl. ald. 18 juni 1913, zoon van Jacob Jorkes, schipper, en
Ybeltje Bakker.

8. Klaas, volgt K a .
9. Gerben, geb. Marssum 25 aug. 1869, veefokker, overl. Franeker 12

mei 1959, ongehuwd.
10. Fokje, geb. Marssum 7 jan. 1871, overl. Oosterbierum 21 aug. 1956;

t r . Franekeradeel 6 mei 1899 Joost de Vries, geb.Achlum 2 maart 1875, vee-
houder, overl. Oosterbierum 21 maart 1939, zoon van Arjen, landbouwer, en
Lammijna van der Oudermeulen (Nederland's Patriciaat, 1954, blz. 328).

11. Jan, volgt IXb.
12. Wijbe, volgt K c .
13. Johan Willem, geb. Marssum 14 jan. 1876, overl. Harlingen 29 juni

1964, veefokker, ongehuwd.

VlIIb. HEERT DOKTER, geb. Vrouwenparochie 27 aug. 1837, hoofdonder-
wijzer, overl. Wirdum 13 mei 1910; t r . Het Bildt 5 sept. 1861 Aaltje Bakker,
geb. Stiens 6'april 1839, overl. Wirdum 11 juni 1916, dochter van Hein, land-
bouwer, en Baukje Swart.

Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geb. Poppingawier 18 juni 1862, overl. Wirdum 2 juni 1881,

ongehuwd.
2. Baukje, geb. Poppingawier 7 juli 1863, overl. Wirdum 18 juni 1900, on-

gehuwd.
3. Hein, volgt IXd.
4. Klaas, volgt DCe.
5. Adriaantje, geb. Wirdum 12 aug. 1871, onderwijzeres, overl. Leeu-

warden 12 mei 1935; t r . 1) Opsterland 24 mei 1900 Fedde Hinke Dokter (ander
geslacht), geb. Gorredijk 18 mei 1876, directeur exportslachterij, overl.
Heerenveen 19 jan. 1965, zoon van Gerrit, slager, en Anna van der Meulen.
Hij t r . 2) Utingeradeel 3 nov. 1936 Minke Raap, geb. Akkrum 25 nov. 1914,
dochter van Adrianus en Antje de Vos.

6. Abraham, volgt IXf.
7. Jan, volgt K g .
8. Frederik, volgt Kh.
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9. Trijntje, geb. Wirdum 13 aug. 1881, overl. Leeuwarden 6 febr. 1950;
t r . Leeuwarderadeel 18 jan. 1922 Rinse Seinstra, geb. Wirdum 7 mei 1881,
koopman, overl. Leeuwarden 30 mei 1968", zoon van Regnerus, winkelier, en
Elisabeth Peekema.

VIIIc. ABE DOKTER, geb. Vrouwenparochie 16 april 1844,timmerman,werk-
man, overl. St. Annaparochie 10 maart 1930; t r . Het Bildt 14 mei 1874 Janke
van der Wal, geb. St. Annaparochie 5 juni 1847, overl. Lochem 25 juni 1936,
dochter van Jan, werkman, en Houkje Koets.

Uit dit huwelijk:
1. Houkje, geb. Vrouwenparochie 17 febr. 1875, overl. Lochem 28 okt.

1951; t r . Het Bildt 27 febr. 1902 Gerrit Willem Rutgers, geb. Wisch 3 jan.
1874, kleermaker, overl.' Lochem 27 febr. 1950, zoon van Gerrit, wever, en
Hermina Berendina Becking.

2. Gerben, volgt LXi.
3. Jan, volgt IXj.

VlIId. ARJEN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 6 aug. 1857, kelner, overl.
Utrecht 19 jan. 1926; t r . ald. 4 juni 1890 Anna Catharina van Ingen, geb.Ren-
kum 2 april 1859, overl. Utrecht 11 mei 1922, dochter van Jan, werkman, en
Geertruida Stolp.

Uit dit huwelijk:
1. Gerben Jan, geb. Utrecht 27 maart 1891, overl. ald. 21 okt. 1891.
2. Geertruida Clazina, geb. Utrecht 20 aug. 1892; t r . ald. 20 juni 1918

Adriaan Marinus Zuidweg, geb. Krabbendijke 4 maart 1882, marechaussee,
conciërge Ned. HandelMij te Utrecht, overl. Utrecht 6 febr. 1951, zoon van
Adriaan, koopman, en Catharina Servaas.

3. Jan Gerben, volgt LXk.
4. Klaasje, geb. Utrecht 3 nov. 1901, huishoudster, ongehuwd.

VlIIe. JOHANNES DOKTER, geb. Vrouwenparochie 9 nov. 1843, timmerman-
aannemer van publieke werken, vestigde zich 9 aug. 1873 te Leeuwarden, ko-
mende van Terschelling; t r . Leeuwarden 12 aug. 1875 Fenne Keijzer, weduwe
van Hendrik van Houtum, geb. Leeuwarden 29 febr. 1848, overl. ald. 19 april
1892, dochter van Jelle, timmerman, en Wijbegina de Groot.

Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geb. Leeuwarden 24 nov. 1875.
2. Wijbegina, geb. Leeuwarden 31 okt. 1876.
3. Boukje, geb. Leeuwarden 6 mei 1878.
4. Jelle, geb. Leeuwarden 24 jan. 1880.
5. Harmen, geb. Leeuwarden 10 sept. 1881.
6. Martinus, geb. Leeuwarden 13 jan. 1883.
7. Willem, geb. Leeuwarden 22 juli 1885. Hij vertrok na overlijden der

moeder met deze kinderen op 26 mei 1896 naar N.Amerika.

VIHf. FEIKE DOKTER, geb. Sexbierum 11 april 1844, arts te Menaldum,
Middelie, Naarden, Haarlem, overl. Sneek 28 mei 1926; tr.Rotterdam 26 mei
1876 Janke Mulder, geb. Nieuwe Schans 21 april 1852, overl. Sneek 2 sept.
1941, dochter van Reinder Harms Lutje Mulder, expert, en Janke van Rees.
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Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, geb. Menaldum 6 april 1877, overl. Heemstede 2 okt. 1953,

tr. Haarlem 1 april 1915 Wybren Reinouts van Haga, geb. Sneek 18 okt. 1877,
tabaksfabrikant, overl. Sneek 1 april 1935, zoon van Petrus, tabaksfabrikant,
en Janneke Taconis.
(Krachtens besluit van H.M. de Koningin van 19 juli 1906 werd aan Wijbren
van Haga vergund bij zijn geslachtsnaam die van Reinouts te voegen en voor-
taan de naam Reinouts van Haga te dragen.)

2. Christiaan Carel Lochnaar, volgt IX1.

VlIIg. JELLE DOKTER, geb. Sexbierum 7 juni 1845, koopman/timmerman,
overl. Norg 14 juni 1885; tr. Wonseradeel 6 juni 1872 Fritia Odolphi, geb.
Lollum 9 okt. 1847, overl. Kimswerd 27 april 1883, dochter van Pibo Wij-
brandus, kastelein, en Gesina van der Pol.

Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Carel, volgt IXm.
2. Piebe, geb. Sexbierum 5 mei 1878, overl. ald. 9 juni 1878.
3. Gesina, geb. Kimswerd 13 april 1879, overl. ald. 8 aug. 1879.

Jelle Dokter t Fritia Odolphi
1845-1885 (Vlug) 1847-1883

VIHh. GERBEN DOKTER, geb. Sexbierum 18 mei 1847, kastelein, overl.
Leeuwarden 26 juli 1900; tr.Barradeel 6 juni 1874 Sijtske Idsinga, geb.Dron-
rijp 15 okt. 1854, overl. Franeker 12 nov.1885, dochter van Frans, arbeider,
en Jeltje Draaisma.

Uit dit huwelijk:
1. Tjitske, geb. Pietersbierum 6 mei 1875, overl. jong.
2. Tjitske, geb. Pietersbierum 12 maart 1876, overl. jong.
3. Jeltje, geb. Harlingen 9 sept. 1877, overl. N.Amerika; tr. Barradeel

2 aug. 1902 Rinze van der Brug, geb. Pietersbierum 26 okt. 1875, meubelma-
ker, overl. N.Amerika, zoon van Petrus, timmerknecht, en Klaaske Vorm-
sma (17 april 1914 van Apeldoorn naar N.Amerika).

4. Tjitske, geb. Harlingen 9 maart 1879, overl. Leeuwarden 4 juli 1879.
5. Cornelia, geb. Leeuwarden 11 dec. 1880; tr. Hennaarderadeel 31 mei

1902 Lipke Wijma, geb.Garijp 18 juli 1872, boerenarbeider, melkcontroleur,
zoon van Gerben, arbeider, en Antje Joekema.
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IXa. KLAAS DOKTER, geb. Marssum 11 april 1868, terpbaas, veehouder,
landbouwer, overl. Midlum 24 sept.1949; t r . Franekeradeel 6 mei 1899 Boukje
de Jong, geb. Sehettens 3 maart 1873, overl. Midlum 15 okt. 1946, dochter
vanDouwe, veehouder, en Wijke Hengst.

Uit dit huwelijk:
1. Wijke, geb.Oosterend 24 okt.1900; t r . Franekeradeel 9 mei 1923 Fokke

Fokkema, geb. Menaldum 1 mei 1896, veehouder, zoon van Anne Theunis,
landbouwer, en Antje Buwalda.

2. Taeke, volgt Xa.
3. Douwe, volgt Xb.

IXb. JAN DOKTER, geb. Marssum 25 april 1872, landbouwer, overl. Achlum
12 jan. 1943; t r . Franekeradeel 7 mei 1902 Saakje Koudenburg, geb. Dongjum
19 aug. 1876, overl. Harlingen 11 april 1956, dochter van Jan, landbouwer,
en IJtje Anema.

Uit dit huwelijk:
1. Taeke, volgt Xc.
2. Jan, geb. Genum 11 april 1906, landbouwer, Achlum, ongehuwd.
3. Klaas, volgt Xd.
4. Gerben, geb. Genum 24 mei 1912, landbouwer, overl. Achlum 5 april

1945, ongehuwd.
5. IJtje, geb. Genum 24 mei 1912, overl. Sexbierum 25 maart 1932, ongehuwd.

IXc. WIJBE DOKTER, geb. Marssum 4 febr. '1874, landbouwer, overl. Fra-
neker 4 jan. 1951; t r . Harlingen 15 mei 1913 Anna van der Werf, geb. ald.
20 sept. 1879, onderwijzeres, overl.Harlingen 24 juni 1946, dochter van Jan,
winkelier, en Aukje Zwanenburg.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

rxd. HEIN DOKTER, geb. Wirdum 28 juli 1865, hoofdonderwijzer, overl.
Leeuwarden 2 okt. 1952; t r . Assen 13 april 1890 Cornelis Martha Was, geb.
Assen 17 mei 1868, overl. Leeuwarden 14 april 1931, dochter van Daniël An-
thonie, opzichter/rentmeester, en Sijke Achtten.

Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geb. Pietersbierum 8 febr. 1891, onderwijzeres, enquetrice,

overl. Leeuwarden 8 nov. 1971; t r . Amsterdam 1 mei 1941 Meinard Eduard
Zeevenhooven, geb. Steenwijk 22 mei 1894, handels vertegenwoordiger, we-
duwnaar van Trijntje Kruijer, overl. Leeuwarden 7 jan. 1968, zoon van Cor-
nelis Hubertus, opperwachtmeester der marechaussee, en Jantje Veen.

2. Heert, volgt Xe.
3. Sijke, geb. Pietersbierum 13 mei 1894; t r . Barradeel 15 mei 1919

Sjoerd Fennema, geb. Sexbierum 26 febr. 1891, hoofdonderwijzer, zoon van
Teatse, slager, en Geertje Bakker.

4. Aleida Cornelia, geb. Pietersbierum 21 maart 1896 overl. Harlingen
19 dec. 1973; t r . Barradeel 30 juni 1927 Jan Ruiter, geo. Elsloo; assistent
Coöp. Zuivelfabriek Achlum; kassier Coöp.Raiffeisenbank Franeker, zoon van
Andries, timmerman, en Klaaske Visser.

5. Daniël Anthonie, volgt Xf.
6. Klaas Gerben, volgt Xg
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7. Frederik, volgt Xh.
8. Adriana Baukje, geb. Pietersbierum 6 jan. 1904; t r . Barradeel 9 april

1925 Willem Hendrik van Calsbeek, geb. Leeuwarden 10 april 1897, gemeente-
ontvanger Barradeel, overl. Harlingen 24 maart 1963, zoon van Willem Hen-
drik Willem, deurwaarder, administrateur, en Petronella Molenaar.

9. Martha Gerhardina, geb. Pietersbierum 18 sept. 1905; t r . Leeuwarden
11 april 1939 Klaas Loonstra, geb.Miedum 16 dec. 1903, aarinemer van staal-
constructies, zoon van Andries, boer, en Janke van der Woude.

10. Katharina, geb. Pietersbierum 14 dec. 1907; t r . Leeuwarden 13 juni
1934 Jetze Klaver, geb. Leeuwarden 22 mei 1911, machinist Ned. Spoorwegen,
overl. Leeuwarden 12 jan. 1966, zoon van Geert, hoofdgeleider Ned. Spoor-
wegen, en IJtje Schingenga.

IXe. KLAAS DOKTER, geb. Wirdum 25 okt. 1868, onderwijzer, hoofdonder-
wijzer, directeur normaalschool, overl. Zeist 16 febr. 1953; t r . Smallinger-
land 4 mei 1894 Nantje Houwen, geb. Drachten 22 maart 1867, overl. Zeist
30 mei 1943, dochter van Sijpko Houwen, hoofdonderwijzer, en Trijntje
(Trientje) Muntinga.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

IXf. ABRAHAM DOKTER, geb. Wirdum 20 dec. 1873, bakker, overl. Joure
23 dec. 1942; t r . 1) Idaarderadeel 5 okt. 1899 Sijtske Visser, geb. Irnsum 5
mei 1875, overl. Joure 24 maart 1927, dochter van Taeke, bakker, en Akke
de Groot. Hij t r . 2) Haskerland 19 febr. 1935 Anna Roerdina Kleistra, geb.
Joure 2 nov. 1899, dochter van Hotse, meubelmaker/handelaar, en Antje
Walma.

Uit het eerste huwelijk:
1. Heert Taco, geb. Tjerkwerd 4 febr. 1901, overl. Joure 23 febr. 1917.
2. Akke Aleida, geb. Tjerkwerd 10 maart 1903; t r . 1) Haskerland 2 juli

1925 Gauke Meester, timmerman, geb. Ferwerd 7 maart 1900, overl. Hoo-
gezand 22 april 1935 (verdronken met zijn ouders in Winschoterdiep), zoon
van Jan, kantoorhouder P.T.T., en Anna Munsterman. Zij t r , 2) Ferwerdera-
deel 4 jan. 1940 Christiaan Bijlstra, musicus, geb. Holwerd 4 juni 1902, zoon
van Geert, ambtenaar P. T . T . , en Aaltje Jouta.

3. Taco Hein, geb. Tjerkwerd 18 juni 1906, overl. ald. 17 aug. 1906.
4. Taco Hein, geb. Joure 15 okt. 1907, overl. ald. 24 maart 1914.
5. Alardus Klaas, geb. Joure 30 aug. 1913, overl. ald. 29 maart 1914.
Uit het huwelijk van Abraham Dokter en Anna Roerdina Kleistra werden

geen kinderen geboren.

IXg. JAN DOKTER, geb. Wirdum 27 juni 1876, directeur Zuivelbank Alkmaar,
overl. ald. 6 juli 1959; t r . 1) Barradeel 7 mei 1904 Griet Hibma, geb. Sex-
bierum 14 april 1878, overl. Davos Platz (Zwitserland) 29 febr. 1922, doch-
ter van Atte, landbouwer, en Tettje Koopmans. Uit dit huwelijk geen kinde-
ren. Hij t r . 2) Leeuwarden 7 april 1925 Aaltje Santema, geb. Wommels 27
juni 1887, dochter van Pier, veehouder, en Lamkje Pekema.

Uit dit huwelijk:
1. Heert Jan, volgt Xi.
2. Pier Siebren, volgt Xj.
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IXh. FREDERIK DOKTER, geb. Wirdum 24 febr. 1879, kok, overl. Drieber-
gen 5 april 1957; t r . Utingeradeel 6 jan. 1927 SaraïDokter (ander geslacht),
geb.Akkrum21 dec.1893, dochter van Jan, hoef- en grof smid, enMeindertje
Terpstra.

Uit dit huwelijk:
Jan, geb. Driebergen 17 okt. 1928, kantoorbediende.

rXi. GERBEN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 8 dec. 1877, postbode, kan-
toorhouder P . T . T . , overl. Gorredijk 28 april 1950; t r . Schoterland 13 sep-
tember Fimke Bies, geb. Jubbega/Schurega 3 maart 1881, overl. Lippenhui-
zen 29 april 1972, dochter van Klaas Sietses, veenarbeider, en Hendrikje
Jans Russcher de Jong. '

Uit dit huwelijk:
1. Hendrika, geb. Gorredijk 9 aug. 1909, kantoorhoudster P. T. T. Lippen-

huizen; t r . Opsterland 9 juni 1938 Hendrik Klazema, geb. Lippenhuizen 8
maart 1907, boekhouder, firmant technische groothandel, zoon van Sijtze,
werkman, en Bontje Freerkstra.

2. Janke, geb. Gorredijk 7 maart 1911, overl. Joure (tengevolge van een
auto-ongeluk bij Joure) 30 sept.1972; tr.Opsterland 16 mei 1935 PieterGeer-
ligs, geb. Ureterp 4 nov. 1903, overl. Drachten 14 jan. 1970, veehouder, zoon
van Lammert, veehouder, en Taltje Veenstra.

IXj. JAN DOKTER, geb. Vrouwenparochie 6 sept. 1880, timmerman; t r . Het
Bildt 7 april 1910 Jantje Boorsma, geb. Vrouwenparochie 25 sept. 1880, doch-
ter van Jelle, timmerman, en Trijntje Braaksma.

Uit dit huwelijk geen kinderen.
Jan Dokter werd op 16 april 1903 ontslagen uit de militaire dienst, ingevolge
beschikking Min. van Oorlog van 8 april 1903, Ille Afd. nr. 17, met ƒ 15,—
gratificatie wegens lichaamsgebreken.

rXk. JAN GERBEN DOKTER, geb. Utrecht 17 okt. 1898, commies Ned. Spoor-
wegen, overl. Utrecht 5 maart 1972; t r . ald. 26 aug. 1926 Geertruida Elisa-
beth Schmittmann, geb. Utrecht 5 april 1898, dochter vanPhililippus, t immer-
man/huisbewaarder, en Dirkje Johanna Dresen, weduwe van Marinus Meijer.

Uit dit huwelijk:
Anna Dokter, geb. Breda 24 juni 1927; t r . De Bilt 3 dec. 1971 Harm Jan

de Boer, geb.Den Haag 23 mei 1910, public relations verzekerings maatschap-
pij Cenardia, zoon van Jan, meubelmaker, en Maria Wilhelmina Antonia van
den Berk, weduwnaar van Martine Schoonhoven, geb. Den Haag 17 aug. 1911,
overl. De Bilt 24 nov. 1970, dochter van Johannes Coenraad Willem, huis-
schilder, en Elisabeth Maria Theresia Verheijen.

IX1. CHRISTIAAN CAREL LOCHNAAR DOKTER, geb.Menaldum 14 juni 1868,
commissaris van politie te Culemborg en Hoorn, overl. Den Haag 26 dec. 1939;
t r . ald. 2 febr. 1923 Reurtdina Gesina Houwing, geb. Rozendaal/Nispen 30
okt. 1895, overl. Hoorn 3 febr. 1949, dochter van Wiepko Herman, ontvanger
der registratie, en Berendina Frederika Oldeman.

Uit dit huwelijk:
Janka Lochnaar Dokter, geb. Hoorn 3 jan. 1924, overl. ald. 2 sept. 1950;
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t r . Zaandam 5 aug. 1946 Hende-
ricus Coletus Franciscus van der
Berg, geb. Hoorn 31 juli 1922.
Hij t r . 2) Johanna Catharina van
den Wateren, geb. 16 dec. 1920.

v?lllHI^Hfc AKf Christiaan Carel Lochnaar Dokter
^ • • B "*•§, 1878-1939(1X1)

K m . CHRISTIAAN CAREL DOKTER, geb. Sexbierum 7 mei 1876, landarbei-
der, gardenier, overl. Pingjum 15 jan. 1956; t r . Wonseradeel 1 maart 1902
Jacoba Poortstra, geb. Pingjum 14 april 1876, overl. Leeuwarden 18 febr.
1959, dochter van Pieter, landarbeider, en Epkjen Strandstra.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt Xk.
2. Jelle, volgt XI.
3. Tjalling, geb. Kimswerd 2 aug. 1906, landarbeider, gardenier, overl.

(zelfmoord) Pingjum 15 april 1959.
4. Fritia, geb. Kimswerd 15 aug. 1908; t r . Wonseradeel 1 aug. 1934 Theo-

dorus Ruardi, geb. Harlingen 25 dec. 1908, ambtenaar Rijksverkeersinspec-
tie Leeuwarden, zoon van Wybren, bakker, en Wietske Groenhout.

5. Epkjen, geb. Kimswerd 18 jan. 1912; t r . Wonseradeel 8 juni 1938 Dub-
beld Koopen, geb. Workum 14 juli 1905, ambtenaar P . T . T . , zoon van Johan-
nes, machinist, en Jantje Tjeerde.

6. Trijntje, geb. Pingjum 24 jan. 1917, overl. ald. 22 maart 1921.

OANTINKEN OAN MYN BERNETIID

As 'k for in kear oer Dyksterbûrren teagje
En stean dêr in hoartsje wer oan 'e sédyk;
Dêrre de omkriten yetris oereagje,
In ammerij fiel Ik my den mankelyk.

Dêr op 'e berm, daelks oer de âld tille,
Dêr stie allearen myn bernetehûs.
Ik haw dêr smakke rju nocht en rju wille,
Hwerneist yn stiltme ek lest by de rûs.

By in âld minske waerd ik dêr greatbrocht,
Hja wier myn beppe, f en memme kant;
Dy mem hiern' wy, do 't ik yet seis wier to hôf brocht
Fen 't sloof haw 'k dos net sa lang wille hawn.

In úthingboerd hong by ús oan 'e mûrre,
Mei in kein dravend, swart hynsder dêr op.
Mar 't bistke koe net sa fûl fleane ef skûrre,
Ef 't âld minske en ik halden 't beide mar slop.
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Lykwols haw 'k boarte dêr mei beide Jannen,
Mei Foppe en Knilles, mei Hilbrant en Klaes.
Dy Klaes, wiern' w'oan 't keatsen, moast faken bilies jaen,
Dochs yn ljeppen wie'r mennich fan uzen de baes.

As wy mei 't âld boat fen ien fen de Jannen,
— It ding det wier trochstrings sa lek as in koer —
By tafal in kear yn 'e delten bilânnen,
Den rekke dêr 't fûgelgûd danich oerstjûr.

Poatsjebaeije troch lizen en poellen,
— Hoazen en sokken bleauwen efter yn 't boat —
Mar och hea, as wy dêr den ris foelen,
In kiel waerd der opset, as barde 'r in moard.

Ek oer d' âld dyk faken, efter de peallen
Brochten wy sims heale dagen tosiik;
Gyngen dêr oan den as nofteren keallen.
Hearken, o minsken, hwet gyng 't dêr den bryk.

Waerd d' âldsé brimstich, ek dén wiern wy wekker.
Mei bûtheak en tou teagen wy de dyk út.
Krigen in baer wolris oer ús âld jekker,
Dochs togen mei 'n plankstik nei hûs faek as bút.

Sa rôlle 't jong libben dêr boartsjende hinne.
O goudene tiid, hwet fleachst ringen om.
Nou't wy allegear' einlings âld wirden binne,
Woe 'k jerne dy bernetiid yetris werom.

Dêrom siz 'k yetris, as 'k dy kant üt teagje
En 'k stean wer in hoartsje op 'e âlde sédyk,
Wylst ik de âld sê en lârisdouwe oereagje,
Den fiel 'k my as det bern fen alearen gelyk.

Ien fen d' âld maten is ús nou ontfallen.
To Surch, by sé, is er to resten dellein.
Syn deadsbirjucht sei yndertiid oan ús allen:
"Ek jongen for jimme komt ienris de ein. "

Hy scil lykwols wis yn ús oantinken bliuwe
En strampelje wy yet syn stien ris forby,
In trien scil' wy den út ús eagen wei wriuwe
En mompelje: "Ja frjeon, ienris kom' w' ek by dy. "

Tige wolle wy dêr nou yet tsjin krewearje,
Sykheljen bliuwe' en de holle oerein:
Dochs, wol 't op 't lest net mear sile' ef lewearje,
Wolnou, den ek binne wy op breas-ein.

Peinjüm C.C. DOKTER

Het gedicht is in extenso gezet naar het origineel.

De landerijen bij Christiaan Carel in gebruik, erfde hij deels van zijn zwager Tjalling
Poortstra (3^ ha) en kocht hij anderzijds van zijn tweede zwager Bouwen Strandstra te
Zurich ( i j ha). Het eerstgenoemde was gelegen oostelijk van de weg Pingjum-Wons,
onmiddellijk ten zuiden van de Pingjumer Halsband, het laatste iets verder op. Hij
droeg dit land later over aan zijn zoon Tjalling.
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Xa. TAEKE DOKTER, geb. Oosterwierum 15 febr. 1904, predikant, overl.
Bunnik 13 dec. 1972; t r . Franekeradeel 17 nov. 1933 Anna van Dijk, geb.
Hitsum 3 jan. 1902, dochter van Klaas, bakker, en Jantje Terpstra.

Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt Xla.
2. Jantje Anna, geb. Kolham 17 juli 1935, onderwijzeres.
3. Baukje, geb. Terkaple 24 mei 1937, secretaresse.
4. Jetske Ludgertje, geb. Terkaple 27 juni 1939, verpleegkundige/admi-

nistratrice.

Xb. DOUWE DOKTER, geb.Achlum 23 juni 1909, landbouwer; t r . Hemelumer
Oldeferd 4 mei 1933 Catharina Schilstra, geb.Sondel 4 juni 1912, dochter van
Sipke, veehouder, en Pierke Winia.

Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt Xlb.
2. Pierke, geb. Midlum 22 sept. 1938; t r . Barradeel 30 aug. 1961 Foppe

Otter, geb. Franeker 1 maart 1937, calculator, zoon van Ulke, kastelein/si-
garenwinkelier, en Richtje Boersma.

3. Sipke, volgt XIc.

Xc. TAEKE DOKTER, geb. Genum 23 nov. 1903, veefokker; t r . Barradeel
19 mei 1938 Geertje Swart, geb. Oosterbierum 20 aug. 1910, dochter van Ta-
kele, landbouwer, en Aukje Goslinga.

Uit dit huwelijk:
1. Aukje Ietje, geb. Achlum 14 okt. 1940; t r . Franekeradeel 5 juni 1964

Egbert Rubingh, geb. Veendam 1 april 1929, referendaris Provinciale Griffie
van Friesland, zoon van Evert Hendrik, televisie-, radio- en rijwielhande-
laar, en Geertje Veldhuis.

2. Jan, geb. Achlum 27 dec. 1944, veehouder, ongehuwd.
3. Saakje Margriet, geb. Achlum 3 maart 1946; t r . Franekeradeel 18 dec.

1969 Sipke Terpstra, geb. Tzum 26 april 1945, veehouder, zoon van Simon,
landbouwer, en Jantje Visbeek.

Xd. KLAAS DOKTER, geb. Genum 17 juni 1909, landbouwer; t r . Franeker
4 maart 1937 Bertha Wiersma, geb. ald. 24 mei 1914, dochter vanBertus,
timmerman/aannemer, en Tietje Wagenaar.

Uit dit huwelijk:
1. JanBer tus , volgt Xld.
2. Bertus, volgt Xle.
3. Theo Klaas, volgt Xlf.

Xe. HEERT DOKTER, geb. Pietersbierum 10 juni 1892, hoofdonderwijzer,
overl. Heerenveen 22 aug. 1970; t r . Ooststellingwerf 31 maart 1917 Beren-
dina Oost, geb. Appelscha 26 dec. 1893, dochter van Johannes, arbeider, en
Durkje Thijsses Graafstra.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Martha, geb. Appelscha 26 okt. 1918, overl. Groningen 6 april

1925.
2. Durkje, geb. Appelscha 1 juni 1922, overl. Rijperkerk 31 okt. 1945,

ongehuwd.
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3. Griet, geb. Nijeberkoop 20 juli 1924; t r . Heerenveen 5 aug. 1946 Jelle
Post, geb. Bovenknijpe 3 sept. 1920, portier, zoon van Kornelis, koopman,
en Geeske Haanstra.

4. Cornelia Martha, geb.Nijeberkoop 13 sept. 1927; t r . Heerenveen 3 aug.
1950 Wiebren Keimpe Zijlstra, geb. Hardegarijp 18 nov.1926, musicus, zoon
van Douwe, bakker, en Grietje Vlieger.

5. Johanna, geb. Nijeberkoop 5 aug. 1930; t r . Heerenveen 7 okt.1953 Ebe
Mulder, geb. Boornbergum 20 aug. 1929, schilder, overl. Drachten 5 juli
1967, zoon van Wieger, grondwerker, en Sietske Bootsma.

Xf. DANIEL ANTHONIE DOKTER, geb. Pietersbierum 3 mei 1898, hoofd-
onderwijzer, overl. Leeuwarden 1 okt.1939; tr.Harlingen 29 april 1926 Maria
Kroon, geb. ald. 20 maart 1901, dochter van Derk Willem, logementhouder,
en Anna van Gorkum.

Uit dit huwelijk:
1. Hein Derk Willem, volgt Xlg.
2. Anna Cornelia, geb. St. Jacobiparochie 18 mei 1930; t r . Barradeel 31

okt. 1956 Watze Meindert de Graaf, geb. Harlingen 29 aug. 1928, drs . econo-
mie en bedrijfsdirecteur der Condensfabriek te Leeuwarden, zoon van Mein-
dert, steenhouwer, en Anna Roffel.

Xg. KLAAS GERBEN DOKTER, geb. Pietersbierum 10 juli 1900, hoofd-
employë P . T . T . Leeuwarden, overl. ald. 14 aug. 1969; t r . Doniawerstal 20
april 1944 Ymkje Jager, geb. Dijken 2 april 1905, dochter van Ypke, veehou-
der ald. , en Jantje Wisman.

Uit dit huwelijk:
1. Janny Cornelia Martha, geb. Groningen 3 mei 1943; t r . Doniawerstal

15 juli 1969 Sietze Wieringa, geb. Sexbierum 11 mei 1945, technisch hoofd-
employê P . T . T . , zoon van Sijtze, venter, en Zuster Sipkema.

2. Cornelia Martha, geb. Groningen 21 mei 1947, studente rechten ald.

Xh. FREDERIK DOKTER, geb. Pietersbierum 20 maart 1902, bakker; t r .
Franekeradeel 3 mei 1928 Trijntje Krottje, geb. Tzummarum 12 aug. 1904,
dochter van Berend, landarbeider, en Tietje Terpstra.

Uit dit huwelijk:
1. Tietje, geb. Ried 29 aug. 1929; t r . Franekeradeel 28 juni 1955 Aebe

Stienstra, geb. Ried 8 aug. 1926, bakker, zoon van Ulbe, bakker, en Mintje
van der Werf.

2. Martha Gerhardina, geb. Ried 3 juni 1935, kleuterleidster.
3. Cornelia Martha, geb. Ried 25 dec.1941; t r . Franekeradeel 2 juli 1964

Hans Jan Lukkes, geb. Weilerswist (Duitsland), bouwkundig hoofdopzichter
Gem.Woningbedrijf Leeuwarden, zoon van Johan Lukkes, landarbeider, en
Zwaantje Vogel.

Xi. HEERT JAN DOKTER, geb. Alkmaar 25 jan. 1926. Wetenschappelijk me-
dewerker Vrije Universiteit van Amsterdam 1951-1955; militaire dienstl955-
1957; huisarts Amsterdam 1957-1973; hoogleraar huisartsgeneeskundige aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam 1 jan. 1973; promoveerde tot doctor in de
geneeskunde 1958; t r . Bergen 17 nov.1951 Elisabeth Elsina Bonnet, geb. Am-
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sterdam 17 aug. 1925, dochter van Carel Christiaan Wilhelm Bonnet gros-
sier in groente en fruit, en Alida Maria Hendrika Tierie.

Uit dit huwelijk:
1. Heert Jan, geb. Amsterdam 3 febr. 1953, student H. T. S.
2. Alida, geb. Amsterdam 26 febr. 1955, studente andragogie universiteit

Amsterdam.
3. Caroline Christine, geb. Amsterdam 12 april 1957.
4. Gerben, geb. Amsterdam 24 okt. 1962.

Xj. PIER SYBREN DOKTER, geb.Alkmaar 16 april 1927, werktuigbouwkundig
ingenieur Delft 1951, hoofdingenieur Ministry of Works of New Zealand- tr
Auckland (New Zealand) 23 dec. 1953 Alison Christine Martin, geb Auckîand
(New Zealand) 19 nov. 1925, apotheker Wellington hospital, dochter van Leslie
Samuel George Martin, marine-officier, en Dorothy Agnes Mc Cartney

Uit dit huwelijk:
1. Pier Martin, geb. Roxburgh (New Zealand) 8 juni 1956, student civiel

ingenieur.
2. Anna Christina, geb. Lower Hutt (New Zealand) 3 juli 1958
3. Lesley Alison, geb. Upper Hutt (New Zealand) 12 juni 1959.

Xk. PIETER DOKTER, geb. Kimswerd 29 mei 1902, technisch leider ont-
smettingsdienst Alkmaar, overl. Alkmaar 20 maart 1975; t r . Wonseradeel
16 dec. 1925 Pietje Vos, geb. Witmarsum 7 dec. 1902, dochter van Murk
melktapper, en Pietje Posthuma. '
(Pietje Vos is via haar ouders en grootouders gerechtigde in het St.Annaleen.)
Aan Pieter Dokter werd op 24 april 1924 door kapitein Scharroo een zilveren
beker uitgereikt als eerste prijs in een nationale veldloop over 3 5 km te Den
Haag.

Uit dit huwelijk:
1. Pietje, geb. Hilversum 17 jan. 1927, leidster balletschool; t r . Alkmaar

22 aug. 1952 Hein Dekker, geb. Westzaan 22 juni 1925, leraar muziekschool
Alkmaar, zoon van Mathijs, drogist, en Cornelia Hoveling

2. Christiaan Carel, volgt Xlh.
3. Pieter Christiaan, volgt XH.
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XI. JELLE DOKTER, geb. Kimswerd 8 aug. 1903, landarbeider, gemeente-
werkman; t r . Sneek 9 okt.1930 Aukje Hoekstra, geb. Allingawier 9 nov.1899,
dochter van Ulbe, arbeider, en Trijntje Rekker.

Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Carel, volgt XIj.
2. Tine Anna, geb. Pingjum 14 okt. 1932; t r . Wonseradeel 22 mei 1958

Gerrit Jan Eeltink, geb. Doetinchem 9 juni 1929, onderhoudsmonteur, zoon
van Johan, accountant, en Bernarda Sikking.

O. L. School te Pingjum
Tweede r i j , derde van links in matrozenpak, Pieter Dokter (Xk)

Dezelfde r i j , tweede van rechts, Jelle Dokter (XI)
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Xla. KLAAS DOKTEE, geb. Kolham 8 jan. 1934, drs . , planoloog; t r . Bunnik
23 jan. 1963 Johanna Goedegebuuren, geb. Bunnik 15 febr. 1938, docente ver-
pleegkundige, dochter van Jan Willem, kweker, en Aaltje Arentsen.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Xlb. KLAAS DOKTER, geb. Midlum 1 dec. 1936, fruitkweker; t r . Barradeel
29 april 1964 Doetje Haitsma, geb. Tzummarum 15 juli 1945, timmerman, en
Pietje Hoekstra.

Uit dit huwelijk:
1. Douwe Klaas, geb. Tzummarum 1 mei 1967.
2. Pietje, geb. Tzummarum 2 april 1969.

XIc. SIPKE DOKTER, geb. Midlum 3 jan. 1940, landbouwer; t r . Franeker
19 juli 1963 Klazina Henny Feenstra, geb. Franeker 21 maart 1943, dochter
van Berend, installateur, en Johanna Smit.

Uit dit huwelijk:
1. Douwe, geb. Tzummarum 21 mei 1966.
2. Berend, geb. Tzummarum 28 sept. 1968.

Xld. JAN BERTUS DOKTER, geb. Slootdorp 22 aug. 1938, expl. loonbedrijf;
t r . Harlingen 1 sept. 1964 Roelfien Zeinstra, geb. ald. 5 nov. 1942, dochter
van Wilhelmus, kruidenier, en Hendrik]e Roodthart.

Uit dit huwelijk:
1. Heleen, geb. Wieringerwerf 28 nov. 1965.
2. Erik, geb. Wieringerwerf 16 maart 1969.

Xle. BERTUS DOKTER, geb. Slootdorp 4 dec. 1940, landbouwer; t r . St. Maar-
ten 29 febr. 1967 Milly Bruin, geb. Schagen 25 jan. 1945, dochter van Jacob
Pieter, veehouder, en Geertruida Haringhuizen.

Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geb. Slootdorp 8 aug. 1968.
2. Gerda, geb. Slootdorp 4 juli 1972.

Xlf. THEO KLAAS DOKTER, geb. Slootdorp 24 nov. 1943, projectontwikkelaar/
makelaar; t r . Heemskerk 26 mei 1971 Henrica Hagebeuk, geb. Nijkerk (Gld.) 8
okt. 1947, dochter van Theodorus, boekhouder, en Helena Maria Laarhoven.

Uit dit huwelijk:
1. Frank Sander, geb. Alkmaar 17 dec. 1971.
2. Niels Christiaan, geb. St. Maarten 25 nov. 1973.

Xlg. HEM DERK WILLEM DOKTER, geb. St. Jacobiparochie 2 sept. 1927,
verkoopleider machinerieën bij de Ned.Kroonkurk Mij Rotterdam; t r . Har-
lingen 2 aug. 1954 Dieuwke Sijtsma, geb. ald. 28 jan. 1931, dochter van Atze,
opzichter/timmerman en Sybrig Schiphof.

Uit dit huwelijk:
1. Sybrig, geb. Amersfoort 24 jan. 1955, volgde 4-jarige balletopleiding

aan de Balletacademie te Rotterdam; daarna de London School of contemporary
dance (The Place) te Londen.

2. Daan, geb. Julianadorp 7 okt. 1957, student gymnasium Rotterdam.
3. Marike, geb. Hoogvliet 3 maart 1964.
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(Dieuwke Sijtsma is keramiste. Poseerde o.a. in de galerie Het Kapelhuis te Amers-
foort en bij kunsthandel Ina Broerse te Amsterdam en elders. Haar vaders roeping was
vioolbouwer en als zodanig genoot hij Europese bekendheid. Zijn naam wordt met ere
genoemd in Duitse, Engelse en Joego-Slavische handboeken. Bekende violisten en cel-
listen in Nederland bespelen een instrument van zijn hand.)

Xlh. CHRISTIAAN CAREL DOKTER, geb. Alkmaar 1 aug.1930, scheepswèrk-
tuigkundige, machinist elektriciteitsbedrijf Rotterdam, technicus Reactor
Centrum Nederland Petten; t r . Castricum 18 sept. 1954 Paulina Geertruida
Jacobs, geb. ald. 16 mei 1927, telefoniste, dochter van Willem, ambtenaar
Provinciaal Waterleidingbedrijf ald. , en Minke van Brugge.

Uit dit huwelijk:
1. Minke Pepita, geb. Rotterdam 19 mei 1958.
2. Peter Willem Christiaan, geb. Heemskerk 22 okt. 1962.
3. Dorine Henny, geb. St. Maartensvlotbrug, gem. Zijpe 21 aug. 1967.

Xli. PIETER CHRISTIAAN DOKTER, geb. Alkmaar 25 jan. 1935, onderwij-
zer; instructor opleidingscentrum I.B.M. Nederland Amsterdam; t r . Alkmaar
6 okt. 1955 Rensje Bart, geb. Opmeer 19 sept. 1935; gesch. Alkmaar 2 okt.
1970, overl. Amsterdam 8 febr. 1971, dochter van Jacob, kaasmaker, en
Aaltje Heinstman. Hij t r . 2) Alkmaar 29 okt. 1971 Antje Swart, geb. St.Anna-
parochie 27 okt. 1940; gesch. echtgenote van T.Riemersma, dochter van Jan,
fabrieksarbeider, en Jantje Meijer.

Uit het eerste huwelijk:
Mark Christiaan, geb. St. Maarten 2 april 1956.

XIj. CHRISTIAAN CAREL DOKTER, geb. Pingjum 21 okt. 1931, kalkoenen-
fokker in Canada; t r . Wonseradeel 18 april 1954 Trijntje Postma, geb. 20
febr. 1935, dochter van Johannes en Saakje Grietje Aukema.

Uit dit huwelijk: > •'
1. Jac. Christiaan, geb. Leamington, Ontario (Canada) 18 dec. 1955.
2. Sandra Grace, geb. Leamington, Ontario (Canada) 27 aug. 1957.
3. John Douglace, geb. Leamington, Ontario (Canada) 18 dec. 1959.
4. Audrey Ann, geb. Chatham, Ontario (Canada) 23 nov. 1961.

lic. JAN FEIJCKES (IJSSELSTEIN) ook "DE WIT" genoemd, geb. Vrouwenpa-
rochie 1605/10, landbouwer, dorprechter, volmacht, 'pachter van het beesti-
aal en andere belastingen, o.a. op Het Bildt, Harlingen, Barradeel, Kims-
werd, Kollumerland en Achtkar spelen, Ontvanger O.B. omslagen en kerkvoogd,
overl. Vrouwenparochie vóór 4 april 1681; t r .a ld. 24 sept. 1643 AntieEekedr. ,
geb. ca. 1610/15, overl. St.Annaparochie kort voor 27 jan. 1683, dochter
van Eecke Claes, kramer, en Eebel Hendricksdr.

Uit dit huwelij'k (allen te St. Annaparochie gedoopt):
1. Eecke, 3 maart 1639.
2. Feijcke, 10 mei 1640.
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3. Feijcke, 1 aug. 1641.
4. Eebeltje, 31 maart 1644, overl. St.Annaparochie 30 april 1691; t r .

Daem Bartouts, ged. ald. 12 jan. 1634, overl. ald. 9 aug. 1689, koopman, zn.
van Barthout Daams en Tettie Arien Claesdr.

5. Feijcke, volgt Illb.
6. Aeucktie, 8 okt. 1648, overl. vóór 7 maart 1683; t r . Midlum 24 jan.

1669 Kleis Lantingh, apothecarius tot Harlingen.
7. Eecke, 17 nov.1650.
8. Dieuwcke, 20 juni 1652.
9. Dieuwcke, 30 juli 1654.

10. Eecke, 11 nov. 1655, overl. ald. 1683. Van hem werd op Het Bildt
geen huwelijk gevonden, waarvan te St. Annaparochie trouwens die tussen 1659-
1680 ontbreken. Hij was dorprechter van 1679-1683. Hij wordt 6 april 1682
samen met zijn broer Feico nog genoemd (zie aldaar).

Merkwaardigerwijs wordt Jan Feijckes reeds 15 dec. 1636 de echteman van Antie
Eekedr. genoemd. Hij schonk 1668 een zilveren kroes aan de diakonie van St. Annapa-
rochie, die ter nadere beslissing terzijde werd gesteld (zie Gesch. Bildt I, 340). Zijn
erven verkopen (8 maart 1683) de boerderij en landen aan jhr. Van Haren voor ƒ 10.000,—
(derde boerderij zuidelijk aan de Oude Bildtdijk ten oosten van de Noorderweg, gebruikt
door Sijmen Claesen, groot 20j morgen).
De soms gevoerde naam "De Wit" zou misschien terug kunnen voeren naar zijn moeder.
De naam IJsselstein kan op de plaats van herkomst wijzen.
Jan Feijckes werd vele malen als pachter van belastingen geregistreerd in de Hypo-
theekboeken van Harlingen. Hij komt daar op 13 april 1664 voor als Jan Feijkes de Witt
(HAR V28-52v). Op 16 april 1658 (HAR V21-93v) treffen we hem aan als "Jan Feijckes,
wonende binnen Doccum".
BIL N5, 30 mei 1645: "Jan Feikes gepacht hebbende het Bestiaal van Collumerlant ende
Achtcarspelen voor een jaer ingaende may 1645 voor 5688 lib . . . Jan Harmens ende
Imme Dirks borgen" (29 mei 1645).
De man van Ebeltje, Daam Bartouts, komt voor in BIL H5, inv-54v, 17 juli 1663: " . . .
sterfhuis van wijlen Tettie Ariens in leven weduwe van wijlen BartoutDaems, coopman in
Apr. Alwaer voor ons compareerd sijn Daem Bartouts voor hem selven . . . en voorts
alle vordere kinderen van voors. el . . . inventarisatie en beschrijvinge . . ." .
BIL H12-213V, 27 jan. 1683: ". . . ten sterfhuise van Antie Ekes weduwe van Jan Feijkes
IJsselstein. Alsoo de kinderen van Auckje ende Ebeltie Jan IJsselstein tot erff-genamen
van deselve gestelt waren . . . besegelinge van sloten". Volgt 7 maart 1683 inventarisa-
tie met al het landbezit.
BIL N9-37, 10 maart 1686: "Antie Ekes weduwe van Jan Feickes Iselstein voor d'ene
helfte ende Feico Iselstein Medicinae Doctor tot Leeuwarden, Eco Iselstein Dorprechter
aen Apr. elx voer haar selve ende Ebeltie Iselstein huisvrouw van Daam Bartouts . . .
tot Ferwert wonende samt Cleis Lantingh Apotecarius tot Harlingen vader en wettige
voorstander van sijn minderjarige kinderen bij Auckjen Iselstein in echte verweckt te
samen kinderen en erfgenamen van Jan Feickes Iselstein voor de andere helft . . . over-
gedragen aen de Edele hooghboren Heer Jor Willem van Haren . . ." .
Actum den 12.- . 1682 doch bij continuatie en door versterven van Antie Ekes en Eco
Iselstein is desen vertekend bij de vordere vercopers soo in haar genoemde qualiteiten
als ab intestato en ex testamento erfen. van de overledenne . . . " (get. 8 maart 1683).
Verdere verkopen van dezelfden: BIL N9-150, 152 en 377.
Op 14 april 1664 pacht Jan Feijckes de 56e penn. van West- en Oostdongeradeel, resp.
voor 901 en 940 car.gld. In 1669 de turf en brandstof van vorengenoemde grietenijen van
Dokkum en Dantumadeel voor 1301 car.gld. Datzelfde jaar de 5 speciën van Westdonge-
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radeel voor 9879 car.gld. Het volgende jaar eveneens van deze grietenij voor 6060 car.
gld. Op 22 april 1675 is het zijn broer Eco Jans IJsselsteijn die de impositie van het
Beestiaal van Franeker pacht voor de somma van 3611. - car.gld.
De kinderen van Jan Feijckes waren, op Feicke en Eebeltje na, overleden voor de in-
ventarisatie op 7 maart 1683, ten sterfhuize van Antie Eecodr. Samen met hen waren
de minderjarige kinderen van Aukje erfgenamen. De zoon Eecke was kort voordien
overleden; in 1675 was hij nog pachter der vijf speciën van Barradeel, in '82 nog dorp-
rechter te St.Annaparochie.
Bildt 1636: "D'Assesseur Lenert Cornelis, gehoort het versoeck van Antie Eecodr. , olt
. . . jaren, gesterckt met Jan Feijckens haer tegenwoordige echteman ende meede g e -
hoort het consent van Gerrit Mathijs, geordoneert ende geautoriseert tot curator gedu-
rende de scheidingen sonder wijders, omme met Hendrick Eeckens, des voors. Anties
broeder, scheidinge en deelinge te maken nopens hare mandelige goederen, roerende,
onroerende . . . haer van haer wijlen olderen ende van haer wijlen susters kijnt aenbe-
erft, om welcke curatela wel ende getrouwelijck tebedijnen den voors. Gerrit Mathijs
gepraesteert heeft den behoirlijcken eed, daertoe staende . . . Actum den 15enDecem-
bris 1636".
In verschillende rechtzaken treedt Jan Feijckens on als eiser en pachter van belastin-
gen. \
In een autorisatie-akte van april 1647 vinden we Jan Feijckens samen met Pier Ariens,
op de Leije, als curatoren over "Gerrit Harmens int 16e jaer, Amarens Harmens int
12e jaer, gesterckt met Cornelis Vogel, requirant, voor haer ende van wegen Trijntie
en Maijke, noch onderjarig, haere susters, nopens delinge en separatie van landen, met
d'eersame Rienck Jans Wedue ende moeder sampt moeije te maecken, met de depen-
dentiën van dien".
Reeds op 14 nov. 1644 vond er inventaris en beschrijving plaats van de goederen van
wijlen Harmen Jacobs en Amarens Lenards, waaruit Jouckie, Leentie en Jacob. Cura-
tor was Anne Jacobs, mede over de vier kinderen van Barber Lenards.
In een staat van liquidatie van vaders goederen van 10 aug. 1649, met onderschrift van
3 mei 1654, betreffende de kinderen van Barber Lenards en wijlen Harmen Jacobs,
waar Berber als tweede Jan Alberts huwt, worden over de kinderen Amarens, Trijntje,
Gerrit en Mayke als curatoren benoemd: Jan Heres en Jan Feijckens.
Een akte, eveneens van 10 aug. 1649 luidt: "Compareerden opden Rechthuys vander Bildt
in eigen persoon voor ons Cornelis Feijckens Assessor 's Gerechts voors. en Albert
van Wijngaerden Secretaris, Barber Lenardsdr. nagelaten wedue van Harmen Jacobs
doch nu echtehuijsvrouw van Jan Alberts, haer tegenwoordige man, geadsisteerd met
denselve requirante ter eenre, en Jan Heres en Jan Feijckens, curatoren over de vier
nog minderjarige kinderen van voors. Harmen Jacobs bij de requirante verweckt, r e -
quireerde t'anderen zijden, om te maecken staet en liquidatie van der weeskinderen va-
derlijke goederen. In't welck doende wij neven ons hebben geroepen Waling Henrix van
der Meij ende Evert Clasen, beide nabuijren van de requirante, om als vruntlijcke com-
positeurs ons te dienen tot aestimatie van de landen en huisinge, soo de requirante vóór
de scheidinge als daerna, welcke gemaeckt en geregistreerd is int Ie weesboek fol. 73
op den 12 may 1645 hadde gecost en geboudt of verbeter et, welke goede mannen nevens
ons commissaris ende secretaris goedgevonden hebben ieder morgen te warderen op
vierhondert guldens vri geit, de huisinge en schuire dan daeronder versmolten. In ver-
volge van sulx is na goede en partinente calculatie bevonden dat des requiranten en haer
kinderen goeden sedert den jaere 1645 of tide der voors. scheidinge niet aengewonnen
of afgenomen hadde, waeromme dan nu ter tijd deselve scheidinge alhier sooveel dese
partiën aenlangt wort gehouden voor geinsereerd; aennemen en beloven derhalven hun
(hinc inde) daerna te reguleren, onder verbant hunner goeden. En is voorts geaccor-
deert dat Amerens Harmens bij de moeder en stypvader in de eost sal verblijven tot
May 1650, mits betalende boven haer interest, alsdan verschenen, ééns tien caroli gul-
dens. Van gelijcken dat Trijntie tot May 1651 by hun in de cost sal verblijven en boven
haer interest voor cost penningen in de tijd van nu tot voors. tijd, ééns betale dartig gl.
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Waeromme de kinderen tot dien tijd van haer goed geen renten, en de requiranten geen
meer costpenningen als geseit sullen hebben te eischen: Niettemin sullen de kinderen
hun selfs moeten cleden en reden en soo se eerder uijt des moeders huijs vertrecken,
sullen haer renten cours nemen ende de costpenningen na advenant de tijd daer mit op-
houden. Nopens de costpenningen van de twee andere kinderen heeft men voor alsnu on-

N geraden gevonden daeraf enig aceoord te maken. Allen twelcke by partiën accepteerd
^ sijnde, hebben desen met hun plegende handen vertekend, gelijck ook gedaen is bij ons

Commissaris en secretaris, actum den 10 Aug. 1649.

Jan Feijkes 1653 (!); Jan Alberts selfs geset ^\ merk; Cornelis Feijekens 1653 (!);
Jan Herres; A. Wijngaerden; Barber Lenards self •+• geset merck".
In welk verband Jan Feijekens in voorgaande aktes optreedt wordt niet duidelijk.
Op 3 nov. 1662 wordt Jan Feijekens "gedecerneert tot curator over Inne en Ritske Jans
als halfbroeder van Gabbe Jans, nagelaten weeskint van Jan Innes bij Lods Gabbes in
echte verweekt, oud int 14e jaer". Ook hier is dat verband niet duidelijk.
Bij sententie van 24 juli 1665 vinden we Jan Feijckes contra Brecht Dirks, "voor hem
selve en wegens zijn broeders als erfgenamen van Feijcke Feijckes cum uxore", waar-
bij van hem wordt verlangd dat hij zal antwoorden. Eis en verdere inhoud worden niet
medegedeeld, al lijkt het wel een heel oude zaak te betreffen, aangezien Jans vader
reeds in 1639 overleed.
Een sententie van 15 juli 1678 luidt: "Daem Ariens Gelder cum sosies in qualiteyt Im-
petrant contra Jan Feikes Iselstein, gedaegde.
Gesien ende geviciteert bijden Gerechte opter Bildt de proceduren, voor denselfden Ge-
rechte ongedecideert hangenden, tussen Daem Ariens Gelder als man en voogd over
Jannichie Bartouts, sampt Tiaerd Jans ende Jarich Lamberts als last hebbende van
Claes Cornelis, altesamen praechnanste crediteuren van Daem Beerts ende Ebeltje
Jans, gewoont hebbende aen S.Anna, Impetrant ter eenre, op ende tegens Jan Feijkes
Iselstein mede aldaer gedaegde.
't Voors. Gerechte, op alles rijpelijck gelet ende geconsidereert hebbende wes ent gene
men in deese beoirt te consideren, inden name ende van wegens de Heerlijckheijd der
Landschappe van Frieslant, bevind het proces niet in staetu om eintelijck termineert te
connen worden, maer partiën te bestaen in faicten te contrarie, admiteert mitsdien elx
vermeten behoirlijck te verifiëren ende dairin voorts te procederen nair stijle van dee-
sen Gerechte. Aldus gepronucieert voor recht, 15 july 1678".
(Intussen een goed voorbeeld om met veel woorden weinig mede te delen.)
In september 1680 ondertekent Jan Feikes als dorprechter en kerkvoogd mede een re-
kest, aan de Staten gericht, tot herbouw van de kerk te St.Annaparochie, waarop Gede-
puteerde Staten een som van 7500 caroli guldens beschikbaar stellen.
Op 29 januari 1683 zijn het Simon en Baafje Popkes contra Antie, Jan Feijkes weduwe,
de eersten gesterkt met Fedde Lenarts, man van Baafje, te St.Annaparochie, als impe-
tranten, contra de Weduwe Jan Feijkes "voor haer selve ende usufructuaria haeres
(= vruchtgebruikster) van gedaegde haer mans goederen", gedaagde.
Ook in deze zaak wordt nadere verifiëring geëist van rechtswege. Waarover het precies
gaat blijft derhalve onbekend.
De inhoud van een akte van 11 april 1683 luidt a. v. : " 't Gerechte opter Bildt wegens
Tettie, oud int 15e jaer Dieuke oud omtrent 12, Beert int l le jaer, Jan int 8e en Antie
Daems omtrent 2 (?) jaer, kinderen van Daem Beerts ende Ebeltje Jans Uselstein,
echtelieden en in conformité van Jan Feijkes Uselstein ende Antie Eekesdr. , meede in
leven echtelieden aen St.Anna Parochie, haer (reciproquele) testament in dier qualiteijt
requiranten, tegen Feijco Uselstein medicinae doctor tot Leeuwarden ende Cleis Lan-
tingh, wijncooper tot Harlingen, der origineele requiranten oomen, alsoo requireer-
den . . . 't Voorz. Gerechte het versoeck gedaen is, daerop consent van Requireerden
gehoort hebbende, heeft deselve achtervolgens ende tot nakoominge van bovengemelte
uijterste wille reciproquelijck tusschen Jan Feijkes ende Antie Eekes voors. gemaeckt,
authoriseert gelijck gedaen wordt by deesen tot curatoren over requiranten ende haere
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goederen, haer aenbeërft van voors. Echteluiden derselver bestevader ende bestemoe-
der resp. Om welcken wel ende getrouwelijck te verwaeren sij den behoirlijeken eed
daertoe staende in handen van den Hooged. Heer Grietman Haren hebben gepresteert,
waerop haer de curatele gedecerneert is. Aotum 11 april 1683".
Op 29 januari 1683 vinden we de weduwe Jan Feikes cum sues terug namens wijlen haar
man als pachter van de tien stuivers op ingebrouwen bieren, "geadsisteert met" Feico
en Eco IJselstein tegenover de hierboven genoemde Popkesfamilie. Mogelijk zullen er
wel meer dergelijke zaken aanhangig gemaakt zijn, die wellicht verband houden met het
door Jan Feikes uitgeoefende pachtrecht van verschillende soorten belastingen, doch
overigens slechts zijdelings of in het geheel geen verband houden met familiezaken of
-verhoudingen.
Op 7 maart 1883 volgt er "inventarisatie en scheidinge der sterfhuisgoederen" van Jan
Feijckes IJselsteins weduwe Antie Ekes door W. van Haren, rentmeester en grietman
van het Bildt en de secretaris van Wijngaarden, ten overstaan van Ebbeltie Jans, huis-
vrouw van Daem Beerts, Feijco IJselstein, "medicinae Doctor", en Kleis Lantingh te
Harlingen, namens zijn kinderen "bij Auckjen IJselstein verweckt".
Onder de vastigheden vinden wij genoemd "eerstens een seer groote en aensienlijke hui-
singe, acgterplaetse, hovinge enz. waeruit de overledene is versturven in Annagebuerte;
twedens een camer en looets met een aegterplaets cum annexis staende aen de suidcandt
op't oostend in de smoltsteigh bij Cornelis Clasen wegens de kerkvoogden bewoond wor-
dende; vervolgens twe morgen old billant, wesende greide gelegen aen L. vrouwen Pa-
rochie op't suid van de gebuerte bij ClaesPijters gebruuckt wordende; verder een plaets
landts gelegen op't Suid van Anna gebuerte bestaende in seer groote huisinge schure
kleinhuis hovinge bomen en plantage met acht en veertigh morgen seven en dertig roeden
old gepacht state billand; tenslotte een saté aen de oldedijck op't noord van Annaparochie
bestaende in nieuwe huisinge, schure hovinge bomen en plantage met vier en twintigh en
een half morgen old state billand, negen legerplaatsen soo in als buiten de kerk aen St.
Anna. Onder het gereed goedt en silverwerck vinden we Ses en twintigh silvere lepels
soo met ronde als platt stelen. Aen beestiaelgoedt in een lade 90-12-14; een silveren
tandtstokelaer; een bijbel met silver beslagh; 49 vol ver de rijxdaelders; een Spaense
kluit; twe oude halve rijxdaelders; een leydtse schutters pen: twe gemaeckte stiereken
goedt met ringen en een silveren haeck; twe gouden kruisaerden; ses en V4 verkerde
Jacobusen; acht dubbelde ducaten; ses en twintigh enkelder ducaten".
Waarnaast dan natuurlijk een opsomming van al het aanwezige huisraad, kleding en keu-
kengerei volgt. Onder het laatste vallen nog op: "Drie kanties met silveren decksels;
twe fleskes met silveren doppen; een serpentinen kantie met silver beslag". Als vee en
"huismannegereedschap" treffen we slechts aan: "een vool merrie; twe swarte bles-
ruijnen met wagen, slee en hoofdstellen". In een klein eiken kistje wordt o.a. nog gevon-
den een "Memorieboek met silveren beslach".

Illb. FEICO JANS IJSSELSTEIN, ged. St. Annaparochie 2 aug. 1646, stud.
Franeker 6 april 1665, med. doctor Leeuwarden 24 jan. 1673, in de plaats van
dr.HansDorn, bel. 12 maart 1675; t r . Leeuwarden 29 okt. 1674 Catharina
Pruijssen, ged. ald. 30 nov. 1649, dochter van Johannes, kam er bode bij de
Staten van Friesland, en Catharina Baertes Nijeholt.

Uit dit huwelijk:
1. Antie, ged. Leeuwarden 13 aug. 1675; t r . ald. 14 april 1698 Lovis (Lo-

dovicus) Wens, deurwaarder, ged. 's-Gravenhage 22 mei 1672, zoon van
Christoffel, klerk ter secretarie van Holland, en Cornelia Boxel, weduwnaar
van Sophia Jurriens Tabinga. Doopgetuigen: Lodovicus van Hammen en Anna
Maria Wens.

2. Frouckien, ged. Leeuwarden 24 juni 1677.
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Leeuwarden C.4/C.5: Verschillende verklaringen als stadsmedicus.
Stadsresoluties 1695/96/97, 353, 17 sept. 1697: " . . . goedgevonden ende geresolveerd
hem Dr. Gerardus Petreus voor stadsmedicus in de plaats van Dr. F.Iselstein verstur-
ven sijnde . . . ".
Hypotheekboek 82, folio 55 v en 56: schuldbekentenis aan deurwaarder Alons Legentijl
6 april 1690; schuldenaars: Feico en Eeco Yselstein, beide van dorp St.Anna; schuld
ƒ 4ff0, —. A. v.folio 59 v/60, reg. 21 juli 1690 d.d. 1 nov. 1678, ad ƒ 120,— van Feieo
Yselstein aan Ipe Eelkema, mr. kleermaker en laackenkooper binnen Leeuwarden, voor
gekochte winckelwaeren. A.v. 82, folio 78 v; 28 febr. 1690, ger. 22 okt. 1690; schuld-
bekentenis aan Isaack Acronius, somma ƒ 150,—.
In Consent- en Inventarisboeken komt Feico niet voor, hetgeen het niet aannemelijk
maakt, dat hij een eigen woning te Leeuwarden bezat.
Autorisatieboek Het Bildt: " 't Gerechte op der Bildt wegens Tettie, oud in't 15e jaar,
Dieucke oud omtrent 12, Beert int l l e , Jan int 8e en Antie Daams omtrent 2 jaer, kin-
deren van Daam Beerts ende Ebbeltie Jans Ysselstein, echtelieden en inconformite van
Jan Feijkes Ysselstein en Antie Eeckes, mede in leven echtelieden aen St.A. Parochie
haer reprocuele testament in dier qualiteijt requiranten tegen Feijco Ysselsteijn, me-
dicinae doctor tot Leeuwarden, en Cleis Lantingh, wijncooper tot Harlingen, der ori-
ginele requiranten oomen alsoo requireerden . . .
't Voorz. Gerechte het versoeck gedaen is daerop het consent van de requireerden ge-
hoort hebbende heeft deselvige achtervolgens ende tot nacominge van bovengemelte uij-
terste wille reciproqueel tussen Jan Feijkes en Antie Eeckes voorz. gemaeckt, authori-
seert gelijck gedaen wordt bij desen tot curatoren over requiranten ende haere goede-
ren, haer aenbeerft van voors. Echteluijden derselver Bestevader en Bestemoeder,
resp. om welcken wel en getrouwelijck te verwaeren sij den behoirlijcken eeddaertoe
staende in handen vanden HoogEd. Heer Grietman Haren hebben gepresteert, waerop
haer de curatela gedecerneert is . Actum 11 april 1683".
In een rechtzaak tussen Antie Eeckes, weduwe van Jan Feijkes Isselstein als Impetrant
tegen Anna Popkes erven, wordt eerstgenoemde geassisteerd door Feico en Eco Issel-
stein (29 jan. 1683).
28 jan. 1684 hangt er een zaak tussen dr. Feico Iselstein contra Wieger Ariens te St.
Annaparochie; het gerecht verklaart "den gedaegde contumax en wijst vorders het inten-
dit aan des impetrants zijde in factis".
Een zaak zonder beslissing hangt er op 11 juli 1687 tussen Wibe Willems als "Impetrant
contra Feico Iselstein, de eerste als burger en mr. Ferwer binnen Leeuwarden, man en
voogd over Lijsbeth Henrix en curator over Reiner kinderen en erven van Henrick Dirx
in leven echtelieden en backers aan Anna gebuurte hen olders olders ende schoonolders;
de Gedaegde Feico Iselstein, medisch Doctor der stad Leeuwarden mede namens Cleis
Lanthingh tot Harlingen als vader en voorstander van sijn kinderen bij Auckien Iselstein
en samen met Feico als curatoren over Ebeltje Iselsteins kinderen bij Daam Bartouts
in echte getogen ofte gedachte Iselstein als administrateur van haer mandelige goederen,
alsoo kinderen en erven van Antie Eeckes hun moeder, resp. schoonmoeder".
Dr. Feico IJsselstein te Leeuwarden en Cleis Lanting te Harlingen, de laatste als wetti-
ge voorstander van zijn kinderen bij Aukie IJsselstein en samen als curatoren over de
kinderen Ebeltje IJsselstein en Antie Eekes verkopen aan mr.Cornelis 't Hoen, chirur-
gijn te St. Annaparochie "een blauwpandehuizinge en gelijke schure met hovinge bomen,
plantage enz. " en overdracht van pachtrecht van 46j morgen oud Bildtland op het Zuid
van St.Annaparochie, het pastorieland ten noorden hebbende, benevens hierin begrepen
3 losse stukken land elders voor 82 car.gld. alles inbegrepen per morgen, in drie ter-
mijnen te betalen, t.w. 1691, 1692 en 1693. Actum 31 januari 1691, doch door continua-
tie bevestigd 21 mei 1692. Was get.: Feico IJsselstein; C. Lanting; Cornelis 't Hoen;
J.Albarda.
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lid. PIER FEIKES IJSSELSTEIN, geb. Vrouwenparochie ca. 1615, overl.
Nieuwebildtzijl vóór 29 mei 1678, schoenmaker, cherger, 1662; t r . 1) Vrou-
wenparochie 10 mei 1639 Rinst Cornelis Cambuur, geb. ca. 1620, overl.
Nieuwebildtzijl 17 febr. 1661, dochter van Cornelis Jans Cambuur en Sijtske
Dirx; t r . 2) Vrouwenparochie 17 febr. 1661 (huw. voorw. 20 juni 1664) Idske
Hessels van Hallum, overl.Nieuwebildtzijl vóór 25 juli 1669; t r . 3) Vrouwen-
parochie 25 juli 1669 Lysbeth Jacobs, overl. na 29 mei 1678.

Uit het eerste huwelijk:
1. Auckie, Oudebildtzijl 13/14 juni 1640; t r . Vrouwenparochie 25 nov. 1660

Jan Gerrits, geb. Oudebildtzijl.
2. Feijke, ged. Oudebildtzijl 9 juli 1643.
3. Cornelis, ged. Oudebildtzijl 24 april 1646.
4. Lubbertie, ged. Oudebildtzijl 28 maart 1647.
5. Lubrich, ged. Oudebildtzijl 26 nov. 1648.
6. Antie, ged. Oudebildtzijl 10 okt. 1652.
7. Gerben, ged. Oudebildtzijl 14 aug. 1653.
8. Gerben, ged. Oudebildtzijl 4 mei 1656.
9. Hendrick, ged.Oudebildtzijl 28 febr. 1658 (tr. Vrouwenparochie 17 aug.

1684 Hijlckien Feijkes).
Uit het tweede huwelijk:

10. Hessel, ged. Oudebildtzijl 2 aug. 1663.
11. Feijcke, ged. Oudkbildtzijl 3 sept. 1665.
Uit het derde huwelijk:

12. Jacob, ged. Oudebildtzijl 2 april 1671 (tr. Vrouwenparochie 12 jan. 1696
Maartien Sijmens).

(Voogd over Rinst Cornelis Cambuur 18 juli 1633: Lambert Jans Cambuur; 23 febr. 1635
Claes Jans Cuyck; 1637 Sjoerd Feijes). BILDT H5-242v, Weesrek. Scheiding goederen
na hertrouwen. "Oom en cur. Jan Corn. Cambuur samt Jan Gerrits, man en voogd over
Auckien Piers".
Een slot van rekening wordt gedaan op 20 maart 1643 door Slurd Jurlens als curator
over de nagelaten vier weeskinderen van Cornelis Jans Cambuur en SijtskeDircxdr. aan
Pieter Feikes, man en voogd over Rins Cornelisdr. Cambuur en mede wegens de andere
minderjarige voor de assessor Sijmen Pieters als commissaris als volgt: "Ontvang
somme total vanden ontvang beloopt zes en twintig Car. gin. achtien stvs. 26-18. 't Uit-
gaef: Summa total der uitgaeve monteert tot twee hondert seven en sestig 16 stvs 4 pen-
ningen 267-16-4. Sulx dat bij de rendant meer uitgegeven als ontvangen is de summa
van 239-18-4. Aldus gedaen en gerekend, geapostelleerd en gesloten tusschen partieën
in foorne genoemd.
Toirconden haer handen neevens ons Commissaris en Secretaris; Actum den 20 marty
1643. Getekend P. Feikens Suerd Juriens Sijmen Pieters H.Yselmunde Wijngaerden.
Accordeert metten principael slot bij mij Wijngaarden".
BILDT H5-242v. "Compareerden Pier Feikes Chergier op de gewesene Bilsijl voor eni-
ge tijd sich totten anderden houlelijck begeven hebbende requirant ter eenre ende Jan
Cornelis Cambuur oom en curator tot dees ontscheidinge van de minderjarige kinderen
van Pier voors. samt Jan Gerrits man en voogd over Auekien Piers, alle kinderen van
Rinske Cornelis Cambuir bij requirant in echte verweckt requirant ter andere sijde .. .
scheidinge van goeden van de requirant ender requireerden moeder. t.
goeden 458-5-; schuld 488-7-; actum 17 nov. 1662. \
Handtekeningen van P. Feijckesz. , Jan Gerrits 1662, D. J. Pieters 1662, A. Wijngaar-
den S.S. , Jan Cornelis Cambuirs. merk \^%C "•



BILDT HlO-96, 193v. Weesrek. 29 mei 1678: " . . . ten sterfhuis e van W. Pier Feijckes
dood boven aarden staande, aan de nieuwe Bildtsljl onder onze jurisdictie . . . dat desel-
ve hadde nagelaten en weduwe ende een kint bij gemelte weduwe in echte verweckt, samt
6 kinderen bij Rins Cornelis Cambuur sijn eerste vrouw ende twee bij Ytie Hessels sijn
twede huis vrouwe . . . geprocedeerd tot besegelinge".
12 sept. 1678: " . . .sterfhuis Pier Feikes in levenChergier aande gewesene nieuwe Bildt -
sijl ..,. Lysbet . . . deselfs nagel. wed. samt Feicke Piers desselfs soon ende . . . Piers
een dáir dochters mitsgaders JanFeijkesIselstein oom van des overledenes kinderen . . .
en Omt reversaal vanhet voorste end huis is te reste 120. -0 met 12 jaer rente 72-0-.
In de banck van leninge tot Leeuwarden ingebracht 5 silveren lepels, een silveren beker
een ketten en penningh, twe silveren haken van een bibel noch twe van des wedues gou-
den ringen op welcke posten omtrent allerheijligen 1677 is beleendt 25-0-.
In het boek is te goede van camerhuir, schoenmaken als andersinds int geheel ongeveer
56-0- wat schoenmakers gereedschap van weinicgh importantie".
Een en ander geeft een tamelijk goed beeld van Piers omstandigheden bij overlijden. De
penning is misschien de gildepenning.
Huwelijkse voorwaarde bij "Pier Feickes met Ydtie Hessels desselfs overlenene huis-
vrouwe gemaakt in dato 20 junij 1664".
Een enkele maal vinden we Pier Feikes als kleine crediteur, zob .v . op 14 febr. 1648,
waarbij Jacob Jan Nanninks gerechtelijk wordt bevolen zijn schuld aan Pier te voldoen.
Op 13 juli loopt er nog een zaak tussen Pier en Pietje E verts, weduwe van Baltus Ariens
te Hallum, reeds eerder aanhangig, doch ook thans nog niet beëindigd.
De kinderen van Pier zijn waarschijnlijk allen te Oudebildtzijl gedoopt, welke plaats
beurtelings werd bediend door de predikanten der overige drie hoofddorpen van Het
Bildt, in welke laatste plaatsen we dan ook hun doopinschrijving vinden.
Wanneer Jan Feijkes, zijn broer, op 17 april 1678 de vijf speciën van Barradeel pacht,
wordt Pier als een der borgen genoemd.
De naam Iselstein komen wij tegen bij zijn derde huwelijk.
De collecteurs en chergers van de havenpachten werden aangesteld door Gedeputeerde
Staten en "toen in 1637 de kapiteins, garnizoen houdende in de steden, bevolen werd
'omme datelijcken te senden op de Havens uyt haer compagniën, goede vertrouwde sol-
daten, vrijgesellen, in alsulcken getal ende plaetse als hieronder staet gespecificeert
en deselve aldair ten dienste van 't Landt ende de Pachters (der belastingen) te laten
verblijven tot nader ordre, om alomme goede opsicht van de Impositie te houden' werd
de capitein Hoptille te Harlingen gelast om twee man te zenden 'na Bild Zij 11' " (zie
Gesch. Bildt I, 262). v
Gezien Piers huwelijk twee jaar later, lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat ook hij toen-
tertijd zijn intrede als cherger heeft gedaan op Nieuwebildtzijl. Zijn aanstelling zou in
ieder geval vermeld moeten zijn in de resoluties van Gedeputeerde Staten. We hebben
dit evenwel niet nagegaan.

He. HENDRICK FEIJCKES (de Witt), geb. Vrouwenparochie ca. 1620, burger
vaandrager, overl. Harlingen vóór 8 nov. 1666; t r . Vrouwenparochie (geb. aange-
geven 1 jan. 1647, doch gespierd, hoewel er alleen aanwijzingen zijn dat het
huwelijk toch is doorgegaan) 1) Foeck Jans Gelder, dochter van Jan Cornelis
Gelder en Lijsbet Romckes; t r . 2) Harlingen, 3e procl. 22 mei 1648 Geertie
Jacobsdr. , weduwe van Aucke N.

Uit het eerste huwelijk:
1. Lijsbet, geb. 1644'45.
Uit het tweede huwelijk:
2. Foeckien, ged. Harlingen 24 nov. 1648.
3. Aucktijen, ged. Harlingen 12 juli 1650.
4. Feicke, ged. Harlingen 11 jan. 1652, overl. vóór 8 jan. 1667.
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Autorisatieboek Het Bildt, 7 aug. 1639: "Hendrick Feijckes, 19 jaar, nagelaten weeskind
van Wijlen Feijcke Feijckens, in leven executeur van der Bildt, gesterckt met Cornelis
Feijckes, zijn broeder, met consent van Lenert Pijter Gerrlts Roskam als curator om
met Hendrick vier voljarige broeders scheiding en deling te maken nopens de erfenisse
van hun Wijlen olderen aanbeerfte goederen".
Autorisatieboek Hof van Friesland, 1655: "Bij goedewilleghe compositie voorde here
Viersen als commissaris.
Hendrick Feijekes tot Harlingen als vader van sijn kindt olt negen jaerenbij Foeckien
Jans verweckt ende erfgenaem van deselve ende mediate door haer mede erfgenaem van
Lijsbeth Romckes des kindts bestemoeder gewesene echte huijsvrouwe van Jan Cornelis
Gelder indier qualitijt . . . requirant contra Outger Jans binnen Leeuwarden gerequireer-
de versoucke te doen. 't Hof gehoordt 't versouk van de requirant gesterckt als voren
ende 't consent vande gerequireerde autoriseert denselve gerequireerde tot curatoren
ad actum over de originele requirant: omme Jan Cornelis Gelder met rechtsmiddelen te
eondemniseren, tot leveringe van een perfect inventaris met ede gesterckt van goeden
bij Lijsbeth Romckes nagelaten ende voorts tot divisie ende scheidinge van goederen met
deselve endedemede erfgenaemente procederen informa nadat eerst ende alvoren venia
agendi sal sijn geimpetreert omme welke curam wel ende getrouwelijck te administre-
ren daerop gerequireerde den behoorlij eken eede daertoe staande in handen vande Heer
Mathias van Viersen eerste ende oldste Raad Ordinaris inden Hove voors. heeft gepres-
teert ende is hem gerequireerde dies volgens de curatele gedeserneert".
BILDT H5-235v. Weesb. 17\febr. 1662: "Compareerden Jan Cornelis Gelder als beste-
vader ende geautoriseerde curator ad actum over Cornelis Ariens Gelder, nagelaten
weeskind van Arien Jansen Gelder bij Feijckien Cornelis Daems in echte procreeert ge-
sterckt met Heindrick Feijckes de Wit vaendrager tot Harlingen oom vant selve wees-
kind en genoemde Feijkien gesterckt met Gerben Jans, haer broeder ter ander sijden.
Staat van Scheiding en delinge".
HAR. R21-Ov, 8 nov. 1666: "besegelinge ten sterfhuize van de faendrig Hendrick Feij-
ckes de Witt . . . gelden rakende de visafslag . . ." .
HAR. O2-10, 14 nov. 1666, Autorisatieboek: " . . . verzoek ende electie van Lijsbeth
Hendriks de Witt old 21 j r . nagelaten voordochter van de overleden faandrich Hendrick
Feijekes de Witt gedaan op en tegens haer oom Jan Feikes ontvanger op der Bilt".
Volgt op 8 jan. 1667 de inventarisatie: ". . . Gertle Jacobs tegenw. weduwe van deselve
faendrager . . . als moeder over haar twee kinderen met namen Auckien ende Foeckien
Hendricks de Wit . . . dat Jacob Aukes op den 16-5-1663 van sijn stijfvader de faendra-
ger de Witt op rekening heeft ontvangen . . . 13-10-1666 reversaal bij wijlen Hendrik
Feickes gepasseert . . . ".
In een staat van ontvangsten en uitgaven bij de erven van Jan Cornelis Gelder 1664 vin-
den we o. a. onder de ontvangsten genoemd: "Vant eerste termijn van 4j morgen bij
Henrik Feijkes gecoft 't morge voor 441 gin. beloopt vierhondert ses en negentighCa-
rolgln, twe stv. 8 p. " en bij de uitgaven: "Aen Henrik Feijkes de Wit vijf hondert Carol-
gln. volgens oblie met een jaar interssen tot vijf en twintich Carlgln. 525". Vervolgens:
"Dese sevenhondert acht en dertig Carlgln (overschot van inkomsten en uitgaven) in
drieën gedeelt komt ijder toe twee hondert ses en veertig Cargldn. vijf stv. en is bij elx
sijn derdepart ontvangen, noch bij ijder aan geit ontvangen eenhondert drie gin. en bij
Henrik Feijkes een silveren onderriem, daertegens heeft Antie Jans acht ducatonnen,
en Lijsbeth Jans een bed met een deken, noeh bij Henrik Feijkes ontvangen een silveren
beker en Antie een silveren beker, Daertegens Lijsbeth vier en een half ducaton Noch
Henrik Feijkes ontvangen eenmantel en Antie en Lijsbeth daertegens elk vij dueatonnen.
Aldus veraccordeert en vereffent op huijden den 9 may 1664 in persoon van SjoerdCorn.
Gelder en Neeltje sijn huijsvrouwe sijnde meede in desen begrepen alle de batties vande
landen bij strijckgelt vereoft driehondert tachtig Cargln. elf stvs. was vertekeiat H. Fey-
kes 1664 Lijsbeth Jans Gelder 1664 Antie Jans Gelder 1664. Sjoerd Cornelis Gelder".
Bij een "inventarisatie en beschrij vinge der nalatenschap van Hendrick Feijckes, actum
8 januarij 1667" vinden wij o. a. genoemd onder de inschulden en bezittingen een obliga-
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tie ten laste van de secretaris Albert van Wijngaarden, met een resterend bedrag van
1285 car.gld. ; een reversaalbrief ten laste van Frouck Lolckes met een resterend be-
drag van 50 g. gld.; een ingeloste en voldane eoopbrief met reversaal wegens de coop
van vijf en twintig half morgen Billant met de huizinge en verdere annexen in dato 5 oct.
1662"; "een eoopbrief en ingelost reversaal van 17 aug. 1658 van de huizinge waaruit
Hendrick is versturven", aangekocht van Jacob Jacobs Popta voor 2213 g.gld.; verder
"een eoopbrief van 1 morgen billant" te St. Jacobiparochie gekocht van en betaald aan
Ebel Heeres,^6 aug. 1660; dan de huur van laatstgemeld perceel die nog resteert; ver-
volgens een lening verstrekt aan Reinen Huijberts en Jetske Auckes,groot 500 car.gld. ,
alsmede een dergelijke lening aan Claes Auckes, groot 534 ear.gld. Dan volgt een aan-
deel in een galjootschip, groot 112 car.gld.
Volgens aantekening in een kladboek blijkt Hendrick nog tegoed te hebben van Sijmon
Gabbema een bedrag van 36 car.gld. aan hem geleend. Focke Reiens is hem nog 25 car.
gld. schuldig. Van de lector Belida komt het sterfhuis nog ten goede een bedrag van 200
car.gld. Tenslotte een laatste obligatie, groot 1000 car.gld. ten laste van een niet nader
genoemd, maar bij de erven bekend persoon.
Aan gereed geld vinden we onder diverse muntsoorten een bedrag van ƒ 525-15-8.
In een eiken kistje treffen we aan een zilveren horloge, zilveren tabaksdoos, 1 zilveren
tandestoker en 1 "koker cop". Als Oostindisch werk wordt genoemd een mes en priem
met zilver beslagen. Verder wordt als zilverwerk aangetroffen "en half mengelen, een
pegels cantie, een groot met twee kleine zoutvaten, een zilveren cop; twie croeken; twie
brandewynscroeskès; 9 zilveren lepels; een wit stenen mosterdpotje met zilveren lid en
lepel; een zilveren signet; drie dozijn zilveren knopen en tenslotte een gouden signet".
Tot het huisraad behoren o. a. enkele niet nader beschreven schilderijen. Tot zijn uit-
rusting en nalatenschap behoorden eveneens een degen met zilveren gevest en houwer.

Pieter Dokter
1902-1975 (Xk)

Fuort nei 't de Genealogy Dokter
dien makke wie is de skriuwer, de
hear P.Dokter, trou lid fan ús
Wurkforbân en fêste bisiker fan de
gearkomsten, forstoarn.
Wy stelle it op priis de stambeam,
dêr't de skriuwer de leste jierren
geduerich en yngeand mei dwaende
west hat, yn dit jierboekje opnim-
me to meijen.

De Redaksje.

71



DE KERTIEREN FAN HARMEN DE VRIES EN LOLKJE DE JONG

Ynlieding.

Yn it earstoan waerd it fotowurk foar it Wurkforbân troch mear as ien foto-
graef dien. Dat joech ús hiel hwat soargen, hwant it nimmen fan grêfstiennen
- binammen de greate - wie net it wurk fan elkenien. Dêrom bisocht de Aka-
demy in man oan to lûken, dy't dit en oar fotowurk der hwat by dwaen koe.
Sa krige ik op in moaije maitiidsdei yn 1953 om itenstiid hinne in man oan 'e
doar, dy't sei, dat er fotografearje koe en wol sin Me oan dit baentsje. Hy
wie op 'e fyts, wenne yn Grins en moast hwat foarsichtich oan. Hy wie nam-
mentlik net hielendal yn oarder en dêrom hiene syn bazen, de Spoarwegen,
him op pensioen set. Nou, it bigreate ús: noch mar goed 50 jier âld en nou al
ôfkeurd. Mar hawar, wy sieten wol hwat forlegen en it wenjen to Grins wie
net in to great biswier.

Op 'e fyts en letter op 'e brommer gie er oan 't wurk, en al ridlik gau kaem
it earste greate kerwei: de tsjerke fan Minnertsgea. En fuort dêrnei de Mar-
tini-tsjerke to Bolswert. De foto's dy't makke waerden, waerden hyltiten bet-
ter. Dat kaem ek, omdat De Vries by it fotograf ear jen ljedders of peallen
oanslepe liet of sels oansleepte mei it doel om op in gaedlike hichte boppe de
stiennen to kommen. \

Wy krigen al gau yn 'e gaten, dat wy to meitsjen hiene mei in man dy't de
moedfearren net gau f alle liet en tige útfinerich wie. De Akademy krige dat
ek yn 'e gaten, en sa krige er ek hiel hwat fotowurk fan de Akademy taskoud.
En letter ek wurk op it gebiet fan 'e lûdtechnyk.

Yn 1956 helle er it rydbiwiis, en om hwat erfaring op to dwaen tufte er in
pear wike nei it eksamen mar de Alpen oer nei Italië. Wy hâldden ús it hert
fêst en seagen him, syn frou en de Folkswein al yn in ôfgroun tolânne kom-
men. Mar alles gie pûrbêst en mei glunderjende gesichten kamen se yn 'e
Obrechtstrjitte werom. Mar net altiten gie it autoriden harren sa goed ôf. By
Muldam waerden se in kear goed fan 'e wei reage. Se moasten togearre in
hiel skoft yn 't sikenhûs oplape wurde. En by Paderborn waerd harren cara-
van troch in frachtauto sa oanriden, dat men de resten mar yn in great gat
bylâns de wei fage hat.

Ungemurken binne wy oergien om "se" to skriuwen. Hwant mei't de jierren
forrounen, wiene Harm en Lokke hwat langer hwat mear togearre op 'en paed.
De iene makke de foto's en de oare fage, makke skjin, hâldde de. lampen en
forsoarge de ynwindige minske. En sa mei har beiden hawwe se ek jierren
lang mei dia's en lûdbannen de minsken yn Fryslân en om utens in kostlike
joun bisoarge mei har bylden en muzyk út Fryslân.

Ek dat, wylst de sounens fan beide gjin sprekken lije koe. Forskillende kea-
•ren moast De Vries yn 't sikenhûs opnommen wurde, omdat de rikketik fan 'e
slach wie (om it sêft to sizzen). Mar nea forlearen hy en de frou de moed (sa
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like it tominsten) en nei elkekrupsje kaem de holle wer blier oerein en waerd
jit wurk wer opnommen. It is dan ek in foarrjocht om nei de pensionearring de
moed en de gelegenheit to hawwen om noch 20 jier wer hwat oars op to nim-
men. En dat de moed der noch net út is, docht wol bliken. Beide - nousahwat
75 jier âld - hawwe yn junymoanne seis wike mei de auto en de caravan nei
Noarwegen ta west.

Wy hoopje, dat dyselde moed harren har fierdere libbensdagen bybliuwe mei,
It wurk dat hja foar ús Wurkforbân en de Akademy dien hawwe, sille wy yn
hege eare hâlde.

D. J. van der Meer.
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DE VRIES
Pieter Geerts
geb.Dokkum
21 sept.1806
blikslager
overl. Dokkum
16 juni 1873
geh. Dokkum
22 nov. 1835

10.
RONNER
Nanne Arj ens
geb.Dokkum
5 mei 1812
schuitmaker
overl. Dokkum
4 dec.1856
geh. Dokkum
16 aug.1840

12.
TERPSTRA
Klaas Wybrens
geb. Holwerd
2 febr.1812
arbeider
overl. Nes WD
26 dec.1873
geh. Westd. deel
12 mei 1849

14.
MOSSELMAN
Ale Thomas
geb.Ee
18 maart 1820
schipper
overl. Anjum
15 nov.1879
geh. Oostd.deel
17 mei 1845

9.
BRAAKSMA
Dieuwke Pieters
geb. Dokkum
1 febr.1810
winkelierse
overl. Dokkum
27 febr.1885

11.
VAN DIJK
Jantje
geb.Dokkum
28 jan.1819

overl. Dokkum
14 maart 1882

13.
VANDERPLOEG
Eelkje Jans
geb. Nes WD
2 dec.1810

overl. Nes WD
18 juli 1891

15.
WIERSMA
Doutzen Jacobs
geb. Anjum
20 okt.1821

overl. Anjum
17 juni 1861

4.
DE VRIES
Harmen Pieters
geb.Dokkum
25 sept. 1845
timmerman
overl. Dokkum
22 april 1916

geh. Dokkum

5.
RONNER
Tietje Nannes
geb. Dokkum
29 maart 1846

overl. Dokkum
23 febr.1920

25 aug.1870

6.
TERPSTRA
JanKlaasz.
geb. Nes WD
7 aug.1851
boer?
overl. Anjum
25 mei 1932

7.
MOSSELMAN
AntjeAles
geb. Ee
10 dec.1848

overl. Anjum
8 okt.1921

geh. Oostd.deel 15 mei 1875

2.
DE VRIES, Gabe Harmens
geb.Dokkum 26 april 1877

overl.Dokkum 5 dec. 1967
geh. ?

3.
TERPSTRA, Fokeltje Jans
geb. Anjum 25 aug. 1879

overl. Dokkum 17 febr. 1940

1.
DE VRIES, Harmen, geb. Dokkum 11 jan. 1901,
geh. Ferwerderadeel 23 dec. 1924:
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8a.
DE JONG
Jacób Ypes
geb. Koudum
12 maart 1797
boer

overl. Workum
28 sept. 1847
geh. Wonseradeel
27 mei 1826

10a.
BRANDENBURG
Hessel
geb. Laaxum
29 juni 1795
boekdrukker,
gem. ontvanger
overl. Workum
4 dec.1880
geh. Zutphen
3 maart 1819

12a.
VAN DER PLOEG
Anske Rinkes
geb. Warns
16 jan.1793
boer

overl. Workum
6 april 1861
geh. Staveren
7 april 1816

14a.
HEISTRA
Anne Pieters
geb. Cornwerd
29 nov.1805
heibaas

overl. Zurich
18 okt.1855
geh.Wonseradeel
23 mei 1829

9a.
DE GROOT
Jetske Lolkes
geb.Hartwerd
16 april 1803
winkelierse
overl. Workum
29 jan.1880

l l a .
KRAGT
Johanna
geb. Deventer
24 mei 1795

overl. Workum
28 okt. 1844

13a.
VAN DER ZEE
Yda Nannes
geb. Warns
12 mei 1790

overl. Workum
22 febr.1871

15a.
SIJSWERDA
Hiltje Jans
geb. Pingjum
8 febr. 1810

overl. Zurich
6 jan.1860

4a.
DE JONG
Ype Jacobs
geb. Westhem
9 jan.1829
schipper en
koopman
overl. Workum
8 febr. 1912

geh. Workum

5a.
BRANDENBURG
Catharina Gesina
geb. Workum
17 dec. 1832

overl. Workum
11 april 1912

18 okt. 1857

6a.
VAN DER PLOEG
Pieter Anskes
geb. Workum
16 juni 1832
boer \

7a.
HEISTRA
Lolkje Annes
geb. Zurich
27 juni 1837

overl. Molkwerum overl. Molkwerum
5 april 1917 13 jan. 1925
geh. Hem. Oldeph. en N. 21 aug. 1863

2a.
DE JONG, Pieter Ypes
geb. Workum 28 febr. 1873
beambte Ned. Spoorwegen
overl. Dronrijp 30 nov. 1966

geh. ?

3a.
VAN DER PLOEG, Baukje Pieters
geb. Molkwerum 27 maart 1873
wachteres Ned. Spoorwegen
overl. Leeuwarden 30 maart 1962

l a .
DE JONG, Lolkje, geb. Molkwerum 19 april 1900
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Harmen Pieters de Vries
1845-1916

Tiette Nannes Roruier
1846-1920

Jan Klaasz. Terpstra
1851-1932

Antje Ales Mosselman
1848-1921

Gabe Harmens de Vries Fokeltje Jans Terpstra
1877-1967 1879-1940

Harmen de Vries
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Ype Jacobs de Jong
1829-1912

Catharina Gesina
Brandenburg

1832-1912

Pieter Anskes
van der Ploeg

1832-1917

Lolkje Annes Heistra
1837-1925

Pieter Ypes de Jong
1873-1966

Baukje Pieters
van der Ploeg

1873-1962

Lolkje de Jong
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Bij 8:
Als loteling van 1825 n r . 47 wegens gebrek aan lengte voor één jaar vrijgesteld;
lang 1 el 350 st. , aangezicht bleek, voorhoofd rond, ogen blauw, neus "ordinair",
mond klein, kin spitsachtig, haar bruin; beroep blikslagersknecht.
Hij trouwde met een certificaat van onvermogen om de kosten te betalen.

Bij 9:
De bruid kon bij huwelijk niet schrijven, als hebbende zulks niet geleerd.

Bij 10:
Hij was weduwnaar van Ietje Jans Schaap, overl . Dokkum 13 maar t 1840.

Bij 11:
Bij haar huwelijk stond zij onder voogdij van P ie r Osinga, t rekschipper, en Lub-
bert Ritskes Kiestra , winkelier, beiden te Dokkum, de laatste een aangetrouwde
broer . Zij overleed als weduwe van Kornelis Velding.

Bij 12:
Hij was weduwnaar van Ji tske Jentjes de Vr ies , zij weduwe van Roelof AgesBoer-
sma. Ook zij hadden een bewijs van onvermogen om de kosten van de benodigde
akten en bewijsstukken te betalen. De bruid kan niet tekenen.

Bij 14:
Hij hertrouwde Trijntje Wessels Dijkstra.

Bij 6a: <•> (
Hij was eerder - 16 nov. 1856 Staveren - gehuwd met Grietje Sibles de Roos.

Bij 10a/lla:
Het echtpaar komt 16 juni 1819 met attestatie van Zutphen te Workum; bij hun hu-
welijk was hij letterzetter te Zutphen; zijn moeder verleende consent bij notariële
akte. Van de vier getuigen, niet aan het bruidspaar verwant, was één boekdruk-
kersknecht en een ander letterzetter. Volgens de overgelegde akte van bekendheid
van de vrederechter te Hindeloopen is de vader Lieuwe Brandenburgh, in leven
opzichter aan de haven van Hindeloopen, daar overleden in april 1802. De groot-
ouders zijn al jaren geleden gestorven, volgens getuigenis van vier personen uit
Hindeloopen, doch worden niet met name genoemd.
Uit het brevet van toestemming van de moeder ran de bruidegom blijkt, dat zij is
hertrouwd met Gosse Baukes Nauta, mr. timmerman te Workum.
Hessel moest loten in 1816 te Zutphen en trok nr. 106a, dat vrijlootte. Maar hij
moest nogmaals, buiten aanwezigheid, loten te Workum in 1818, en lootte daar
- volgens akte van 22 okt. 1818 - vrij onder nr. 16. Zijn moeder wordt in deze
akte genoemd als "naaister" en als Antje Dikkerboom.
Zijn signalement was: lengte 5 voet 8 duim 3 streken, aangezicht ovaal, voorhoofd
rond, ogen bruin, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen
idem.
Uit het lidmatenregister van de Ned. Herv. Kerk te Zutphen blijkt, dat de bruid in
maart 1818 van elders kwam met attestatie. De bruidegom deed Pasen 1817 belij-
denis te Zutphen, tegelijk met drie collega's: Jan Frederik Thieme (later boek-
drukker en uitgever te Nijmegen: Thieme's drukkerij bestaat nog steeds), diens
latere zwager Cornelis Campagne (later boekdrukker en uitgever te Tiel: Cam-
pagne's woordenboeken!) en Chr.August Vieweg (later boekdrukker en uitgever te
Nijmegen: Nijmeegse Courant).
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Ongetwijfeld waren ze leerlingen van Hermann C A . Thieme, die met de erfdoch-
ter van de Zutphense stadsdrukker Van Eldik was getrouwd, en wiens firma ook
nu nog bestaat. Geen wonder dat het Fries Genootschap bij zo'n vakman als Hes-
sel Brandenburgh minstens elf delen van De Vrije Fries liet drukken (de uitgever
Suringar had de exploitatie) en dat de eerste vier delen van Worp van Thabor er
ook zijn gedrukt.

Bij 12a/13a:
Bij hun huwelijk waren getuige Sybrand Hijlkes Schrale, verwer en glazenmaker,
behuwde oom van de bruid, en Arjen Wijtzes Boersma, neef van de bruidegom,
beiden te Warns. De man was van Doopsgezinde afkomst. Bruidegom en bruid
leggen geen doopakten, maar akten van bekendheid over.

Bil 14a/15a:
De vrouw hertrouwde 21 jan. 1858 in Wonseradeel met Eeltje Hessels Eelkema.

is \
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8. PIETEK GEEKTS DE VRIES
geb. Dokkum 21 sept. 1806

16. DE VRIES, Geert Hendriks, geb. ca. 1764, bij huw. pottenbakkersknecht,
overl. Dokkum 11 juli 1822;
tr. Dokkum 13 nov. 1791:

17. LIJSENBERG, Sijke Taekes, ged. Dokkum 27 nov. 1768, overl. (als So-
phia L.) Dokkum 8 april 1856.

Man kan bij naamsaanneming niet schrijven; vrouw 3 mei 1816 aange-
nomen als lidmaat N.H. Gemeente Dokkum; man komt niet voor op le-
denlijst van die gemeente.

32. Hendrik Geerts, bij huw. van Parrega;
tr. R.K. Harlingen 20 jan. 1762:

33. Marijke Johannes (Jansen), ged. R.K. Harlingen (geb. Almenum) 15maart
1743, overl. 23 okt. 1826 Bolsward als wed. Jacob Joukes.

34. GLINSENBERG (Liezenberg, Metzelaar), Taco (Taecke, Teeke), ged.Dok-
kum 26 mei 1738;
tr. Dokkum 11 mei 1766:

35. (RO(O)DENBORG), Anke (Antje) Pieters, ged. Dokkum 1 juli 1736, overl.
Dokkum 25 mei 1818, als vrouw van Ieppe Jacobs, arbeider te Dokkum.

66. Johannes Sjoerds (Jan Joris);

67. Margrite Christiaens. \*
15 maart 1743 doopgetuigen Jetke Dierix en Willem Jorissen.

68. GLINSENBERG, Pytter Lourens, ged. Dokkum 18 maart 1711;
tr. Dokkum 20 juni 1734:

69. Marijke Jans.
70. verm. Pytter Eelkes, bezemmaker;

tr. Dokkum 30 maart 1727:
71. Lysbeth (Sijke) Lieuwes.

136. GLINSENBERG (Glissenberg), Lourens, van Groningen;
tr. Dokhim 1 juni 1710:

137. JetskeJins, van Holwerd.
Z'j werd lidmaat op belijdenis N.H. Gemeente Dokkum 3 aug. 1714.

9. DIEUWKE PIETERS BRAAKSMA
geb. Dokkum 1 febr. 1810

18. BRAAKSMA, Pieter Martens, geb. Sybrenhuis onder Aalsum 7 juni 1774,
koemelker, overl. Dokkum 21 dec. 1815;
tr. :

19. Riemke Gerrits, geb. ca. 1765, overl. Dokkum 22 nov. 1828, arbeidster.

36. Marten Pieters, van Aalsum;
tr. :

37. Dieuwke Johannes, van Oostrum.
Echtpaar woonde te Aalsum.
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38. Gerrit Pieters;
tr . :

39. Ytje Harmens.
Namen 36 t/m 39 blijken uit akte vanbekendheid door nr.17 bij haar huwe-
lijk overgelegd.

10. NANNE ARJENS RONNER
geb. Dokkum 5 mei 1812

20. RONNER, Arjen Berends, geb. Dokkum 15 nov. 1778, arbeider, overl. te
Gent in het Militaire Hospitaal als fusillier bij de 5e comp. Ie Bataillon in-
fanterie 22 april 1816;
tr . Dokkum 27 febr. 1803:

21. SPRIETSMA, Rinske Gabes, geb. Dokkum 8 april 1784, overl. Dokkum
31 dec. 1834, toen winkelierse.

Bij de huwelijksinschrijving beiden met de geslachtsnaam vermeld.

40. RONNER, Berent Feijkes, ged. Dokkum 17 nov. 1748, mr. kuiper;
tr. 2) Dokkum 6 juni 1808: Zijlstra, Janke Dirks, van Harlingen;
tr . 1) Dokkum 16 april 1769:

41. HANSMA, Fokeltje Sytses, ged. Dokkum 4 nov. 1750.
42. (SPRIETSMA), Gabe Rinzes, ged. Dokkum 26 jan. 1755, in 1796 adsistent

van de Executeur; tr . 2) Dokkum 6 jan. 1811: Tjitske Benedictus;
tr. 1) Dokkum 12 april 1778:

43. (VAN DER SCHAAF), Ytje Wouters, ged. Dokkum 2 juli 1743.

80. RONNER, Feike Beerns, ged. Dokkum 24 jan. 1723, mr. schoenmaker;
tr . 1) Dokkum 22 dec. 1743: Fijttje Fockes;
tr. 2) Dokkum 19 dec. 1745:

81. Janke Arjens, ged. Dokkum 1 febr. 1719.
82. HANSMA, SytseDouwes, ged. Dokkum 11 dec. 1707, vroedsman van Dok-

kum; tr. 1) Dokkum 29 juni 1738: POTTER, Lysbeth Harmens;
tr. 2)procl.ger. Dokkum 25 febr. 1741:

83. VERHOEK, Sjoerdje Jacobs, ged. Dokkum 23 april 1724.
In mei 1745 worden de man en zijn tweede vrouw N. H. lidmaten te Dok-
kum; de vrouw hertr.Dokkum 29 mei 1763 VAN DERLELJ, Aarent Hen-
driks .

84. (SPRIETSMA), Rinze Nannes, overl. voor 14 maart 1779;
tr. Dokkum 31 jan. 1750:

85. Tjietske Gabes, ged. Dokkum 7 mei 1724.
Hij huwde 1) Dokkum 21 maart 1745: Gryttje Egberts Hania, wed. Har-
men Jans Romein.

86. Wouter Claassen;
tr. Dokkum 13 maart 1739:

87. Eelkjen (Elske) Saakes.

160. RONNER, Berent Nicolaas, ged. Hantum 13 sept. 1685;
tr. Hantum 4 mei 1709:

161. Antje Feikedr.
Dit echtpaar vestigde zich later te Dokkum.
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162. Arjen Eelkes, mr. bezemmaker;
tr. :

163. Sioukjen Jelmers.
Man als bejaarde gedoopt te Dokkum 23 april 1712, waarna op 1 mei
d. a. v. het echtpaar aldaar op belijdenis N. H. lidmaat wordt.

164. HANSMA, Douwe Kornelus, geb. 1677/78, van Harlingen, vroedsman Dok-
kum, 1716 burger-hopman; tr. 2) Dokkum 5 april 1716 Betske Rienx, wed.
Jan Klaasen Smedema;
tr. 1) (att.verl.) Dokkum 18 nov. 1703:

165. Gertje Reitses, van Ee.
166. VERHOEK (ook Voorhoek), Jacob Jansen, vroedsman Dokkum; tr. 1) Sneek

27 nov. 1707: Geertje Willems Tamminga, van Sneek;
tr. 2) Dokkum 24 jan. 1723:

167. Fokeltje Gerrits, van Bergum; tr. 1) Dokkum 25 okt. 1705: Poppe Symens,
van Oenkerk; tr. 2) Dokkum 27 sept. 1713: Hendrik Beerns.

Jacob Jansen Verhoek is 14 april 1728 curator over de kinderen van
Gerrit Hesman en Antje Jacobs.
Hij is 15 okt. 1715 mede-gelastigde van de eigenaren van de treksche-
pen en de beurten van Dokkum op Strobos vice versa.

168. Nanne Gerlofs.
In een inventaris d.d. 8 aug. 1695 komen voor o.a. : een huizinge op de
Diepswal binnen Dokkum door N.G. c.u. bewoond, 40 handspaken, 40
pompstokken, een musquet en een degen, een rottengh en een draag-
band.

170. Ga(a)be Sipkes, ged. Dokkum 1 nov. '1691, mr. leertouwer;
tr. Dokkum 30 mei 1723:

171. Adriaantje Tomas, j .d . van Gerkesklooster.

320. RONNER, Nicolaus (Jochems), chirurgijn te Hantum;
tr. Hantum 29 jan. 1682 als weduwnaar van AeltjeHendrycksdr. Meijering,
met de kalfzuster van zijn eerste vrouw.

321. Pietertje Jansdr. , Borgerdochter van Coevorden.
Uit het kerkeraadsboek van Hantum blijkt, dat de man, geboren te Hom-
burg Dl. en van oorsprong Luthers, in de gemeente van Nes en Wierum
Geref. lidmaat is geworden en dat zijn eerste vrouw uit het Graafschap
Bentheim zeven jaren te Coevorden heeft gewoond, daarna enige jaren
te Ternaard in het Grietman's huis, en verder te Wierum, vanwaar zij
24 juli 1681 met att. naar Hantum kwamen. De eerste vrouw is in de
kraam gestorven en 5 okt. 1681 begraven.
De tweede vrouw komt 16 febr. 1682 met att. van Coevorden.
Bij de doop van de zoon Jan Jochum op 20 aug. 1682 staat vermeld, dat
het kind is genoemd naar de vader van de vrouw en de vader van de man
op "hoog-duitse" wijze.

340. Sipke Gabes, ged. Leeuwarden 1660; tr. 2) Dokkum 30 juni 1700: Jaconintje
Jacobs van Hallum;
tr. 1) Dokkum 23 dec. 1683:

341. Tjetske Sytses, van Janum.

680. Gabbe Pieters, schoenmakersgezel, van Leeuwarden;
ondertr. Leeuwarden 27 mei 1637:

681. Ittie Sipckes, van Leeuwarden.
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11. JANTJE VAN DIJK
geb. Dokkum 28 jan. 1819

23. VAN DIJK (DIJKSTRA), Tietje (Jurgens), geb. Kollum 31 okt. 1779, overl.
Dokkum 7 jan. 1839, eerst gehuwd met Tjiebe Lammerts Osenga, overl.
Dokkum 11 april 1813; tr. 2) Dokkum 26 juli 1829: Willem Jans Loot, ar-
beider, geb. Kollum 10 aug. 1775.

46. Jurjen Jilles (Yles), schoenmaker, overl. Kollum ca. 1791;
tr. Kollum 6 sept. 1772:

47. Rinske Cobus, overl. Kollum ca. 1794.

12. KLAAS WYBRENS TERPSTRA
geb. Holwerd 2 febr. 1812

24. TERPSTRA, WybrenJans, geb. Holwerd 1778/9, landbouwer onder Hol-
werd, overl. als gardenier Brantgum 4 maart 1824, lidmaat D. G. Gemeen-
te Holwerd 26 april 1807;
tr. D.G. Gemeente Holwerd 10 juni 1804:

25. BOSCH, Trijntje Pieters, geb. Waaxens W.D. 30nov.l776, overl. Brant-
gum 20 okt. 1834.

48. Jan Oeges, woonde te Holwerd; tr. 1) een dr. van Biense Johannes en
Sytske Sytses (?);
tr. 2) Holwerd 11 maart 1764:

49. Sjoukje Goffes, geb. te Holwerd.
50. BOSCH, Pieter Klazes, geb. ca. 1744, landbouwer te Waaxens W.D.;

tr. Oosternijkerk 10 juni 1764: j .
51. Saakje Douwes van Oosternijkerk, overl. Brantgum 10 maart 1819.

96. Oege Jans, geb. 1700, huisman te Holwerd;
tr. :

97. Tietje Wybrens.
Hij verkoopt 30 juni 1655 als vader en voogd van zijn kinderen V4 van
Idskema (Ytsma) onder Oosternijkerk aan zijn schoonzuster Trijntje
Clases, wed. Claas Wybrens.

98. Goffe Lieuwes, geb. 1702/3, in 1738 huurder van Groot Dijkslobbe onder
Holwerd, groot 102 pdm, en van Weidseinde onder Ternaard, groot 60 pdm,
waarvan in eigendom 15 pdm, mennoniet, overl. te Holwerd in 1789;
tr. Ternaard 27 maart 1729:

99. POSTHUMUS, Trijntje Jans, overl. Holwerd 3 juli 1796.
In 1768 werden Groot en Klein Dijkslobbe verkocht; van beide was Goffe
Lieuwes deels eigenaar o.a. van het hornleger.

100. Klaas Wybrens, boer te Wierum, overl. aldaar voor 17 okt. 1741 (benoe-
ming curator kinderen);
tr. :

101. Trijntie Claeses, overl. Oosternijkerk 1777/8.
De vrouw hertr.ca.20 maart 1742 Pytter Symens; de kinderen zijn voor
1/4 deel eigenaar van Idskema, Oosternijkerk nr. 15, groot 135 pdm,
bouw- en greidland.
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102. Douwe Wiggers, geb. 1700/01, boer te Oosternijkerk;
tr. :

103. Aaltje Jeltes.

192. Jan Willems, huisman onder Ternaard, overl. voor febr. 1706;
tr. :

193. Sjoukjen Oeges.
De vrouw gaat in febr. 1706 (procl. Ternaard) een derde huwelijk aan
met Jan Jansen Posthumus van Blija (= 198).

194. Wybren Claeses, geb. 1670/71, eigen boer op Idskema te Oosternijkerk,
overl. aldaar 1720-21;
tr. :

195. Sijke Pytters.
Echtpaar wordt in 1711 lidmaat van de D. G. Gemeente te Holwerd.

196. Lieuwe Goffes, huisman te Ternaard en Holwerd;
tr. Ternaard 12 nov. 1702:

197. VAN DER ME IJ, Trijntje Beerts.
198. POSTHUMUS, Jan Jans, geb. 1685/86, boer te Blija;

tr. 3e procl. Ternaard 13 febr. 1706:
199. Sjoukjen Oeges (= 193).

200/201 = 194/195.
202. Claas Sakes, geb. ca. 1684, boer te Hantum, overl. 1747/8;

tr. Ternaard 30 juli 1702:
203. Tettie Sjoerds, overl. ca. 1749.
204. Wigger Douwes, ged. Waaxens W.D. 5 juni 1664, mr. kuiper te Paesens;

tr. Paesens 22 juni 1688:
205. Lisck Lieuwes. »'

386. Oege Willems, geb. 1650/1, won. Ternaard;
tr. :

387. Trijntie Alberts.
388. Claes Symons, D. G. boer op Idskema te Oosternijkerk;

tr. :
389. Tyttie Pytters.

Echtpaar koopt 16 maart 1705 V4 van Idskema-sate en -state.
392. Goffe Pieters;

t r . :
393. Claeske Lieuwes.

Woonden op Jelkema te Ternaard.
394. VAN DER MEIJ, Beert Dirks, geb.1652/3, overl. Ternaard 17 sept. 1721;

tr. :
395. Doetje Wytzes, geb. 1658/9, overl. Ternaard 26 maart 1696.
396. Jan Gosses;

tr. Ternaard 29 jan. 1669:
397. Tryntie Teunis.

398/9. = 386/387.
404. Saecke Claesses;

tr. Aalsum 5 maart 1676:
405. Bauck Taeckes.
406. Sjoerd Pytters, de 01de, D.G. boer te Ternaard;

tr. Ie procl. ger. Oostdongeradeel 18 juli 1681:
407. Trijntie Johannes.
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408. Douwe Wiggers;
tr. Brantgum 7 dec. 1662:

409. Aaff Douwes.
410. Lieuwe Meinderts, overl. Paesens 7 mei 1690.

788. VANDERMEIJ, Dirk Jansen, geb. ca. 1615, molenaar te Blija, overl.
ca. 1688;
in 1648 reeds gehuwd met:

789. Antie Gerlofs, overl. in 1690.
790. Wytze Sippes, boer te Ternaard op de Drogeleu, later te Bornwerderhui-

zen, overl. aldaar ca. 1694;
tr. :

791. Antie Jacobsdr.

1576. VAN DER MEIJ, Jan Philippusz., boer te Vrouwbuart, later te Holwerd op
Groot Jaarsma;
tr. :

1577. Yttie Barthouts, overl. 3 sept. 1655.
1578. Gerlof Jansen;

tr. :
1579. Trin Ritserts.
1580. Sippe Gerbens, boer te Holwerd (Vischbuurt), overl. Ternaard voor 1649;

tr. :
1581. Doed Wytsedr.
1582. Jacob Ates.

3152. VAN DER MEIJ, Philippus Jansz. ;
tr. :

3153. Aaff Jansdr. , wed. Cornelis Dominicus.
De vrouw hertr. Adriaen Joriszn.

3154. Barthout Dircksz. , overl. Vrouwbuurt 2 nov. 1611;
tr. :

3155. Grietie Cornelisdr. , overl. Vrouwbuurt 16 maart 1619.

6304. VAN DER MEIJ, Jan Fransz. , geb. ca. 1530 St.Annapar. , boer Oude-
bildtdijk tussen Koudeweg en Noorderweg;
tr. :

6305. Dieuwke Philips.
6308. Dirck Laurijsz. , boer St. Jacobipar. ;

t r . :
6309. een dochter van Arent Tou Jansz. van der Burch.

12610. VANDERMEIJ, Frans Jansz., geb. ca. 1500, boer St. Annapar. 1531-
1590;
tr. :

12611. Claesge Damusdr.
12616. Laurijs Coster, boer te St. Jacobipar.

25220. VANDERMEIJ, Jan, boer St.Annapar. 1527-48, geb. ca. 1475.
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13. EELKJE JANS VAN DER PLOEG
geb. Nes W.D. 2 dec. 1810

26. VAN DER PLOEG, Jan Aelses, geb. Nes W.D. 22 maart 1787, arbeider,
overl. Nes W.D. 18 dec. 1846;
tr. Nes W.D. 20 mei 1810:

27. OZINGA, Antie Sipkes, geb. Nes W.D. 5 febr. 1788, overl. Nes W.D. 20
april 1849.

52. (VISSER),,Eelze Taekes, ged. Paesens ca. 13 aug. 1741, visjager te Nes
W.D., overl. aldaar 5 okt.1811; tr. 1) (Ie procl.) Nes W.D. 13 april 1765:
Gerrytje Jans, van Nes W.D. ;
tr . 2) Nes W.D. 4 dec. 1785:

53. AntjeAndries (ookAales), ged. Nes W.D. 10 juni 1753, woonde nov. 1812
te Moddergat.

54. OZINGA, Sipke Dirks, ged. Nes W.D. 1 mei 1763, slager te Nes W.D. ,
overl. aldaar 2 okt. 1822 als weduwnaar van:

55. Eelkjen Keimpes, ged. Nes W.D. 7 maart 1761.

104. TaekeAndrys, woonde te Paesens.
106. Andries Nuttes, ontving 21 febr. 1706 te Nes W.D. de doop;

ondertr. Nes W.D. 4 febr. 1730:
107. Lysbet Jans.

Het echtpaar laat kinderen dopen te Paesens c a . , doch woonde onder
Nes W.D. (Moddergat).

108. Dirk Hendriks;
tr. :

109. Saakje Sipkes.
Zij laten kinderen dopen te Nes W.D.

110. Keimpe Lieuwes, van Nes W.D. ;
Ie procl. Nes W.D. 26 nov. 1748:

111. Antje Jetses, ook van Nes W.D.

212. Nutte Folkerts;
tr. :

213. Martzen Willems.
In 1712 N.H. lidmaten te Nes W.D.

220. Lieuwe Keimpes, van Nes W.D. ;
Ie procl. Nes W.D. 5 dec. 1717:

221. Eelk Klazes, ook van Nes W.D.

14. ALE THOMA.S MOSSELMAN
geb. Ee 18 maart 1820

28. MOSSELMAN, Thomas Harmens, geb. Westergeest 30 dec. 1785, garde-
nier/arbeider te Ee, overl. Ee 22 maart 1860 als man van Antje Jans Sloot;
tr. (als VAN DER MOSSEL) Ee 12 jan. 1814:

29. HOLWERDA, Antje Jelles, geb.Engwierum 28 aprül796, overl.Ee 26 jan.
1841.

Zij kon bij haar huwelijk niet schrijven.
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56. Harmen Thomas, van boerenbedrijf, overl. Westergeest voor 12 jan. 1814;
t r . :

57. Janke Jacobs.
58. Jelle Wytzes, ged. Engwierum 15 dec. 1748;

tr. Munnekezijl 14 juli 1776:
59. Aaltje Taekes, van Burum, geb. ca. 1756.

Echtpaar woonde mei 1795 in het Arm voogdij ehuis te Engwierum; legden
23 aug. 1803 en 9 juni 1807 een verklaring af over medebewoners, be-
vestigd door een handmerk.

116. Wytze Jakobs; is 13 april 1750 met Sape Bienses, beide te Engwierum cu-
rator over Wijger en Bruin Wopkes.

15. DOUTZEN JACOBS WIEBSMA
geb. Anjum 20 okt. 1821

30. WIEESMA, Jacob Klazes, geb. Anjum 19 maart 1796, gardenier aldaar,
overl. Anjum 5 okt. 1847;
tr. Oostdongeradeel 5 juni 1818:

31. JAARSMA, Fokeltje Willems, geb. Anjum 30 dec. 1798, overl. aldaar 24
april 1832.

60. Klaas Rinderts, ged. Anjum 16 jan. 1763;
tr. Anjum 28 juni 1789:

61. IDSKEMA, Moeder Jans, verm. geb. Ternaard 31 okt. 1766 als dochter
van Jan Jacobs.

62. JAARSMA, Willem Lieuwes, van Anjum;
tr. Oostrum 18 mei 1783:

63. Doutzen (Douwtje) Poulus, ged. Oostrum 11 mei 1759, woonde in 1832 te
Anjum.

120. Rindert Klases, huisman te Engwierum, overl. voor 1 mei 1785, bij huw.
van Anjum;
tr. Anjum 30 maart 1760:

121. Antje Jans, van Dokkum.
126. Poulus Boukes, geb. 1724/5, lidmaat op belijdenis Damwoude 14 mei 1752,

koopt met zijn eerste vrouw Pietie Meinderts nov. 1756 huis en herberg
buiten de Halfmaanspoort van Dokkum onder Oostrum, komt 9 febr. 1759
met att. van Damwoude te Oostrum;
tr. 2) Oostrum 9 jan. 1757:

127. Vrouwkje Hiddes, van Dokkum, zuster van Antje Hiddes, geh. met Tjamme
Lidsers, met wie zij een huizinge te Paesens mandelig heeft; ged. op belij-
denis Oostrum 11 mei 1759.

240. Claas Rinnerts, landbouwer op Ebwier onder Anjum;
tr. Anjum in 1708:

241. Geertje Dirksdr.

480. Rinnert Clasen;
tr. :

481. Gepke Lourens. ,
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8a. JACOB YPES DE JONG
geb. Koudum 12 maart 1797

16a. DE JONG, Ype Jacobs, ged. Oudega HON. 17 febr. 1765, schipper, N.H.
lidmaat Molkwerum 25 febr. 1796, att. naar Koudum 27 febr. 1797, overl.
Koudum 18 dec. 1809;
tr. Koudum 27 maart 1796:

17a. DE JONG, Rieme Baukes, ged. Koudum 8 okt. 1769, overl. Koudum 11 mei
1830.

32 a. JacobDyrks;
tr . :

33a. Nel Romkes.
Zij woonden Oudega HON.

34a. DE JONG, Bauke Sipkes, ged. Koudum 5 jan. 1738, landbouwer, lidmaat
N.H. Gemeente Koudum 19 febr. 1764, overl. Koudum 2 maart 1818;
tr. Koudum 16 nov. 1766:

35a. Dirkje Sibrens, lidmate N.H. Gemeente Koudum 8 mei 1766.

68a. Sipke Thijsen, ged. Koudum 23 april 1693;
tr . Koudum 19 jan. 1721:

69a. Wybrig Ockes.

136a. Thijs Tjercks;
tr. :

137a. Bauck Bauckes.

9a. JETSKE LOLKES DE GROOT
geb, Hartwerd 16 april 1803

18a. DE GROOT, Lolke Gerbens, geb. Rauwerd 5 maart 1756, arbeider, overl.
Hartwerd 8 febr. 1832;
gen. 2) ger. Wonseradeel 25 aug. 1792:

19a. STEENSMA, Baukje Fokkes, geb. Bolsward 23 okt. 1763, overl. Hartwerd
26 jan. 1849.

Voor hem: zie Geneal. Jierboekje 1967, blz. 33.

36a. Gerben Everts, huisman onder Rauwerd, ged. Rauwerd 10 dec. 1756 op
belijdenis des geloofs, met zes zoons;
tr . :

37a. Grietje Annes, ged. IJlst 11 mei 1727.
38a. STEENSMA, Fokke Jans, geb. Bolsward 22 febr. 1738, overl. Bolsward

7 febr. 1810; tr. 2) Bolsward 22 mei 1785 Sjouke Cornelis;
tr . 1) Bolsward 15 jan. 1764:

39a. HUITEMA, Jeltje Eeuwkes, geb. Bolsward 2 febr. 1740.

72a. Evert Alberts, geb. ca. 1685, boer onder Rauwerd, overl. in 1752;
tr . 1715:

73a. Berber Klazes, van Grouw, overl. 1778.



74a. WYTSMA, Anne Lolkes, ged. IJlst 21 maart 1688;
tr. IJlst 8 mei 1715:

75a. EKEMA, Geeltje Hanses, ged. IJlst 11 okt. 1685.
76a. STIENSMA, Jan Lolles, van Midlum, (mede) oprichter van een tegelfabriek

te Bolsward, burgemeester aldaar;
tr. (tr. bk. Bolsward) Pingjum 7 sept. 1732:

77a. TICHELAAR, Inckien Wybrens, geb. Bolsward 23 sept. 1712, overl. al-
daar 5 nov. 1784.

In het Rijksmuseum is een tegeltableau, waarop naast Joh. Tichelaar
en Hero de Jager, Wybe Steensma en Jan Steensma met familiewapens
genoemd staan, anno 1737.

78a. HUITEMA, Eeuwke Pyters, geb. ca. 1709, stadstamboer te Bolsward;
tr. Bolsward 18 mei 1732:

79a. TJEBBINGA, Baukjen Rinties, ged. Menaldum 9 nov. 1704, met att. van
Dronrijp 6 aug. 1728 te Bolsward.

In 1731 is hij knecht en zij dienstmaagd bij Gatske Boeder, wed.
Wybbren Tichelaar te Bolsward (zie nr. 154a).

144a. Albert Everts, boer op Tjerksma op Tsienserburen onder Roordahui-
zum, plm. 35 jaar kerkvoogd, wapen - rechts adelaar, links drie groene
klavers boven elkaar - op ingangspoort zuidkant kerk (fries greidboere-
wapen);
tr. Poppingawier 11 febr. 1683:

145a. Hinke (Rinske) Hinzes.
146a. Klaas Jenties, te Grouw;

tr . :
147a. Ytie Gerbens.

Grootmoeder kinderen is een Tet Easges.
148a. WYTSMA, Lolke Sipkes, ged. IJlst 15 sept. 1658, bierdrager en assistent

te IJlst; tr. 2) IJlst 4 sept. 1701: VAN GELDEREN, Antie Roelefs;
tr. 1) IJlst 22 okt. 1682:

149a. Griettie Annes, ged. IJlst 30 nov. 1662, overl. 1699/1701.
150a. EKEMA, Hans Rinties, ged. IJlst 30 maart 1650;

tr. (att. gep. ) IJlst 17 okt. 1679:
151a. Cornelisen (Cornelisie of Keese) Baukes, ged. IJlst 25 nov. 1655.

Hij komt niet voor op de N.H. lidmatenlijst IJlst, zij lidmate 28 nov.
1675.

152a. Lolle Wybes, in 1716 lidmaat te Midlum, in 1719 huurder vaneen tegelwerk
aldaar, in 1726 koper van Midlum 7 groot 66j pdm;
tr. :

153a. Antie Jans, verm. ged. Midlum 15 febr. 1680 als dr. van Jan Jansens.
154a. TICHELAAR, Wijbrandt, vroedsman en burgemeester van Bolsward, wo-

nend aldaar op het tichelwerk buiten de Snekerpoort, oomzegger van de
burgemeester Frans Johannes Tichelaar aldaar, met eerste vrouw N.H.
lidmaat op belijdenis te Bolsward 1 juni 1713; tr. 2) Bolsward 7 okt. 1725
Gatske Boeder, wed. Annius Elgersma, dr. v. Thewis Jansz. Boeder en
Aafke Tietesdr. te Dronrijp;
tr. 1) Bolsward 13 maart 1712:

155a. FOCKENS, Hijlkjen, ged. Bolsward 14 dec. 1690.
158a. TJEBBINGA, Rintie Baukes, geb. 1668/9 Hidaard, (noemde zich bij huwe-

lijk (Baukema), schoolmeester en dorpsrechter te Menaldum;
tr. Bolsward 20 nov. 1701:
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159a. FABER, Trijntje Jans, ged. Bolsward 21 okt. 1680.
Hij N.H. lidmaat Menaldum 27 juli 1703, zij 25 juli 1704.
Zie voor hem Geschiedenis Menaldumadeel blz. 262.

288a. Evert Riencks, boer op Marshorne onder Poppingawier (nr. 12);
tr. ger. Rauwerderhem 29 nov. 1652:

289a. Trijntje Jans, overl. kort voor 20 mei 1681.
296a. WYTSMA, Sipke Innes, 30 dec. 1641 burger van IJlst, afkomstig van

Aegum (?), 18 mei 1666 vroedsman, 1 jan. 1684 burgemeester, 5 juli 1689
vervangen als vroedsman, 1674 collecteur van de turf, meermalen ge-
trouwd:
tr. IJlst 20 juli 1656:

297a. Jijd Sybolts.
298a. KROLES, Anne Poppes;

tr. ca. 1641/2:
299a. Wytske Piers.

Hij lid van de vroedschap en burgemeester van IJlst, overl. kort voor
3 mei 1684.

300a. Rintie Mircx, 1639/1642 ontvanger IJlst.
302a. Baucke Wybes.
304a. Wybe Lolles, van Midlum;

tr. Franeker 29 nov. 1671:
305a. Maycke Jetzes, vanWijns.
310a. FOCKENS, Focke Regnerusz., geb. 1659/60, bakker, vroedsman en burge-

meester te Bolsward;
tr. Bolsward 17 jan. 1686:

311a. ROMMERDA, Teuntie Romckes.
316a. Bauke Rintjes, ontvanger te Hidaard, in 1698 gebr. van Hidaard 6, 8 en 11,

o.ä. verm. Tjebbinga-sate, broer van Harmen Rintjes te Oosterwierum.
318a. FABER, JanDircks, geb. 1656/7, majoor te Bolsward;

tr. 2) als weduwnaar van Leeuwarden, Bolsward 24 maart 1678:
319a. Bauckien Jans, jongedochter van Bolsward.

576a. Rienck Jenckes, geb. ca. 1586, boer, administrateur en dorpsontvanger
Irnsum, overl. 1670;
tr. voor 1610:

577a. Mayke Alberts, die hertr. Geert Jacobs van Grouw.
578a. Jan Jacobs, schoenmaker te Irnsum (?), overl. voor 5 nov. 1649;

tr. :
579a. Bijcke Bijckes, overl. voor 7 aug. 1662 te Irnsum, erfenis zuiver 1388

goud gld. 26 st. 4 penn.
620a. Regnerus Fockens;

geh. met:
621a. Antje.

1152a. Jencke Aerns, 1580 administrateur geest, opbrengsten Irnsum, 1586 kerk-
voogd aldaar, overl. voor 1606;
tr. :

1153a. Anna Dircksdr. , overl. voor aug. 1599.

2306a. Dirck Willems; tr. 2) Namme Pytersdr. ;
tr. 1):

90



2307a. N.N.
Blijkens het register van de geestel. opkomsten is hij voor vier pdm.
oltlant vier daalders aan de pastorie van Rauwerd verschuldigd.
Woonde te Rauwerd op de Blinck.

10a. HESSEL BRANDENBURG
geb. Laaxum 29 juni 1795

20a. BRANDENBURG, Lieuwe, ged.Workum 10 april 1763, overl. door het val-
len in de sluis te Hindeloopen 28 april 1802, lidmaat N.H. Gemeente Warns
26 febr. 1798;
t r . :

21a. DIKKERBOOM, Antje Ernstdr., geb. Heerenveen (Schot) 14 mei 1773,
overl. Workum 3 april 1829 als wed. van Gosse Baukes van Nauta, lidmaat
N.H. Gemeente Warns 16 mei 1798.

40a. BRANDENBURG, Hessel Lieuwes, geb. Workum 13 sept. 1733, overl.
Workum in 1787, lid vroedschap aldaar 1763 tot overl. ;
tr. Workum 29 mei 1762:

41a. VLOT, Sara Sebrechta, ged. Workum 12 mei 1735, overl. Workum 19
maart 1807.

42a. DIKKERBOOM, Ernst Willem (Dirksz.), geb. Heerenveen (Schot) 1 jan. 1746;
tr. Heerenveen (Schot) 3 juni 1772:

43a. Trijntje Emes, van Heerenveen (Schot).
Echtpaar N.H. lidmaat Heerenveen (Schot) 19 juli 1774, vrouw als wed.
naar elders 27 april 1795.

80a. BRANDENBURG, Lieuwe Hessels, ged. Workum 27 april 1704;
tr. Workum 19 febr. 1730:

81a. BRANTSMA, Antie Watses, van Workum.
Hij lidmaat N.H. Gemeente Workum 30 jan. 1727, zij 2 dec. 1728.

82a. VLOT, Hendrik, geb. 1707, med. doctor en vroetmeester te Workum,
overl. Workum 1 nov. 1779, student Leiden 5 okt. 1728, van Amsterdam;
tr. :

83a. VAN LEEMPOT (LEEMPERT), Maria Elisabeth.
Echtpaar komt 4 aug. 1735 met att. van Amsterdam naar N. H. Workum.

84a. Dirck Ernstes, geb. Heerenveen (Schot) 7 aug. 1712;
tr. Heerenveen (Schot) 26 mei 1743:

85a. Antje Sikkes, van Leeuwarden.
Echtpaar komt voor op N. H. lidmatenlijst 1772 van Heerenveen (Schot).

160a. BRANDENBURGH, Hessel Lieuwes, geb. 1669/70, overl. 1734, lid vroed-
schap Workum 1706-1734;
tr. :

161a. Acke Feddes, geb. 1671/2.
164a. VLOT, Jan, overl. jan. 1734, verm. Amsterdam;

tr. :
165a. TIELEMANS, Sara, overl. april 1728 verm. Amsterdam.
168a. Ernst Dirks, van Leeuwarden, att. van Leeuwarden naar Heerenveen

(Schot) 27 juli 1710;
tr . Heerenveen (Schot) 2 dec. 1708:

169a. Jaantje Sybrens (Sibrants), van Heerenveen (Schot).
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l l a . JOHANNA KRAGT
geb. Deventer 24 mei 1795

22a. KRAGT, Pieter, ged. Deventer 30 april 1765, groenteboer (?), begr. De-
venter (begraafboek Broederenkerk) 16 juni 1804;
tr. Deventer 30 dec. 1792:

23a. JACOBS, Jacoba Sophia, geb. Dieren, ged. Ellecom 6 maart 1763, winke-
lierster in (tapster van) gebrande wateren en groentens, hertr. mei 1808
Deventer met Matthijs Timmerman, geb. Krugten in Pruisisch Gelder; zij
overl. Deventer 16 nov. 1825.

Nummer 22a kon bij de ondertrouw niet, nummer 23a wel schrijven.

44a. CRAGT (KRAGT), Willem, bij huw. soldaat in het 2e bataljon van de kolo-
nel van Aeronius (in de Papestraat), begr. te Deventer 25 juli 1794;
tr . Deventer N.H. 12 maart 1758:

45a. ILSINK, Gerhardina, ged. Deventer 25 juli 1728, begr.te Deventer 28 juni
1798.

Hij tekent de intekening, zij was analphabeet.
Zij deed belijdenis Pasen 1764.

46a. JACOBS, Hendrik, overl. voor 25 jan. 1777, van Ellecom;
tr. Lathum (N.H.) 15 nov. 1761:

47a. HARMSEN, Janna, ged. Lathum N.H. 2 juni 1727.

90a. ILSINCK, Jan;
tr . :

91a. Geesyntjen Jansen; woonden te Deventer.
94a. HARMSEN, Jan (vulgo Jan op de Sand), uit Zelhem, met vrouw en voorkin-

deren eigenaar van een kleine boerderij "het Sand" onder de buurschap
Bahr noordelijk van Lathum, overl. Lathum 20 dec. 1772;
tr. Lathum N.H. Hokt . 1722:

95a. BerentjeGarritsen, weduwe van Barthold vanKerkhoff te Latum; intekening
eerste huw. Warnsveld 4 sept. 1717, waarbij zij afkomstig is uit de buur-
schap Vierakker onder Warnsveld; overl. 26 sept. 1768 Lathum.

190a. Garrit . . .
t r . :

191a. Grietje Janssen.

(De heer Zondervan te Doesburg voor deze gegevens bijzonder dank!)

12a. ANSKE RINKES VAN DER PLOEG
geb. Warns 16 jan. 1793

24a. VAN DER PLOEG, Rinke Doyes, geb. 1745 Warns, ged. D.G. Warns 17
jan. 1768, overl. Warns 9 dec. 1821;
tr. N.H. Warns 9 okt. 1791:

25a. Ansk Claeses, ged. Warns (?) 12 dec. 1756, overl. voor 6 april 1816, ged.
D.G. Warns 23 jan. 1774.

48a. Doeije Sjoerds, ged. Hemelum-Bakhuizen 31 juni 1701, overl. te Warns,
kleine huisman aldaar;
tr. Hemelum 17 mei 1733:
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49a. Hiltje Uilkesdr. , ged. D.G. Bakhuizen in 1731, later N.H.
Hij komt 10 febr. 1730 met att. van Warns naar Hemelum, wonende bij
zijn moeder; in febr. 1735 terug naar Warns.

50a. Klaas Annes, ged. Schar 1 22 nov. 1716;
tr. Warns 1740:

51a. Jeelk Gerrits; woonden te Warns.

96a. Sjoerd Doeijes;
t r . ca. 1695:

97a. Mieck; woonden te Bakhuizen.
100a. Anne Geerts, ged. Warns 9 april 1683;

tr. Warns 1 juli 1714:
101a. Aalk Klaassens, ged. Warns 9 febr. 1690.

192a. Doeije Clases, in 1704 gen. als D.G. diaken; weduwe in 1722 op reëelko-
hier Bakhuizen nr. 9; in 1729: erven.

200a. Geert Geerts;
tr. Warns (Scharl) 7 nov. 1680:

201a. Jaeij Cornelisdr. , N.H. ged. Warns 23 sept. 1681 als huisvr. van Geert
Geerts van Scharl.

202a. Klaas Fransens, van Laaxum;
tr. Scharl 19 nov. 1676:

203a. Sibbel Ruerts, van Warns.
Hij lidmaat N.H. Gemeente Warns ca. 20 febr. 1673, zij 17 dec. 1674.

404a. Frans Clases;
tr. :

405a. IbbeAges; echtpaar lidmaat N. H. Gemeente Warns in 1653, won. te Laaxum;
zij overl. in 1656, waarna hij tr. 2): Gerritie Martens.

406a. Ruierd Piters, schoolmeester te Warns;
tr. :

407a. Taets Hayes. In 1672 beide nog op lidmatenlijst N.H. Gemeente Warns.

13a. YDA NANNES VAN DER ZEE
geb. Warns 12 mei 1790

26a. VAN DER ZEE, Nanne Willems, ged. Warns 16 dec. 1753, overl. als
stuurman op een fluitschip op de rede te Riga op 1 okt. 1814;
tr. Warns 30 nov. 1783:

27a. (KIEVIET), Holk(je) Drieses, geb. Warns 8 jan. 1762, D.G. ged. Warns
21 jan. 1781, overl. Warns 4 april 1840.

52a. Willem Siblesz. , ged. Warns 14 maart 1725;
tr. Warns 22 okt. 1752:

53a. Schurtke Nanningsdr. , die in 1784 als Sjutje Nannes getuige is bij de doop
van haar kleinzoon Willem Nannes; zij wordt lidmaat op belijdenis Geref.
Warns 18 febr. 1745. Een echtpaar NanneReinsz. en Ytz Sybeskomt inl719
met att. van Gaastmeer te Staveren; een echtpaar Nanne Reinsz. enAukJa-
rigsdr. komtinl729 met att. van Staverennaar Warns. 2e huw. manniette
Staveren.
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54a. Dries Tiaerds, geb. Warns 12 mei 1735, D.G. ged. Warns 11 jan. 1756,
overl. 27 febr. 1763;
tr . Warns 17 febr. 1760 (Kleine Vastelavondt):

55a. led Christyaens, D.G. ged. Warns 25 jan. 1761, met att. naar Hindeloopen
28 jan. 1770, terug 30 jan. 1772.

104a. Sible Willemsz. ;
tr . Warns 26 maart (?) 1724:

105a. Reinsk Evertsdr.
108a. Tiart Aukes, D.G. ged. Warns 20 febr. 1718, overl. Warns 2 juni 1769,

menist preker 5 febr. 1724 tot 5 febr. 1769;
tr. voor het gerecht van Coudom in de herberg te Warns 11 dec. 1721:

109a. Maerry Drieses, geb. Warns 22 sept.1701, D.G. ged. Warns 28 jan. 1720,
overl. Warns 6 febr. 1754.

110a. Christiaen Jacobs, van Dantzig, grootschipper te Warns;
tr . Warns 7 april 1726:

l i l a . HolckAuckes.
Hij D.G. ged. Warns 25 jan. 1728, zij 5 febr. 1724.

216a. Auke Feltjers;
tr . Warns 29 juli 1676:

217a. Sipk Siblesdr.
Hij D.G. ged. Warns in 1674, zij in 1675.
Tot 1700 werd in de D.G. Gemeente Warns zonder vergoeding gepreekt.
Toen de oudste Ruurd Dirks in dat jaar werd beloond met een royale
gift door de gemeenteleden, was de oude prediker Auke Feltjers ernstig
geschokt door deze nieuwigheid; het geschil werd gesust toen Ruurd
Dirks zijn gift bestemde voor de armen van de Gemeente.

218a. Dries Ockes.
222a. Auke Sybrens;

tr. niet te Warns:
223a. Ide Gosses, D.G. ged. Bakhuizen 20 jan. 1699, komt te Warns (D.G.) 17

febr. 1718 met att. van elders. De man is nooit lid geweest van de D.G.
Gemeente. Bij de D.G. doop van de zoon Rein op 23 jan. 1735 staat zoon
van wijlen Aucke Sijbrants.

432a. Fjeltjer Aukesz., overl. Warns in 1699, mogelijk gehuwd met Helk Rinkesdr.

14a. ANNE PIETERS HEISTRA
geb. Cornwerd 29 nov. 1805

28a. HEISTRA, Pieter Annes, geb. Wons 25 okt. 1772, boer - heibaas, overl.
8 jan. 1822 Almenum (Barradeel);
tr . Makkum 23 aug. 1795:

29a. HUITEMA, Lolkjen Taekes, geb. Makkum 8 nov. 1775, in 1829 arbeidster
aldaar, overl. Cornwerd 1 april 1846.

56a. Anne Eeuwes, ged.Makkum 16 dec. 1740, heibaas te Wons/Cornwerd/Mak-
kum;
tr . als weduwnaar van Pietje Hendriks Wons 25 sept. 1768:
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57a. Yke (Jikke) Pieters.
Hij is 7 sept. 1766 diaken te Wons.

58a. Taeke Karstens, geb. Makkum 2 okt. 1718, overl. Makkum 25 sept. 1780;
tr . Makkum 4 maart 1770:

59a. Epkjen Karstens, geb. Makkum 1 okt. 1739, overl. Makkum 27 juni 1790.
Op 20 jan. 1763 gingen de broers Taeke en SyboltKarstens op schaatsen
over de Zuiderzee naar Staveren en Hoorn, terug via Enkhuizen 21 jan.
1763; aantekening in kerkboek van Sjoerdtje Taekes, de dochter van
T. K. , in het bezit van de arts J. van der Linde te Bolsward.

112a. Eeuwe Annes, ged. Makkum 8 maart 1711, in 1753 huisman te Idsegahui-
zum, grootschipper te Makkum;
tr. Makkum 3 nov. 1735:

113a. Grijttie Sybbes, ged. Makkum 14 april 1712.
116a. Karst (Carst) Hoites, ged. Makkum 26 aug.1688, overl. aldaar 28 jan. 1765;

tr. Makkum 5 jan. 1716:
117a. Sjoerdje Teekes, geb. te ? 12 april 1691, overl. Makkum 14 nov. 1763.
118a. Karst Burdes, geb. Makkum 10 juni 1709, winkelier te Makkum, ged. (groot)

Makkum 16 dec. 1740;
tr . Makkum 27 juni 1734:

119a. Saapke Reins.

224a. Anne Jelles, van Makkum;
tr. Makkum 27 jan. 1695:

225a. Wapke Gerbens, ged. Makkum 22 maart 1674.
226a. Sybe Hessels, ged. Makkum 7 mei 1682, boer te Cornwerd;

tr. Makkum 17 mei 1711:
227a. Doedtie Claases.
232a. Hoyte Gerbens.
236a. Budde Hendriks;

tr . Makkum 17 nov. 1705:
237a. Lolk Teekes.

450a. Gerben Tietes, vanDronrijp, maar aldaar niet op lidmatenlijst;
tr. Makkum 10 jan. 1664:

451a. Vrouck Dircks, van Makkum.
452a. Hessel Sybes, beneficiant van het St. Annaleen te Hidaard, voerman te

Makkum, overl. voor 9 april 1715;
tr. Makkum 1 mei 1681:

453a. Syds Hommes.

904a. Sybe Piers, voerman te Makkum;
tr . :

905a. N.N.

1808a. Pier Hessels, in 1610 te Tzummarum, overl. voor 1625, getr. met Aagt
Sybes, verm. stiefmoeder van nr. 904a.

3616a. Hessel Sybes, geb. ca. 1540.

Voor 226a e.v. zie R.S.Roarda: Ien en oar oer it Sint Annalien to Hi-
daerd.
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15a. HILTJE JANS SIJSWERDA
geb. Pingjum 8 febr. 1810

30a. SIJSWERDA, Jan Tjallings, geb. in 1780 te Burgwerd, boer te Pingjum,
overl. aldaar 2 april 1851;
tr. Pingjum 10 okt. 1799:

31a. DE MEER, Baukjen Dirks, geb. Pingjum 9 mei 1775, overl. aldaar 8 aug.
1852.

60a. SIESWERDA, Tjalling Baukes, ged. Hichtum 17 jan. 1749, lidmaat Hich-
tum 13 aug. 1775;
tr . Hichtum 23 mei 1774:

61a. (SCHURINGA), Tietje Jans, geb. Edens 9 maart 1752, overl. als weduwe
en oudste lidmate van Burgwerd c a . Burgwerd 24 juli 1831.

62a. DE MEER, Dirk Jans, van Minnertsga;
tr. Tzummarum 10 febr. 1754:

63a. Aafke Cornelis, van Tzummarum.
Hij lidmaat Tzummarum 12 mei 1763, zij 8 mei 1766, tevens gedoopt;
woonden 1 mei 1772 buiten de buurt te Tzummarum en gingen 11 nov.
1773 vandaar met att. naar Pingjum.

120a. Bauke Jentjes, ged. Hichtum 8 mei 1705, overl. aldaar 11 maart 1757,
boer opde kerkeplaats van Hichtum op Siedswerd; 1746 diaken, 1749 ouder-
ling;
tr. Hichtum 16 maart 1732:

121a. Tjietske Tjerks, wonende te Burgwerd bij Claaske Reiners Buwalda, met
een briefje van toestemminge en goedkeuringe van Tjitske's Moeder (Aafke
Tjallings?).

122a. Jan Anes, ged. (als Johannes) Itens 4 juli 1723, bij huw. te Edens;
tr. Kubaard 16 juli 1747:

123a. Trijntje Olpherts, ged. Kubaard 27 juni 1723, bij huw. eveneens van
Edens.

Echtpaar lidmaat op belijdenis Edens 5 febr. 1751.

240a. Jentje Edgers, ged. Nljland 23 jan. 1676, bij huw. te Burgwerd, overl. al-
daar 4 febr. 1748, lidmaat aldaar 14 okt. 1696;
tr. Nijland 25 maart 1703:

241a. Geertje Jans, weduwe, wonende te Burgwerd.
244a. Aene Fransen;

tr . Ytens 19 maart 1719:
245a. SCHUIRINGA, Trijntje Jans, ged. Wommels 8 sept. 1699.

Beiden worden lidmaat Ytens 29 nov. 1722; gaan met att. naar Wommels
5 aug. 1728.

246a. Olfert Dirks, ged. Kubaard 3 aug. 1690;
tr . Kubaard 21 aug. 1718:

247a. Uilts Sjoerds, van Kubaard.

480a. Edger Isbrants;
tr. Nijland 26 jan. 1668:

481a. Griet Jentjes.
Bij huw. beiden van Nijland.

488a. Frans Aanes, in 1728 nom. lib. voor 3/4 eig. van Ytens nr. 12.
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490a. SCHUYRINGA, Jan Tades, ged. Bozum 8 maart 1674, schoolmeester en
dorpsrechter te Wommels;
tr. Bozum april 1695 met att. van Lutkewierum:

491a. SYLVIUS, Nleske, geb. Lutkewierum 28 febr. 1674.
Beiden lidmaat te Wommels 2 nov. 1695.

492a. DirkPytters, ged. Kubaard 27 febr. 1647;
tr. Kubaard 21 maart 1675:

493a. Trijntje Joostes, van Tzum.

980a. Taede Tietes, schoolmeester Bozum van voor 1662 tot 1702, geh. met een
Luutske Andries; niet bekend of dit de moeder van 490a is.

Zie Breuker: Skoalmasters fan Boazum, blz. 22.
982a. SYLVIUS, Laurentius, geb. 1635/36 te Britswerd of Wieuwerd, als kandi-

daat geapprobeerd 4 jan. 1659, lid der classis 8 maart 1659, predikant te
Lutkewierum tot emeritaat in 1696; tr. 1) Leeuwarden mei 1664: Margriete
Matthijsen, dr. van Matthijs Harings en Lysbeth Lenertsdr. Flasmar (zie
It Beaken'april 1964, blz. 57);
tr. 2) Lutkewierum 1 juli 1668:

983a. FENNEMA, TrijntieBouwes (Boëtiusdr.), ged. Leeuwarden 5 okt. 1638, die
9 april 1669 met att. van Leeuwarden te Lutkewierum komt. Het tweede hu-
welijk werd gesloten door zijn vader, toen predikant te Workum.

984a. Pieter Dirx, te Kubaard.

1964a. SYLVIUS, Bernardus Leuconii;
geh. met:

1965a. Minke Louws.
Hij werd midden 1630 ingeschreven als student te Franeker als Bernar-
dus Leuconii, en nam later de geslachtsnaam Sylvius aan. In 1634 werd
hij predikant te Britswerd en Wieuwerd, in 1643 te Lutkewierum, in
1653 naar Workum, alwaar overl. in 1683. Een beroep naar IJlst ging
in 1644 niet door; voor een beroep naar Bolsward in 1651 bedankte hij.

1966a. FENNEMA, Bouwe (Boëtius) Lieuwes, schoenmaker te Leeuwarden;
tr . aldaar 21 okt. 1627:

1967a. Nies(k)e Clasedr. , ged. Leeuwarden 17 febr. 1609.

3928a. Leuke (Leo) Bonnes, ook Leuconius Bernardi.
Volgens Reddingius was hij eerst boer, daarna herbergier, dan hier dan
daar omtrent Dokkum. Hij hield zich enige tijd te Dokkum op, en maak-
te er veel schulden. Vervolgens werd hij schoolmeester en begon te
preken in Drenthe. Hij kwam in 1605 te Mantgum in aanmerking tot pre-
dikant, maar dit had op een bericht van de Dokkumer predikanten aan de
classis van Leeuwarden, wegens zijn onkunde en schulden met bewijzen
gestaafd, geen voortgang. Hij komt voor als eerst bekende leraar in
Aengwirden, waar hij in 1619 stond. In 1628 werd hij opgevolgd door
Ds. Nicolai Ensius.
Zijn weduwe zou in 1652 nog in leven zijn geweest.

3934a. Claes Siuckes, te Leeuwarden.

A.de Vries.
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WAPEN, FLAGGE EN TSJERKESEGEL FAN NIJLAN

Troch S.ten Hoeve is út 'e folksmûle in wapenrymke oer it doarpswapen fan
Nijlân optekene;

"Twa oksen en in skepke sân,
dat is it wapen fan Nijlân".

Dit rymke giet totaek op in âlde leginde oer it bouwen fan in tsjerke op it nije
lân by Boalsert. Dy leginde is optekene troch Andreas Cornelius yn 1597 yn
'e "Chroniicke ende warachtige beschrijvinge van Vrieslant". De leginde
komt op it folgjende del:
Yn 1275 bigoun in tal minsken op it nije lân by Boalsert, hwer't eartiids de
Middelsé streamde, in tsjerke to bouwen. Mar al hwat hja oerdeis bouden,
waerd de nachts ôfbrutsen. Dat barde twa- of trijeris. Hja seagen der Gods
lieding yn en bisleaten om de jouns foar bêdtiid twa oksen foar in slide of wein
to spannen en ôf to wachtsjen hwer't dy de oare moarns stiene. Dêr soe dan
de nijetsjerke boud wurde. Hja founen de oksen doe "op een seer leege plaets,
hebbende op haar Hoornen twee brandende waskeersen".
En dêr bouden de minsken de nije tsjerke fan Nijlân.

Yn 'e tsjerke sels wize twa lytse, mei reade oksen biskildere rútsjes noch op
dy leginde. De rútsjes hawwe diel útmakke fan in greater finster, dat wei
wurden is.
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Yn 1860 is ûnder de diakenijwenten yn 'e groun in koperen signet foun,' dêr't
twa, mei in keatling keppele oksen op steane. Dit signet, dêr't men net fan
wit fan hwa't it west hat (der steane de riedseleftige letters R. S. op), is troch
it Koninklijk Munt- en Penningkabinet yn Den Haech datearre op 'e midden fan
'e achttjinde ieu.

Nou't Nijlân dit jier 700 jier bistiet, hawwe it gemeentebistjûr en de doarps-
kommisje "700jier Nijlân" bisletten om it doarpswapen wer to brûken endêr-
njonken in doarpsflagge yn to stellen. Hja hawwe lykwols it signet mei de twa
keppele oksen farre litten en binne oergien op in nij ûntwerp: Foar de twa
keppele oksen binne twa reade oksekoppen yn 't plak kommen, keppele troch
in swart keatling. Reade oksen, om't it swart-bûnte fé fan tsjinwurdich doe
noch net bistie. It hoarnfé wie yn dy tiid readbrún of griis. It sul veren krús
slacht op in stiftsjen fan 'e tsjerke; de kleur grien is hjir de kleur fan it nije
lân.

De omskriuwing fan it wapen is:
"Trochsnien:
I. Yn sulver twa reade oansjende oksekoppen, keppele mei in swart keatling;
II. Yn grien in sulver en krús".

Fan de flagge is de omskriuwing: "Grien mei in wyt krús en op 'e krusing in
reade oansjende oksekop en yn 'e boppehals in giele leelje"..
It krús, de oksekop en de kleuren binne ûntliend oan it wapen. De giele leelje,
ôfkomstich út it gemeentewapen, wol de forbounens fan Nijlân mei de ge-
meente Wymbritseradiel oanjaen.

IT SEGEL FAN DE NED. HERFOARME GEMEENTE FAN NIJLAN

Sûnt de midsieuwen wie it wizânsje om dokuminten en oerienkomsten to se-
geljen. Adel, keaplju, tsjerken, kleasters, stêdden ensfh. brûkten segels.
Ek nei de reformaesje diene de tsjerken soks noch. Binammen nei 1945 kaem
der in oplibjen yn it brûken fan segels; net sasear om ôfspraken to bifêstig-
jen, mar mear as represintaesje, lykas b.g. op it offisiële briefpapier fan 'e
tsjerke, op sluven en tsjerkekrantsjes of as eigendomsmerk yn sjongbondels
en bibels.

It 700-jierrich bistean fan Nijlân hat foar it bistjûr fan 'e Herfoarme Gemeen-
te oanlieding west om in tsjerkesegel yn to stellen. De leginde oer it stiftsjen
fan 'e tsjerke hat fansels útgongspunt west foar it segel. It jowt suver itselde
byld as it doarpswapen; it keatling is weilitten en tusken de beide oksekoppen
stiet in kearsestander mei in brânnende kears. Yn 'e leginde stiet namment-
lik, dat hja de oksen founen mei in brânnende kears op 'e hoarnen. De kears
jowt lykwols ek de brânnende flamme fan it leauwe oan.
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It rânneskrift fan it tsjerkesegel wie eartiids meastal yn it Latyn. Dat wie
lykwols de tael fan learde lju en net fan it gewoane folk, dat dochs it greatste
part fan it tsjerkefolk útmakket. Dêrom stiet nou it rânneskrift yn 'e tael fan
de gewoane minsken, yn it Frysk:

"Segel fan de Herfoarme Gem. fan Nijlân".

J. C.Terluin.
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WiLCO VAN HOLDINGA EN ZIJN DRIE TESTAMENTEN

Inleiding

Twee jaar geleden kreeg de redactie van het Genealogysk Jierboekje door be-
middeling van mr.R.A.Rueb te Velp (Gld.) een fotocopie van het testament
van 1591 van Wilco van Holdinga, dat in het bezit is van mevr. L.A.Ellens-
Ras te De Steeg. Na lezing en transcriptie van de tekst kwam de gedachte op
dit stuk met een toelichting op de inhoud te publiceren.
Een onmisbare schakel in het onderzoek naar vooraanstaande Friese families
is nog steeds het Stamboek. Daarin 1) is te vinden, dat Wilco's dochter Doed
in tweede huwelijk verbonden was met Georg Wolfgang vrijheer toe Schwart-
zenberg. In het archief van de familie Schwartzenberg2) bleken zich nog twee
testamenten van Wilco, van 1588 en 1594, te bevinden.
Het oorspronkelijke plan, het afdrukken van het nu middelste testament, kwam
door deze vondst op losse schroeven te staan. De inhoud van de drie testamen-
ten is echter enerzijds zo verschillend en hun samenhang anderzijds zo opval-
lend, dat het besluit is gevallen ze alle drie met aantekeningen in het licht te
brengen.

Wilco van Holdinga: afstamming en persoon

Vergeleken met andere oude Friese geslachten vormden de Holdinga's een
kleine familie: in amper twee eeuwen komen in zes generaties ongeveer 20
volwassenen voor 3). De familie was gegoed in Oostdongeradeel met als mid-
delpunt Ee en Anjum.
Gabe Hollinga komt in 1449 voor als mede-grietman in Dongerdeel 4), zijn
kleinzoon Wilcke Holdinga was circa vijftig jaar later grootgrondbezitter in
en grietman van Oostdongeradeel 5).
Deze Wilcke had verscheidene kinderen. Hij stierf reeds in 1522 en werd be-
graven in de Jacobijner kerk te Leeuwarden 6). Zijn weduwe Graets Pieters
van Cammingha, die hem zeer lang overleefde, was één van de deelnemers in
de bedijking van Nieuw Kruisland (1529). Hun oudste zoon Botte kreeg bij zijn
huwelijk in 1535 met Hack Feyes Eysinga boven zijn gewone aandeel in de
erfenis van zijn vader Holdinga-state te Anjum ?). Van Botte is verder weinig
bekend. Hij vestigde zich al dan niet gedwongen te Emden, waar hij in 1577 is
gestorven. In het archief-Schwartzenberg is een kroniek van zijn hand be-
waard gebleven.
Het Stamboek vermeldt als kinderen van Botte en Hack twee zoons, Wilcke en
Feye; van de laatste weten we niets.
Wilcke of Wilco van Holdinga zal kort na 1535 geboren zijn. Op 13 juli 1555
werd hij als student ingeschreven aan de universiteit van Leuven (Wilhelmus
Holdinga, Frysius, (nobilis)) 8); waarschijnlijk heeft hij daar rechten gestu-
deerd. In het najaar van 1566 was hij mede-ondertekenaar van het Groot- en
Klein-Compromis, verbonden van Friese edelen en vooraanstaande Leeuwar-
der burgers, waarin de verdediging van "de ware godsdienst" (het protestan-
tisme) op de voorgrond stond 9).
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Ten gevolge van deze stellingneming werd hij in 1568 voor het Hof gedaagd en
verbannen, maar hij had het land in 1567 al verlaten. Bekend is, dat hij zich
te Emden en Bremen heeft opgehouden.
In 1580 was hij weer in Friesland. Op 14 juli van dat jaar werd hij met Foppe
Grovestins en Tjalling Wickel benoemd tot raadsheer in het Hof 10). In de
vergadering van 19 december werden zij geïnstalleerd H); Wilco was in het
vervolg niet vaak aanwezig en reeds op 14 september 1581 wordt hij voor het
laatst als raadsheer genoemd 12).
We kunnen slechts gissen, waarom hij niet tot zijn dood zitting in het Hof
heeft gehad. In 1580 was Sjouck Stania, weduwe van Wilco's oom Haye Hol-
dinga, overleden. Wilco begon daarop een proces over het Broersma-leen te
Kollum tegen zijn neef J(oh)an, zoon van Tjaard Holdinga, aan wie Haye het
leen had toegezegd. Dit proces sleepte zich jaren voort 13). Verder zal hij
het erg druk gehad hebben met zijn bezittingen en die van zijn vrouw ).
Daarnaast schreef hij een Natuurlijke historie van dieren, vogels en vis-
sen 15) en enige historische werken 16).
Wilco is driemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw Tet Sjaarda stierf in
het kraambed 17). Haring Roorda, zijn tweede vrouw, schonk hem zeven of
acht kinderen. Zij stierf in 1574. Wilco trouwde tenslotte met Helena van
Bunau, weduwe van Edzard Douma.
Hij overleed op 16 december 1595 en is begraven te Rinsumageest 18).
Van al zijn kinderen overleefde hem alleen z'n dochter Doed.

Noten:
1. M.de Haan Hettema en A. van Halmael jr. , Stamboek van den Frieschen adel, 1846, op

Holdinga.
2. Rijksarchief in Friesland. Inventaris in handschrift, deel II, pag. 15: Holdinga.
3. Een herziene genealogie van de familie is in voorbereiding.
4. P.Sipma, Oudfriesche oorkonden, deel II, nr. 28.
5. J.A.Faber, Drie eeuwen Friesland, 1972/3, I, 322; II, 648, 658, 666, 667.
6. Grafschriften in handschrift op het Rijksarchief.
7. Zie noot 2.
8. Matrieule de 1'Universitê de Louvain, publiée par A. Schillings, IV, 1528-1569. Brussel

1961, pag. 512.
9. J.J.Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, Leiden 1962, pag. 319, 322. Wilco is hier ten

onrechte als twee personen beschouwd; zie ook: Protocol Cleuting, uitgegeven door P.Th.
Zwart. Leeuwarden 1970, pag. 203, 299 en: Faber, a.w. , II, 681.

10. Naamrol 's Raden Hofs van Friesland. De commissie (= opdracht) als raad ordinaris voor
Wilco vanwege koning Filips II op voordracht van de Staten van Friesland is gedateerd op
13 juni 1580; eedsaflegging op zaterdag 17 december 1580. (Archief van het Hof van Fries-
land C fol. 254verso).

11. Archief van het Hof van Friesland, Quaclap YY 12.
12. Quaclap YY 13.
13. Dit zal een andere keer uitgediept worden.
14. J.W.te Water, Historie van het verbond der Nederlandsche edelen 1565-1567. Middelburg

1776-1796, deel 2, pag. 466-470: Holdinga-state is in de Spaanse tijd (dus vóór 1580) af-
gebrand en later weer opgebouwd.

15. Jac.Scheltema, Staatkundig Nederland, deel I. Amsterdam 1805, pag. 471.
16. De Provinciale Bibliotheek bezit één handschrift van hem.
17. Overleden 16 febr. 1561, begraven te Rinsumageest; zie noot 6.
18. 1595 den 16 Dec.Wilcke Hollinga is gerust tot Lewerden savonts omtrent 6 uren duer een

paralijse ofte apoplexie die hem des selvigendaechssmorgens aenquam (Archief Harinxma
thoe Slooten, inv.nr. 443).

A. L.Hempenius.
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Iets over het testament in de zestiende eeuw 1)

Voordat nader wordt ingegaan op de inhoud van de drie testamenten van Wilco
van Holdinga, is het goed in het kort iets te zeggen over het testament in de
zestiende eeuw in het algemeen. Ruwweg gezegd is een testament of laatste,
uiterste wil een herroepbare wilsverklaring van wat iemand wil dat er na zijn
dood zal gebeuren. Dit heeft dan in hoofdzaak betrekking op de verdeling van
zijn tijdelijke goederen.
Toentertijd kende men twee manieren om een testament te maken: mondeling
of schriftelijk 2). Mondeling wil zeggen, dat de testator - degene die het tes-
tament maakt - zijn wilsverklaring aan een ambtsdrager, vaak een notaris,
kenbaar maakte, die het dan voor hem opstelde; schriftelijk wil zeggen, dat
men zijn testament zelf schreef en het dan eventueel bij een notaris in bewa-
ring gaf. Tot welke categorie de drie testamenten van Wilco gerekend moeten
worden is moeilijk uit te maken. Het wil ons voorkomen, dat Wilco het eerste
oorspronkelijk zelf geschreven heeft en ook het tweede, hoewel daar notariële
kopieën van gemaakt zijn 3). Het derde is, daar Wilco zelf de pen niet meer
kon voeren4), naar alle waarschijnlijkheid door de in dit testament genoemde
notaris Jacobus Wijbrandus 5) opgetekend.
Net als op andere terreinen van het rechtsleven in Friesland in die tijd speel-
de het Romeinse recht bij het testament een grote rol. Toen de Friese staten
in 1498 op last van de hertog van Saksen hadden moeten zeggen naar welk
recht Friesland zou leven, hadden zij gekozen voor het Romeinse recht voor
zover niet anders bepaald 6). Daarmee had de receptie van het Romeinse
recht, die zich daar inde loop van de veertiende en vijftiende eeuw voltrokken
had, als het ware haar beslag gekregen. Deze receptie houdt in, dat alle
recht, ook het inheemse, gezien wordt door een romeinsrechtelijke bril en
ingepast wordt in het romeinsrechtelijk systeem '.
Wat het testament betreft was dat niet zo moeilijk, omdat deze manier om
goederen op anderen te laten vererven in ons land altijd al sterk door het Ro-
meinse recht beïnvloed is geweest. In het Germaanse recht was het testament
aanvankelijk onbekend als gevolg van de structuur van de Germaanse maat-
schappij. Aan de basis daarvan stond de maagschap, het geslacht, bestuurd
door het maagschapshoofd. Deze moet eerder gezien worden als een souve-
rein heerser over zijn familieleden, het personeel, het land, dat de maag-
schap bewerkt, en de dingen, die zij gebruikt, dan als eigenaar van die grond
en die dingen 8), Zo er van eigendom of bezit gesproken zou mogen worden,
dan zou men de gehele maagschap als eigenaar of bezitter moeten beschou-
wen. Bij overlijden van een maagschapshoofd vond volgens vaste regels erf-
opvolging plaats. Het is duidelijk, dat er in een dergelijke maatschappij-
structuur geen behoefte is aan een zo bijzondere wilsverklaring van wat er na
de dood moet gebeuren als het testament.
Dit werd anders bij de komst van het christendom, omdat toen de gedachte
ingang vond, dat het het zieleheil ten goede zou komen, als men de kerk een
deel van zijn aardse bezittingen afstond, met name op het sterfbed. Een zeer
geschikt middel in dezen was uiteraard het vermaken van een legaat aan een
kerk of klooster bij testament. Deze making betekende echter, dat de erflater
goederen aan het maagschapsverband moest onttrekken. Om nu te voorkomen,
dat de familieleden de making later zouden aanvechten, was hun toestemming
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aanvankelijk voor de geldigheid van het testament vereist. Overigens stelde
de kerk, die daar tenslotte alle belang bij had, ook regels voor het maken van
een geldige testamentaire beschikking vast. Voor een zeer groot deel ontleen-
de ze deze aan het Romeinse recht - waar de kerk trouwens zelf officieel naar
leefde - , maar op sommige punten gaf zij eigen voorschriften 9).
Aan het einde van de middeleeuwen bestond het testamentaire erfrecht in
West-Europa, dus ook in Friesland, voor het grootste deel uit Romeins recht,
met een enkele uit het canoniek recht afkomstige bepaling. Deze lijn zet zich
in de zestiende eeuw voort.
De testamenten van Wilco van Holdinga moeten dus vooral bezien worden tegen
de achtergrond van het Romeinse recht. Het feit, dat de testator zeer waar-
schijnlijk aan de universiteit van Leuven rechten heeft gestudeerd, maakt dit
misschien nog noodzakelijker.
Volgens het Romeinse recht moest een testament om geldig te zijn aan twee
vereisten voldoen. Het moest een erfstelling bevatten, d.w. z. er moest dui-
delijk in staan wie de erfgenaam was, en het moest ondertekend zijn door
zeven getuigen 10). Wat het eerste vereiste aangaat, als de erflater maar
duidelijk één of meer erfgenamen had aangewezen, was hij vrij zoveel legaten
te vermaken als hij wilde. Het bijzondere van een legaatH) is, dat de begun-
stigde - de legataris - buiten het aan hem uit te keren legaat niets met de
boedel van de erflater te maken heeft. De erfgenaam daarentegen is in alles
de rechtsopvolger van de overledene; in beginsel gaat op hem diens gehele
boedel met alle schulden over.
Een bijzondere, maar vroeger in Friesland toch heel gebruikelijke making,
was het fideïcommis of de making over de hand 12).. Hieronder werd verstaan,
dat de testator alvast bepaalde op wie een of ander onroerend goed vererven
zou, als de eerstaangewezen erfgenaam overleed. Men moet dit zo zien, dat
deze eerste erfgenaam, de fideïcommissari(u)s, wel eigenaar van dat goed
werd, maar dat op hem de last rustte het weer (ongeschonden) door te geven
aan de na hem aangewezen erfgenaam, de verwachter. Naar Romeins recht
mocht degene, die belast was met de uitkering van het fideïcommis 1/4 ge-
deelte houden, de zgn. trebellianieke portie 13).
Van de figuur van de making over de hand werd vaak gebruik gemaakt voor het
stichten van een familiefideïcommis 1 )̂. De testator legde dan voor altijd
vast op wie een bepaalde bezitting telkens weer moest vererven, zodat die
bezitting in de familie zou blijven. In dit kader kwam het nog al eens voor,
dat de testator één van zijn bezittingen als "voordeelsgoed" voor één van zijn
zoons of kleinzoons aanwees met de bedoeling van die bezitting een "stamslot"
voor het hoofd van de familie te maken 15). Het "voordeelsgoed" is eigenlijk
niet zozeer een nalatenschap als wel een prelegaat, d.w.z. dat dit "voor-
deelsgoed" bij de verdere verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen bui-
ten beschouwing gelaten wordt; het wordt vooraf aan de begunstigde toege-
deeld.
Zowel aan een (fideïcommissaire) erfstelling als aan een legaat kon de testa-
tor voorwaarden verbinden, die de begunstigde, indien mogelijk, moest ver-
vullen 16).
Dit alles is duidelijk terug te vinden in Wilco van Holdinga's testamenten. In
alle drie wijst hij zijn dochter Doed of haar kinderen als zijn universele erf-
genamen aan 17). Daarnaast vermaakt hij met name in het derde testament
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aan velen een legaat, zoals aan Frauw en Haring Burmania 1^).
In alle drie testamenten wordt Eysinga-state als "voordeelsgoed" aangewezen.
Het moet als prelegaat overgaan op een zoon van Doed en dan op diens zoon
enz. '19), zodat deze bezitting altijd in handen van Doed haar afstammelingen
en daarmee van de zijne zal blijven. Het behouden van de trebellianieke portie
sluit Wilco, althans in het tweede en derde testament, uit 20).
Voorwaarden stelt de testator ook voortdurend. De voornaamste, telkens weer
opduikende voorwaarde is, dat de erfgenamen en soms de legatarissen een
zoon Botte, Feye of Wilcke van Holdinga (en/of een dochter Hack Eysinga)
moeten noemen 21). Het toont hoe innig Wilco wenste, dat de in zijn familie
gegeven namen niet verloren zouden gaan.

Wat betreft het vereiste van de zeven getuigen gold in die tijd in Friesland of-
ficieel een uitzondering. Het eerste artikel van de in 1542 op last vanKarel V
opgetekende Friese costumen zegt, dat een testament geldig is, als het is op-
gemaakt voor een pastoor en twee getuigen 22). in werkelijkheid gaat het hier
niet om gewoonterecht, maar om ingeburgerd canoniek recht. In de praktijk
hield men zich echter vaak aan het door het Romeinse recht voorgeschreven
aantal getuigen. Alle drie testamenten van Wilco van Holdinga zijn door ten-
minste zeven getuigen ondertekend 23).
Als aan deze twee vereisten, de erfstelling en de ondertekening door het juis-
te aantal getuigen, voldaan is, is het testament in beginsel geldig. Om er he-
lemaal zeker van te zijn, dat men zijn laatste wil zal uitvoeren, neemt Hol-
dinga in alle testamenten een verklaring op met de strekking, dat als zijn
wilsbeschikking niet als testament mocht gelden, die dan als codicil of iets
dergelijks moet worden beschouwd 24). Dit komt heel helder tot uiting in het
testament van 1594; Wilco verklaart daarin, dat hij wil, dat zijn erfgenamen
en legatarissen zijn wilsbeschikking zullen onderhouden".. . als eensolenneel
testament, codicil, donatio causa mortis ofte slechte dispositie inter libe-
ros . . . " 25).
Evenals een testament is een codicil een uiterste wilsbeschikking, maar in
tegenstelling tot het testament is het codicil vormvrij en zijn drie getuigen
voldoende 26). j}e donatio causa mortis, de schenking ter zake des doods, is
een schenking onder de opschortende voorwaarde, dat de begiftigde de schen-
ker overleeft 27). £>e term "dispositie inter liberos" betekent letterlijk: rege-
ling (van ouders) tussen kinderen. Wilco zal ermee bedoeld hebben, dat zijn
laatste wil in het uiterste geval beschouwd moest worden als een eenvoudige
overeenkomst tussen hem en zijn erfgenamen en legatarissen ' ° ) .
Niet alleen het testament moet aan bepaalde vereisten voldoen, ook de testa-
tor. Er kan nooit een geldig testament tot stand komen, als de maker niet
mocht testeren. Het voornaamste vereiste in dit kader is, dat de testator bij
het maken van het testament bij zijn volle verstand was 29). Holdinga ver-
klaart dan ook in alle testamenten,dat hij zijn wilsbeschikking maakt " . . .met
rijpen verstande en voorbedachten moede.. . " ̂ 0). Bovendien moet de testator
natuurlijk vrij geweest zijn bij het uiten van zijn wil. Dwang, dwaling of be-
drog maken eentestament, net als alle andere wilsverklaringen, nietig 31).
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Noten:
1. Voor dit gedeelte is vooral gebruik gemaakt van J. Th. de Smidt e. a. , Compendium

van de geschiedenis van het Nederlands privaatrecht, Deventer 1970, hier af te kor-
ten als Compendium, en P. Gerbenzon en N.E. Algra. Voortgangh des rechtes, 3e
druk, Groningen 1972, af te korten als Voortgangh.

2. Compendium nr. 103.
3. Zie de aantekening van de notarissen Harderwijck en Van Tongeren achter tes ta-

ment II.
4. Testament III, r . 246/247.
5. Testament III, r. 254/255.
6. Voortgangh, blz. 116; zie voor nadere gegevens over de receptie van het Romeinse

recht in Friesland o.m. L. J. van Apeldoorn. Het Romeinse recht in Friesland, in
Meded. Nederl. Akad. van Wetensch. afd. Letterkunde, N.R. III 10; R. Feenstra,
Keizerrecht en Romeins recht in Friesland, in O.V.R. -V.M. 11 (1954), en
P. Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de receptie van het Romeinse recht in
Friesland, inT.v.RG. 27 (1959).

7. Voortgangh, blz. 90.
8. Voortgangh, blz. 35.
9. Gegevens ontleend aan H. F. W.D. Fischer, De voorgeschiedenis van het testament

in Nederland, in Het Testament, een bundel monografieën, uitgegeven ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan van de broederschap der eandidaat-notarissen,
onder redactie van E.M.Meijers en J.Eggens, Arnhem 1951.

10. Het inhoudelijk vereiste, de erfstelling, is o.m. te vinden in Inst. 2.17.2, het
vormvereiste, het aantal getuigen, in Inst. 2.10.3, waar gezegd wordt, dat de
praetor een "testamentum per aes et libram" (lett. testament door brons en weeg-
schaal, een bepaalde vorm van testament in de klassieke tijd) als geldig beschouwt,
als er de zegels van zeven getuigen aanhangen.

11. Compendium, nr. 100.
12. Compendium nr. 101.
13. Idem; de benaming is ontleend aan het senatusconsultum trebellianum, Dig. 36.1.
14. Compendium nr. 100.
15. Zie ook S.J.Fockema Andreae, Voordeelsgoederen in Friesland, Vrije Fries 46

(1964).
16. Compendium nr. 99.
17. Testament I, r . 26-28; test. II, r . 25-27; test. III, r . 19-22.
18. Testament III, r. 101-145.
19. Testament I, r . 28-41; test. II, r . 27-41; test. III. r . 24-42.
20. Testament II, r . 66; test. III, r . 71.
21. Bijv. testament II, r. 30, waar Wilco zijn dochter die voorwaarde stelt en test. III,

r . 125-128 en r . 143-145, waar hij dit doet t. a. v. Frauw en Haring Burmania.
22. Groot placcaat- en charterboek van Vriesland verzamelt door G.F. thoe Schwart-

zenberg en Hohenlandsberg, Leeuwarden 1768-1795, dl. II, blz. 840.
23. Testament I is zelfs door acht getuigen ondertekend, waarom is onduidelijk. Dat

testament III door acht getuigen ondertekend is, is het gevolg van het feit, dat Hol-
dinga het zelf niet meer kon doen, zoals in r . 246/247 vermeld staat.

24. Testament I, r. 126-128; test. II, r . 71-73; test. III, r . 188-191.
25. Testament III, t . a . p .
26. Compendium nr. 104.
27. Compendium nr. 221.
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28. Het testament van Doed van Holdinga uit 1643 bevat een soortgelijke zinsnede, waar-
in de testatrice verklaart, dat haar wilsbeschikking uitgevoerd moet worden
". . . 'tsij als eentestament, donatio mortis causa, codicil, scheidinge van olderen
tusschen sijn kinderen ofte eenige andere uterste wille . . . ".

29. Compendium nr. 102; aldaar ook andere vereisten genoemd.
30. Alle testamenten r . 3/4.
31. Compendium nr. 102.

B. S. Hempenius-van Dijk.
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Toelichting op de testamenten

1. De testamenten zijn getranscribeerd volgens regels van de rijksarchief-
school. Deze regels zijn, in afwijking van de regels voor het uitgeven van
historische bescheiden, alleen voor praktisch gebruik bestemd:

æ en œ: los
u/v/w, i/j, y/ij: normaliseren
woordscheiding en -aaneenschrijving: modern
gebruik van hoofdletters en leestekens: modern
afkortingen: oplossen

2. Het eerste en het tweede testament zijn origineel, het derde is een authen-
tiek afschrift.

3. Het testament van 1588.
Wilco was een precies man. Wat hij menselijkerwijs zelf kon regelen en
voorschrijven, is in z'n testamenten beschreven.
J.W. te Water schreef, doelend op het testament van 1594, "Hij scheen
zeer bekommerd over de plaatse zijner begravenisse". In 1588 en 1591
was hij daarover eigenlijk nog meer bezorgd.
Uit de opsomming van mogelijke plaatsen van begraving kan worden opge-
maakt, waar Wilco gewoond en verbleven heeft. In de eerste jaren van zijn
huwelijk en vermoedelijk tot 1567 woonde hij te Rinsumageest. Nadat hij
was uitgeweken naar het buitenland, verbleef hij te Bremen en te Emden.
Sinds 1580 woonde hij mogelijk te Leeuwarden, waar zijn vader een huis
had, en na zijn huwelijk met Helena van Bunau op Douma-zate te Britsum.
Gezien de formulering betreffende overlijden en begraving in het buiten-
land, moeten we aannemen, dat Wilco zich in 1588 en 1591 nog best in
staat achtte in Duitsland z'n eigen zaken af te doen. Het was dus geen
zwakheid van lichaam, die hem ertoe bracht een testament te maken.
De beste reden lijkt te liggen in de omstandigheid, dat na de dood van zijn
zoon Feye in 1586 Doed als enig kind was overgebleven. We mogen aanne-
men, dat Wilco reeds eerder een testament had gemaakt, waarin hij zijn
laatst overgebleven zoon, die naar zijn grootvader Feye Eysinga was ver-
noemd, de Eysinga-goederen had vermaakt. Dat Wilco een bijzondere zorg
voor Feye had, kan blijken uit het feit, dat hij drie jaar tevoren zijn zoon,
die in Duitsland ging studeren, naar het buitenland had vergezeld.
Doed Holdinga was inmiddels op huwbare leeftijd (16 j . ) gekomen, en hoe-
wel nergens blijkt, dat er al een huwelijkspartner gevonden was, was een
regeling voor de door Wilco na te laten goederen wel gewenst.
Als enig erfgenaam werd Doed aangewezen. Eysinga-state en enkele ande-
re goederen gingen aan haar neus voorbij. Ze werden gelegateerd aan een
zoon van Doed, die dan de naam Holdinga moest aannemen. Helena van
Bunau kreeg er het vruchtgebruik van.
Ingeval Doed zonder nakomelingen zou komen te overlijden, zouden Wilco's
vaderlijke en moederlijke goederen teruggaan naar de familieleden van zijn
vader en moeder, de Holdinga's en de Eysinga's, in een door Doed nader
te bepalen verdeling.
Zoveel mogelijk wilde de testator inmenging van vreemden in zijn zaken
vermijden. Daartoe legde hij vast, dat Helena de voogdij over zijn dochter
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zou hebben, terwijl in uitzonderlijke gevallen de hulp van twee vrienden
ingeroepen zou mogen worden.
Het testament van 1591.
Hoewel dit testament korter is dan dat van 1588, zijn verschillende rege-
lingen van het voorgaande nader uitgewerkt.
In de eerste plaats moest degene, die het voordeel van Eysinga-state kon
toevallen, zich Botte, Feye of Wilco Holdinga noemen.
In de tweede plaats zouden, wanneer Doed zonder nageslacht zou overlij-
den, de vaderlijke en moederlijke goederen teruggaan naar Wilco's groot-
moederlijke en moederlijke familie, de Cammingha's en de Eysinga's, en
wel naar bepaalde personen:

C ammingha

Pieter, heer van Ameland, overl. 1524

Graets, geb. 1485 Sicke Wijtze Haye
tr. 1) 1490- geb. 1492 1503-1556
Wilcke Holdinga vóór 1541 test. 1541
overl. 1522

Botte H. Pieter Taecke
overl. 1577 1531-1571 1536-1618

I I I
Wilcke H. Sicke, Sicke,
testator Frans T j aart,
overl. 1595 Gerrolt

E ys inga

Hack Eysinga
tr. 1) Aede Keimpes Jongema tr. 2) Tjalling Bolta (later: Eysinga)

Aede Eysinga Feye Eysinga
overl. 1551

5. ' T T ^
Tjalling Frans Hack Eysinga
overl. 1572 overl. 1603 tr.

Botte Holdinga

I
Tjalling Aede, Wilcke Holdinga
Pieter Juw, testator

Focke overl. 1595

(bron: Stamboek)
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Voor deze mogelijke erfgenamen werd verder bepaald, dat zij de namen
Botte, Feye of Wilco in de familie moesten houden.
De aanwijzing van de Cammingha's als erfgenamen in tweede instantie en
de uitsluiting van de Holdinga's was met het oog op het proces over het
Broersma-leen een begrijpelijke (re)actie van de testator.
Een belangrijker reden voor een nieuw testament in 1591 was het aanstaan-
de of reeds' gesloten huwelijk van Doed met KeimpeDonia. Bepalingen over
voogdij en toezicht door Helena van Bunau waren daardoor overbodig ge-
worden. Helena hoefde niet meer genoemd te worden, aangezien haar bij
het huwelijkscontract van haar en Wilco al een uitkering was toegezegd.
Op de achterzijde van het tweede testament is een notariële akte geschre-
ven, waarin is opgenomen, dat de testator en de getuigen drie gelijklui-
dende testamenten hebben ondertekend. Is het toeval, dat één exemplaar
bewaard is bij een afstammelinge van de Cammingha's?
Het testament van 1594.
Het is waarschijnlijk dat de staat van Doed voor Wilco nogmaals aanleiding
is geweest tot het maken van een nieuw testament.
Doed was sinds 1593 weduwe van Keimpe Donia, bij wie ze een zoon, Syds
of Keimpe, en een dochter had.
Keimpe Donia j r . kreeg nu het voordeel van Eysinga-state, op voorwaarde,
dat hij de namen Botte, Feye en Wilcke Holdinga en Hack Eysinga in zijn
nageslacht in ere hield.
Doed was nog jong en rijk, een betere partij kon een man zich nauwelijks
wensen. Wilco was daar ook niet blind voor; hij bepaalde dat, indien Doed
zou hertrouwen en een zoon krijgen, deze zoon met de naam Botte enz. in
plaats van Keimpe Donia Eysinga-state ten deel zou vallen. De regeling
van het voorgaande testament betreffende de mogelijke vererving op de
Cammingha's en de Eysinga's bleef gelijk.
Eysinga-state en Auta of Nij Holdinga te Anjum, de belangrijkste goederen,
die Hack Eysinga en Botte Holdinga in 1535 ten huwelijk hadden meegekre-
gen, gingen de testator bijzonder ter harte; Doed en haar kinderen kregen
uitdrukkelijk opdracht de huizen met toebehoren altijd goed te onderhouden
en te verbeteren.
Een mooi legaat kreeg FrauwBurmania, Wilco's nicht: zij mocht naar haar
stand wonen op Eysinga-state en kreeg daarbij verschillende inkomsten en
roerende goederen, als dank waarvoor zij een zoon Feye, Botte of Wilcke
en een dochter Hack moest noemen. Aan haar zuster Haring werd een gou-
den ketting ter waarde van 500 car .g . in het vooruitzicht gesteld bij haar
huwelijk. Indien Frauw vóór Doed of Wilco zou komen te overlijden, zou
Haring in alle opzichten de plaats van haar zuster innemen.
Wilco legateerde zijn Griekse en Latijnse boeken aan Upcke Burmania en
Tjalling Eysinga; zij moesten proberen zijn geschriften in druk te laten
verschijnen.
Enkele vrienden en ex-collega's in het Hof kregen een munt, ter gedachte-
nis; echt een mooi gebaar maakte Wilco met zijn legaten voor het levens-
onderhoud van enige minderbedeelde naasten, onder wie zijn oude (?) be-
diende Gerben.
Tenslotte herriep hij het testament van 17 (eenschrijffoutje) februari 1591.
Vervolgens schoten de testator weer allerlei dingen te binnen, die nog ge-

111



regeld moesten worden. Het belangrijkste was wel, dat hij drie executeurs-
testamentair aanwees; dezen kregen enerzijds speciale last het gebeente
van zijn tweede vrouw en zijn zoon(tje)s Gabriël (Gabbe) en Feye naar
Rinsumageest over te brengen, en anderzijds de vrijheid om verschillende
(aangewezen!) goederen te gelde te maken ten behoeve van een vlotte af-
wikkeling van de nalatenschap.
Uit de slotregels blijkt pas, dat Wilco lichamelijk aftakelde: omdat zijn
hand zo beefde, dat hij zijn handtekening niet kon zetten, vroeg hij Taco
Burmania het testament voor hem te ondertekenen.
De gevolgen van het derde testament.
Zoals te verwachten was, is Doed opnieuw getrouwd. Begin 1596 werd ze
de tweede vrouw van Georg Wolfgang vrijheer toe Schwartzenberg.
Doed maakte haar testament op 29 januari 1643. Daarin worden de bepa-
lingen van Wilco's testament herhaald en uitgebreid betreffende het duur-
zaam onderhoud van Eysinga-state en Nij Holdinga en de jaarlijkse gift aan
de armen van Anjum en Rinsumageest. Willem of Wilcke toe Schwartzen-
berg kreeg Eysinga-state als voordeelsgoed.
Het door Wilco aan Frauw Burmania vermaakte legaat, dat bestond uit het
bewonen van Eysinga-state en een jaarlijkse uitkering van allerlei goede-
ren, werd de bron van een hoogoplaaiende familieruzie. Bocke Burmania,
de weduwnaar van Frauw, claimde als vader en voogd dit rijke legaat voor
zijn kinderen, die als erfgenamen van hun moeder haar rechtsopvolgers
waren. Het testament van Wilco vermeldde echter duidelijk, dat het legaat
op Frauws zuster Haring over zou gaan, indien Frauw vóór Doed overleed.

Jurrien Roorda tr. Doed Cammingha

I
Haring Roorda Rints Roorda
tr. tr.
Wilcke Holdinga Upcke Burmania
testator overl. 1615
overl. 1595 I

r i
Frauw Burmania Haring Burmania
overl. vóór 1622 overl. 1646
tr. tr.
Bocke Burmania Bocke Jelgers Feitsma

(Uit beide huwelijken kinderen, maar geen kind vernoemd volgens de be-
palingen van het testament.)

In het proces, dat daarop ontstond tussen Bocke Feitsma i.q. aan de ene
kant, en Georg toe Schwartzenberg i.q. en Bocke Burmania i.q. aan de
andere kant, deed het Hof van Friesland op 6 juli 1623 (R. A. Hof WW 1623)
uitspraak. Het testament naar de letter uitleggend, stelde het Hof Haring
in het gelijk; aan haar moest Doed het legaat dus voortaan uitkeren. Een
definitief akkoord hierover kwam pas in 1631 tot stand.
Wilco's grootste wens, het doen voortleven van de naam Botte, Feye of
Wilco Holdinga, is in vervulling gegaan. In de familie toe Schwartzenberg
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worden de namen Wilco Holdinga nog als voornaam gevoerd. Het bezit van
Eysinga-state is niet meer gekoppeld aan die naam; al vóór 1795 is het in
andere handen gekomen.
Over het uitgeven van Wilco's geschriften en de herbegraving van zijn
tweede vrouw en twee kinderen kunnen we kort zijn: beide opdrachten zijn
waarschijnlijk vanwege de zeer grote kosten niet uitgevoerd.
Tot slot nog enige opmerkingen bij de tekst.

Testament I:
r. 17 begraeffenisse = grafkelder; vgl. r. 104 begravenisse =begraving
r. 35 zie voor de koop van het veen in Waltershemrick: Rentmeesters-

r ekeningen XXVIIa 1566/67 2 7r.
r. 37 deductie = mindering

quota = aandeel
r. 40 succedent (succedant) = opvolger
r. 50 versetten = met hypotheek bezwaren
r. 51 veraliniëren = vervreemden
r. 58 lieffgifte = lijfrente
r. 97 in 't vergaederen van ons echte = bij huwelijkseontract
r. 121 discreperen = verschillen
r. 122 irrevocabel = onherroepelijk
r. 129 des t'orconde = tot getuigenis hiervan
r. 132 praejudiceren = bevoordelen
r. 139 unico actu = II, r. 83 op eenen tijt ende stonde = direct na elkaar

Testament II:
r. 9 d'eerste: schrijffout, lees: de aardse
r. 71 nuncupatyff = openlijk afgekondigd
r. 73 aequiteit = billijkheid

gedefendeert = verdedigd
r. 77 accresceren = toekomen
aanhangsel:
vierde indictie Romana etc. : deel van de gebruikelijke notariële datumfor-
mule; de vierde indictie valt hier praktisch samen met het kalenderjaar
1591. De formule wordt vaak uitgebreid met de aanduiding van het rege-
ringsjaar van koning of keizer.

Testament III:
r. 76/77 ex alia donatione = uit anderen hoofde (nl. volgens het huwelijks-

eontract)
r. 120 die coninginne vrou Mar ia = koningin-weduwe Mar ia van Hongarije,

landvoogdes 1531-1555.
r. 121 fontgifte ofte metpenninck = doopgift
r. 141 ad vitam = gedurende haar leven
r. 177 van Godt gewandelt = innerlijk veranderd : krankzinnig
r. 179 proven = plaats in een tehuis, met onderhoud tot de dood
r. 181 precaveren = voorbehouden

A. L. Hempenius.
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Testament van Wilco van Holdinga, 1588
(transcriptie)

In den naeme Godts amen. In 't jaer ons Heeren duysentvijffhondertachtende-
tachtich den XXVIIIen februarii heb ick Wilcko van Holdingha in temelijcker
gesontheyt gaende ende staende, met rijpen verstande ende voorbedachten
muede overleggende d'onseeckerheyt des menschelijcken levens, voor mij

5 genoemen te maecken ende maecke midts desen mijn testament, codicil ofte
uiterste laetste wille van mijn tijdtlijcke guederen, diewelcke ick nae mijn
doodt geraecken sall achter te laeten, in voegen ende manieren hiernae vol-
gende :
In den eersten bevele ick testator den almachtigen genaedgen Godt mijn eedele

10 siele, ende 't lichaem d'eerdtsche begravinge in die kercke op Rinsmoers-
geest bij juffrouw Teth Zyaerda mijn veellgelievede salige eerste huysfrouwe
ende mijn lieve kynderen, ofte soe sulcx doer eenige voorfallende beletselen
nyet mochte geschien, soe begeer ick toe Britzum (indien moegelijck) geleydt
te worden omme mij van daer tot gelegener tijdt op der Geest voors. te moe-

15 gen brengen, ende soe gheen van beyden koste geschien, — gelijck alle
menschelijcke saecken onzeecker zijn —, soe begeer ick toe Leeuwarden in
die Jacobijner kercke in der Holdingeren begraeffenisse bij mijn salige over-
olders ende lieve moeder ende dochter te leggen, ofte zoe 't daer oeck nyet
wolde wesen ende ick buytenslandts mochte geraecken afflivich te worden,

20 steil ick d'frunden present zijnde vrij omme mij eerlijck te moegen doen be-
graven daer 't hun geraedsaemst sall duncken te wesen, 't zij dan tho Bremen
bij juffrouw Haringh Roorda mijn hartz veelgelievede salige huysfrouwe, ofte
tot Embden bij mijn lieve salige vader, ofte anders nae gelegentheyt der
plaetsen daer 't d'Heere sall believen mij op te eysschen.

25 Coemende voorts tot die dispositie van mijn tijdtlijcke guederen, soe is 't,
dat ick testator maecke universaell erffgenaem van alle mijn guederen die ick
sall geraecken achter te laeten Dued Holdingha mijn eenige dochter ende kyndt
ofte haer kynderen die Godt haer sall believen te verlenen, wel verstaende
nochtans, dat een van haere zoonen die 't mij ofte — zoe ick voor die tijdt

30 mochte geraecken te versterven — mijn dochter believen sall nae d'naem
ende familie van Holdingha noemen te laeten, sall te vorndeell hebben, ont-
fangen ende genieten Eysingha staete soe goedt ende quaedt ick die sall ge-
raecken achter te laeten, met alle d'landen die ick op Rinsmoersgeest heb
leggende ten suyden van 't diept lopende van daer nae Doccum met noch seven

35 roeden feens bij mijn salige vader ende moeder voormaels gecocht van wijlen
Douwe Aylva ende zijn huysfrouwe, in Waltershemrick gelegen, zonder dat
hem d'selve goederen in deductie neffens zijn quota van d'andere guederen
met zijn broeders ende susters getoegen sullen worden, ende sall dese mijne
dispositie alsoe voortgaen op den oldtsten zoone ofte den daer 't d'vader sall

40 believen een succedent te wesen, omme den naeme van Holdingha te fueren,
soelange dese mijn dispositie plaets sall moegen grijpen ende stall holden;
ende ingevalle mijn dochter voors. sonder kynderen quam deser werelt te
overlijden ofte oeck haer kynderen alle mede sonder wettelijcke nedergraed
ofte sonder hun vader in leven laetende versterven, will ick, dat alle die on-

45 roerlijcke guederen van mij affgecoemen alsdan wederomme sullen vallen,
erven ende keeren op mijn eygen bluedt, eenyder aen zijn eygen graedt, als
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te weten mijn salige vaders guederen in Dongerdeel oosterzijde der Paesens
leggende mit het leengoedt Broersma toe Collum aen die vrunden van mijns
vaders zijde, ende mijn salige moeders guederen aen die van Eysingha, want

50 ick nyet en will, dat dese guederen sullen verset, vercoft ofte in enigerleye
wijse veraliëneert worden, wel verstaende nochtans, dat mijn dochter Dued
Holdingha voors. stervende sonder lijves erven die vrije verkiesinge sall
hebben ende beholden, wie ofte an wen ende an hoeveellzij sall willen maecken
van eenyder graed voors. 't selve guedt sonder eenich respect behoevende te

55 nemen op d'uytterste naeheyt van 't bluedt derselver, voorbeholden oeck, zoe
mijn dochter voors. afflivich mochte worden een man achter laetende bij levene
lijve, zij haer man well sall moegen maecken alle d'selve mijne guederen ofte
soeveel haer selffs sall believen, geduyrende zijn leven voor een lieffgifte
ende die ruerlijcke ewelijck ende erfflijck.

60 Belangende die guederen van mijn salige huysfrouw juffrouw HaringhRoorda,
die mij van mijn overledene lieve seskynderen angestorven zijn, laet ickmijn
dochter vrij gelijck van alle andere haers salige moeders guederen te dispo-
neren als haer eygen believen sall toe draegen.
Voorts soe maecke ick juffrouw Helena vanBunau mijn hartz lieve huysfrouwe

65 curatrix over mijn dochter voors., nyet twijffelende ofte zij sall een moeder-
lij cke hart stedes voortaen oeck nyet weyniger tot haer beholden als zij tot
alle mijne kynderen gehadt heeft voor dese tijdt, met gelijcker toeversicht op
haer vertrouwende nae vruntlijcker begeeren, dat zij mijn dochter voors. sall
believen bij haer te beholden mitderwoen, bij soeverre zij ongehylckt noch

70 solde moegen wesen, als ick geraecke afflivich te worden, ende op haer te
sien, helpen, raeden ende voor haer sorge draegen als voor haer eygen kyndt,
soe in 't uytgeven van haer als andersins; insgelijcx begeer ick van mijn
dochter, dat zij mijn huysfrouwe voors. nyet anders will holden, respecteren
ende beminnen ende met alle gehoersaemheyt soecken te believen ende bij

75 haeren raede te wesen ende doen als zij haeren eygen lijff lij eken salige moe-
der gedaen solde hebben, bij soeverre die in levene waere gebleven, in wiens
plaetse die hooge Godt haer heeft believet te stellen; will oeck nyet, dat mijn
dochter andere curateurs sall verkiesen, dan sall haer guederen selffs admi-
nistreren met hulp ende raedt van mijn lieve huysfrouwe; ende ingefalle haer

80 enige swaericheden mochten voorfallen, daer zij hun nyet mochten weten uyt
te redden sonder te gebruyeken verstandiger luyde raedt, soe will ick, dat zij
tot heure costen sullen te hulpe ende raede nemen mijn lieve neeff mr. Frans
Eysingha ende denhoochgeleerdenheren doctor Joannes Tyara sonder yemants
meer, ten waer saecke, dat d'selve heeren sulex goedt vonden ende rieden.

85 Voorts soe legatere ende bespreecke ick testator juffrouw Helena van Bunau
mijn lieve huysfrouwe 't fruchtgebruyek geduyrende haer leven ende nyet lan-
ger van Eysingha staete mit het hoff soe als 't daer leydt met alle d'landen die
ick opRinsmoersgeest heb leggen, met noch diezaete op 't Terp toe Sijbranda-
huys bij Claer camp gelegen soeals die nu gebruyekt wordt bij Tyaerdt Outgers,

90 met noch zoeveell ick in die zaete toe Jorwert, Groot-Batens geheten, heb
leggen, die nu bij eenen Pieter Piersz als meyer bewoent wordt, noch met
een saete tot Aenium in Dongerdeell gelegen, Joudama genaempt, ende nu bij
eenen Jacob Pietersz bewoent, samptlijck met de derdepart van de zaete oeck
aldaer gelegen, Roddersma geheten, daeraff dat huyrman althans is eenen

95 Bruyn Jacobsz, wel verstaende, dat die twiehondert carolusguldens, die ick
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haer jaerlicx oeck geduyrende haer leven te ontfangen uyt mijne guederen toe-
gemaeckt hadde in 't vergaederen van ons echte, bij soeverre ick voor haer
geraeckte te versterven, daerin sullen gerekent, versmolten ende mede vol-
daen zijn.

100 Voorts soe bespreeeke ick ende maecke haerewelijck ende erfflijck mijnhelft
van de zaete tot Britzum gelegen, Feddema genoempt, d'gehele zaete voors.
bij ons gecoft zijnde van Auck Donya, ende nu bij eenen Pieter Jacobsz als
huyrman gebruyckt; des sall mijn lieve huysfrouwe draegen tot haer last die
costen van mijn uytfaert ende begravenisse. Ende bij soeverre mijn dochter

105 ongehylckt sonder lijves erven mochte coemen dese werelt te overlijden, des
die lieve Godt verhoede, will ick, dat mijn lieve huysfrouwe sall alle mijn
vaste guederen geduyrende haer leven beholden ende alle roerlijcke ewelijck
ende erfflijck, mits dat zij mijn arme vrunden, die ick haer mondtlijck te
kennen sall geven, sal te hulp coemen met soeveell als zij bevinden sal te

110 behoeren ende haer goede affectie toe sal draegen.
Begerende voorts zeer hartlijcken, dat mijn lieve huysfrouwe ende mijn lieve
dochter in alles vrundtlijck ende liefflijck sich willen tegens malcander holden,
draegen ende leven als moeder ende kyndt toestaet ende ick op haer beyden
vertrouwe. Willende oeck nyettemin ende ordonnere expresselijck, dat mijn

115 dochter voors. ofte haer kynderen ende naecoemelingen sullen onderholden
ende voldoen 't gene ick tot profijt van mijn huysfrouwe ofte yemant anders
nae date van desen mach geraecken te maecken onder mijn handt ende drie
getuygens onderscrijvinge, 't zij bij maniere van legaet, gifte ter oersaecke
des doodts ofte anders in wat vougen 't selve mach geschien, schoon oock

120 d'selve mijn naerdere dispositie van dese mijn voorgaende laeste wille in
enige puncten mochte discreperen, holdende in dier gevall die voors. mijn
naedere te doene dispositie voor mijn laeste uiterste ende irrevocabile wille.
Dit alles voors. verclaere ick testator te wesen ende te holden voor mijn tes-
tament, codicill ofte uiterste simpele laetste wille, begerende 't selve bij

125 mijn lieve dochter ende naecoemelingen achtervolget ende naegegaen te wor-
den in alle zijne puncten, ende soeverre 't selve nyet als een solemneel tes-
tament solde moegen subsisteren, dat 't zelve tenminsten sall bestaen als een
codicill ende uiterste laeste wille.
Des t'orconde heb ick testator desen met mijn handt befesticht ende voorts

130 gebeden d'ondergeschreven personen als getuygen 't selve mede om mijnent
wille te willen doen, hoewell henluyden 't inholdt van dien nyet geopenbaert
zijnde, die welcke deur dien mede 't selve inholdt nyet en sall praejudiceren
in enigerleye manieren, als naementlijcken doctoors Joannes Wilhelmi Vel-
sius, Joannes, Theodoretus ende Andreas Tyara, Jacobus Bouricius, mees-

135 ter Reynerus Bras, Henrick Jansz ende Lambert Claesz, ende 't welck wij
getuygen, alles vergaedert wesende ten huyse van de voors. Henrick binnen
Leeuwarden, naedat wij gesien hadden den voors. testator sulcx eerst gedaen
t'hebben, ter bede van d'selffde alsoe hebben gedaen mit onse gewoentlijcke
handen ende onderscrijvinge unico actu sonder interruptie van dien. Actum

140 alsvoren.

Wilcke van Holdingha; Joannes Wilhelmi Velsius; Tyara;
Theodoretus Tyara 1588; A.P.D.Tyara; J.Bouricius 1588; R.Bras 1588;
Hendryck Jans; Lambert Claesz 28.2.1588, levitate nihil fallacius
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Testament van Wilco van Holdinga, 1591
(transcriptie)

In den name Gods amen. In 't jaer ons Heeren duysentvijffhonderteenende-
tnegentich den Vllen februarii nebbe ick Wilco van Holdinga in temelicker ge-
sontheyt, gaende, staande, met rijpe verstande ende voorbedachten moede
overleggende d'onsekerheit des menschelicken levens, voor mij genomen te

5 maecken ende maecke bij desen mijn testament, codicill ofte uitterste laeste
wille van mijne tijdtlicke goederen dewelcke iek nae mijn doodt geraecken sal
achter te laten in voegen ende manieren hiernae volgende:
In den iersten bevele ick testator den almechtigen genadigen Godt mijn eedele
siele, ende d'lichaem d'eerste begravinge in de kercke op Rinsmageest bij

10 juffrouwe TethZyaerda mijn veelgelievedesalige eerste huysfrouwe ende mijn
lieve kinderen, ofte zoe zulx doer eenige voorfallende beletselen nyet mochte
geschien, soe begere ick tot Britzum (indien muegelick) geleyt te worden
omme mij van daer tot gelegender tijdt opter Geest voors. te moegen bren-
gen, ende zoe geen van beyden coste geschien, — gelijck alle menschelicke

15 saecken onseker zijn —, soe begere ick tot Leeuwaerden in de Jacobiner
kercke in der Holdingha begraeffenisse bij mijn salige overolders ende lieve
moeder ende dochter te leggen, oft soo 't daer oeck nyet wolde wesen ende
ick buytenslandts mochte geraecken afflivich te worden, stelle ick de vrunden
present zijnde vrij omme mij eerlick te moegen doen begraven daer 't hun

20 geraedtsaemst sal duncken te wesen, 't zij dan tot Bremen bij juffrouwe
Haringh Roorda mijn harts veelgelievede salige huysfrouwe, ofte tot Embden
bij mijn lieve salige vader, ofte anders naer gelegentheyt der plaetsen daer 't
de Heere sal believen mij op t'eysschen.
Coemende voorts tot dispositie van mijn tijdtlicke goederen, soo ees 't, dat

25 ick testator maecke universael erffgenaem van alle mijn guederen die ick zal
geraecken achter te laten Dued Holdingha mijn eenige dochter ende kindt ende
haer kinderen die Godt haer zal believen te verlenen, wel verstaende noch-
tans, dat een van haer soenen dien 't mij ofte — zoe ick voor die tijdt mochte
verstorven wesen — mijn dochter believen zal nae d'naem ende familie Van

30 Holdinga noemen te laten, te weten Botte, Feye ofte Wilco mette naem van
Holdingha, zal te voorndeel hebben, ontfangen ende genieten Eysingha state
soe goet ende quaet ick die zal geraecken achter te laten met alle de landen
die ick op Rinsmageest heb leggende ten zuyden van 't diept lopende van daer
naer Dockum met noch seven roeden veens bij mijn salige vader ende moeder

35 voormaels gecocht van wijlen Douwe Aylva ende zijn huysfrouwe, in Walters-
hemryck gelegen, sonder dat hem dezelve goederen in deductie neffens zijn
quota van d'andere goederen met zijn broeders ende zusters getogen zullen
worden, ende sal dese mijne dispositie alsoo voortgaen opten oldsten soene
oft den daer 't de vader zal believen een succedant te wesen omme den name

40 van Holdingha te voeren, soelange dese mijne dispositie plaets sal moegen
grijpen ende stal houden, voorbehouden zoe mijn dochter voors. afflivich
mochte worden een man achterlatende bij levende lijve, zij haren man wel sal
moegen maecken alle dezelve goederen ofte zoeveele haer zelffs zal believen
gedurende zijn leven voor een lijffgifte ende die roerlicke eeuwelick ende

45 erffelick, gelijck zij mede van de goederen haer van wijlen juffrouwe Haringh
Roorda haer moeder aenbeërfd 't fruchtgebruyck den zelven haren man zijn
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leven gedurende wel sal moegen maecken ende bespreken, sonder widers
'tselve haer iniungerende ende belastende op poene van mijn deel erffenisse
versteeeken te wesen; ende ingevalle mijn voors. dochter geraect sonder

50 kinderen deser werelt te overlijden ofte oeck haer kinderen sonder wettelicke
neergaende grade te versterven ende nyemant van haer kinderen ofte kints-
kinderen in levene ende over geraecken te bliven, soe wil ick testator voors.
dat alle mijn onroerende goederen / / wederomme zullen vallen, erven ende
devolveren op mijn testatoers eygen bloet, eenyder aen zijn graed als te weten

55 mijn salige vaders goederen / / inDongerdeel oosterzijde der Pasens leggende
met Broersma leengoet tot Collum aen de soenen zoewel van wijlen her Peter
van Cammingha als van Taco van Camminga mijn lieve neven, ende mijn
salige moeders goederen aen de soenen zoewel van salige doctor ïzialinck
als aen de soenen van meester Frans Eysingha oeck mijn neven, op conditie

60 dat d'zelve mijne respectivelicke neven gehouden zullen wesen de vors. namen
van Botte, Feye ende Wilco in de successie van de goederen te houden, want
ick testator nyet en wil, dat dese goederen vercocht, verset ofte eenichsins
tot eenige tijden buyten de voors. mijne respective graden vervreemt ende
aliëneert zullen moegen worden, dan wel, dat deselve in beyde mijn familiën

65 ende graden tot eeuwigen tijden sullen verbliven in voegen ende manieren
vorenverhaelt, sonder detractie Trebellianicae ofte eenige andere lasten dien
ick in zulcken cas geheel verbiede.
Dit alles voors. verclare ick testator te wesen ende te holden voor mijn testa-
ment, codicill ofte uitterste simpele laeste wille, willende 'tselve bij mijn

70 erffgenamen in allen puncten voors. geachtervolcht te worden, doende 'tzelve
effect te sorteren hetzij als testament solemneel ofte nuncupatyff, codicill
ofte eenige andere dispositie soo 't genoempt ofte andersins nae rechte ende
goeder aequiteit gedefendeert sal coenen worden ende stal grijpen ende dien-
volgende bij mijn erffgenamen vast ende onverbreeckelick naegegaen te wor-

75 den, bij poene te verbueren ende versteken te bliven van 'tgene hen in desen
toegelecht is ende ancoemen sal moegen 'twelck dese mijne wille onderhou-
dende accresceren zal.
T'orcunde hebbe ick testator desen met mijn handt bevesticht ende hierover
als loffveerdige getuygen geroepen ende d'zelve gebeden omme desen te willen

80 onderschriven namentlick doctoren Johannes Wilhelmi Velsius ende Jacobus
Bouricius, meesters Dominicus Oedtsma ende JanHolthuys, Henryck Jansz
wijnheere, Albert Aerntsz ende Aernt van Harderwijck publycq notaris allen
woenende bennen Leeuwaerden, 'twelck de getuygen op eenen tijt ende stonde
bij den anderen vergadert tot versoecke voors. gedaen hebben, mits dat de

85 twee regelkens in margine van desen staende beginnende 'wederomme1 ende
eyndende 'goederen' behoorende in contextu in den XXVen regule van boven aff
te rekenen aldaer geschreven zijn voer dese bevestinge, op daege, jare ende
maent als voren.

Johannes Vilhelmi Velsius; J.Bouricius, 1591; Wilcko van Holdingha;
Albert Aernsz, 1591; A.Harderwijck notaris, 1591;
D.Oedsma; Jan Holthuysen, anno 1591; Hendryck Yans
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Up huyden den zevende dach februarii anno XV^ eenendetnegentich na den ol-
den stijl die vierde indictie Romana etc. hebben wij Aernt van Harderwijck
ende Casper van Tongeren, beyde openbare ende bij den Hove van Vrieslant
geadmitteerde notarissen binnen Leeuwerden residerende, ons ter eernstige

5 requisitie van de edelichesten juncker Wilco van Holdingha, wiens persone
ons wel bekent is, getransporteert ten huyse van Henrick Janss inde drie
croenen binnen der voers. steede omtrent tusschen driën ende vier uyren nae
noen, ten welcken tijde aldaer in persoone present waren doctoren Johannes
Wilhelmi Veltius medicus, dominus Jacobus Bouritius ende meester Domini-

10 cus Oedtsma advocaten in den Hove van Vrieslant, meester Johan Holthuys
chirurgien, Henrick Janss voers. ende Albert Aerntz Harderwijck alle binnen
Leeuwerden woenende, wiens persoonen ons wel bekent zijn, ten welcken tijde
die voers. juncker Holdingha aen de voers. persoonen samptlick ende elcx
bijzonder heeft versocht ende gebeden omme desen zijne testamente op 't witte

15 staende als overgeroupene getugen uyt zijn testateurs naeme mede te willen
ondertekenen, heeft dienvolgens de voers. testator desen (wesende drie ge-
lij ckluydende) metten voers. getugen in onsen presentie ende ten aenzien
ondertekent, in kennisse, dit bij ons notarissen bevesticht up date alsvoren.

A.Harderwijck notaris, 1591
C. van Tongeren notaris, 1591
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Testament van Wilcke van Holdingha, 1594
(transcriptie)

In den naeme Godesamen. In 'tjaer onsHeeren duysent vijffhondertvierende-
tnegentich den xxxen dach octobris hebbe ick Wilcke van Holdingha, hoewel
swack van lichaem, doch met rijpe ende volcomene verstande ende voorbe-
dachten moede overleggende die onseeckerheit des menschelicken levens,

5 voor mij genomen te maecken ende maecke bij desen mijn testament, codicil
ofte uytterste laeste wille van mijne tijtelicke goederen dewelcke ick na mijn
doot geraecken sall achter te laten in voegen ende manieren hiernae volgende:
In den eersten bevele ick testator den almechtigengenadigen Godt mijn eedele
siele ende d'lichaem d'eertsche begravinge in de kercke opRinsmoergeest bij

10 juffrou(we) Teth Zyaerda mijn veelgelievede zalige eerste huysfrouwe ende
mijn lieve kinderen, ofte soo sulcks door eenige voorvallende beletselen nyet
geschien en mochte, soo begeere ick tot Britzum (indien mogelick) geleyt te
worden omme mij van daer tot gelegener tijt op der Geest voors. te moegen
brenghen, ende soo geen van beyden coste geschyen, (gelijck alle mensche-

15 licke saecken onseker zijn), soo begeere ick tot Leeuwarden in de Jacobiner
kercke in der Holdinga begraefnisse bij mijn zalige overolders ende lieve
moeder ende dochter te leggen.
Comende voorts totte dispositie van mijn tijtlicke goederen, soo is 't, dat ick
testator maecke universael erffgenaem van alle mijne goederen die ick ge-

20 raecken sall achter te laten, uitgenomen d'geene waeraff hierna specialicken
in desen andersins gedisponeert ende bij legaten uitgedeelt wordt, Doed Hol-
dinga mijn eenige dochter ende kint ofte haer kinderen die Godt haer sall be-
lieven te verleenen in plaetse van haer, soo zij voor mij geraect te verster-
ven, wel verstaende nochtans, dat ick will, dat Kempo Donya die jonge sall

25 te vorndel hebben, ontfangen ende genieten die propriëteyt ofte eygendoem
van Eysingha state ofte eedelhoffstee mette landen die ick op Rinsmoergeest
heb leggende ten zuyden van 't diept lopende van daer nae Doccum, wesende
van het vruchtgebruyck derselver state ende landen hiernae andersins gedis-
poneert, sonder dat hem dieselve goederen in deductie neffens sijn quota van

30 d'andere goeden met zijn suster ofte broeders ende susters getoghen sullen
worden, mits dat hij ende zijn nacommelingengeholden sall ende sullen wesen
die naem van Botten, Feye ofte Wilcke Holdingha ende Hack Eysinga naeme te
laeten ende te holden in zijne ende heure graden ende familiën; ende soo mijn
dochter wederomme quam tehylcken ende een man te nemen daer sij een soon

35 bij creech, ende denselffden dede noemen Botte, Feye ofte Wilcke van Hol-
dingha, zal in Kempe plaetse staen, ende soo die eene quam te versterven,
ende sij een ander noemde als vooren, zal insgelijcx genyeten ende ontfangen
't gene van Kempo vooren is gestelt, wel verstaende, dat Kempo die naeste
sall zijn indien die anderen sterven, ende sall dese mijne dispositie alsoe

40 voortgaen op den oldtsten soone ofte den daer 't die vader een succedent sall
believen te wesen omme den namen van Holdingha te voeren, soolange dese
mijne dispositie plaets sall mogen grijpen ende stal holden. Ick will oock, dat
Doed Holdingha mijn dochter noch hare kinderen die huysinge staende op mijn
staten ofte eedelhoffstee tot Eysingha op Rinsmoergeest ende toe Auta ander-

45 sins Nye Holdingha genoemt toe Aengium in Dongerdeel gelegen tot eenige tij-
den sal ofte sullen affbreecken, verminderen ofte eenige materialen daeraff
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vervoeren ofte aliëneeren, dan sall ende sullen geholden wesen d'selve huy-
singen met oock die hoeven, singelen ende grachten te onderholden ende ver-
beteren, bij poene den overtreders van dese mijne laeste wille hiernae in

50 desen opgeleyt; des sal de voors.mijn dochter, soeverre sij geraecken moch-
te afflijvich te worden naelatende een man, denselven uyt mijne andere on-
roerende goederen, die ick geraecken sall nae te laten, een eerlicke lijffgifte
moghen maecken tot haer gelieven, zijn leven langh geduyrende ende nyet
langer; ende ingevalle mijn dochter voors. geraeckte sonder kinderen deser

55 werelt te overlijden ofte oock haer kinderen sonder wettelicke neergaende
graed te versterven ende nyemant van haer kinderen ofte kintskinderen in
levene ende over geraecte te blijven, soo wil ick testator voors. , dat alle
mijn onroerende goederen wederom sullen vallen, erven ende devolveren op
mijn testators eygen bloet, eenyder an sijn graed, als te weeten mijn zalige

60 vaders goederen inDongerdeele oosterzijde derPasens leggende met Broer-
sma leengoettotCollum aende soonen soowell van wijlen heer Pieter van Cam-
minga als van Taco van Cammingha mijn lieve neven, ende mijn salige moe-
ders goederen aen de sonen soewel van salige doctor Tyallingh als aen de
soonen van mr. Frans Eysingha oock mijn lieve neven, op conditie, dat desel-

65 ve mijne respective neven gehouden sullen wesen die voors. naemen van
Botte, Feye ende Wilcke in de successie van de goederen te houden, want ick
testator nyet en wil, dat dese goederen vercocht, verset ofte eenichsins tot
eenige tijden buyten de voors. mijne respective graden vervreemt ende ge-
aliëneert sullen mogen worden, danwill, dat d'selve in beyde mijn familiën

70 ende graden tot eeuwige tijden sullen verblijven in voegen ende manieren
voor en verhaelt, sonder detr actie Trebellianicae ofte eenige andere lasten,
die ick in sulcken cas geheel verbiede.
Item legateere ende bespreecke ick testator juffrou Helena van Bunau mijn
tegenwoordige lieve huysfrou, solange sij leeft ende nyet langer, seshondert

75 Carolus guldens jaerlicx, des dat daerinne gerekent ende versmolten sullen
wesen alsulcke twehondert ge lij cke guldens als ick haer t'andere tijden exalia
donatione, insgelijcken nae mijn doot te ontfangen, haer leven lanck geduyren-
de gegeven ende toegeleyt hebbe, gevende ende legaterende haer noch eeuwe-
lick ende erfflick alle 't gene aen het huys, hoff ende singell sampt koye tot

80 Britzum bij mijn tijden verbetert ende te costen gedaen is ende mij compe-
teren mochte, met alle levendige have sampt rogge ende andere graenen,
mitsgaders die gereede penningen, die tot mijn versterven bevonden sullen
worden, uitgenoemen dat mijn dochter het oldt goldt sall ontfangen ende ge-
nyeten, met oock die volle renten ofte incompsten van alle mijne goederen van

85 het laeste halff jaer waerinne ick geraecke te versterven, schoen die noch
nyet verschenen ofte opgecomen mochten zijn, des dat die voors. juffrou
Helena mijn lieve huysfrou wederomme tot haer costen alleen over mij sall
staen ende holden een eerlicke uitfaert ende begraeffenisse, als dat nae die
conditie van mijn persoon behoert ende gebruyckelick is, gelijck sij oock al-

90 leen sall betalen ende voldoen alle onse mande penningschulden ofte uitschul-
den waeraff geen obligatiën gepasseert en zijn, ende en sall oock, van het-
geene opper Geest ofte elders staende ons echte aen mijn goederen mede ver-
betert ende te costen gedaen mach sijn, van gelijcken nyet moeghen ver-
reeckenen, eyschen ofte repeteren, dan sall 't selve mede voor ende door die

95 voors. legaten versmolten ende doot gerekent zijn, gelijc ick oock will, dat
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sij mijn erffgenaem ofte erffgenaemen vrij ende schaedeloos sal holden van de
borchtochte van seecker vierhondert goltgulden, bij haer van doctor Joannes
Tyara opgenoemen; ende want ick testator wel vermercke, dat mijn dochter
Doed Holdinga nyet van meeninge is d'voors. mijne huysinge ende staten van

100 Eysingha selffs te bewonen, ende oock om andere reeden (des schoen nyet
sijnde) mij moverende, soo bespreecke ende legatere ick testator Frauw
Burmania, juffrou Rins Eoorda mijns salige huysfrouwen susters dochter,
mijn huys, hoff, state ende landen van Eysingha op Rinsmaersgeest vrij son-
der schatting ende jaertax, des dat sij die selffs sall bewoenen, indien sij

105 anders kan ofte mach door faulte des oorlochs, ende soe daer geen huysinge
is om inne te wonen nae die qualiteyt van haren persoenen, ende ick haer
geern vorsien wilde van een goede woninge, soo ordineere ick testator, dat
sij die stien ende andere materialen,' die daer ter plaetsen leggen, daertoe
neempt, met daerbeneffens tweduysent daelers van 30 stuivers 't stuck, die

110 mijn dochter haer daertoe sall leveren, ende bespreecke d'voors. Frauw
Burmania noch 't horslandt aldaer mede op Rinsmoersgeest gelegen, dat ick
Take Jyskez. milder gedachtenisse verhuyrt hebbe gehadt, sonder huysinge,
met noch Ylema saete daer nu eenen Wytze Hansz op woont als meyer, mede
gelegen aldaer, ende ses schuyten turff jaerlicx, alles met eer, feer ende

115 vischenijen, als naemptlicken Ylema ende Meckma tyniën ende swannejachten
uit onse buyeren van het Smitshuys aff streckende tot in die stadt Doccum,
ende dit alles haer leven lanck ende nyet langer, ende bespreecke d'voors.
Frau Burmania eeuwelick ende erffelick twe silvere beeckers, die eene ver-
guit ende d'ander onverguit, beyde met decksels ende twe grote silveren

120 schaelen, die wijlen hoochlofflicker memorie die coninginne vrou Maria
Maeyke Sternzee tot eenen fontgifte ofte metpenninck geschoncken heeft, ende
bij mij naderhandt van de voors. Maeyke Sternzee gecocht zijn, met oock een
dozijn silveren lepelen, sonder dat haer dieselve goederen in deductie neffens
haer quota van haer vaders ende moeders goederen neffens hare broeders en-

125 de susters getogen sullen worden, des soe sall sij Frauw Burmania geholden
sijn, soo ende wanneer sij geraect kinderen te krijgen, een zoon daeraff te
noemen nae Feye, Botte ofte Wilcke van Holdingha ende een dochter nae Hack
Eysingha.
Voorts legatere ende bespreecke ick testator Haringh Burmannia, mijn sali-

130 gen huysfrouwen susters anderde dochter ende nae dieselve mijne overledene
huysf rouwe genaemt, een golden ketten van vijffhondert Carolus guldens, die
zij van mijn dochter ofte haer erffgenamen sallontfangen als sij die bruytsall
sijn, ende sooverre mijn dochter sonder lijves erven geraecken mochte te
versterven ofte oock haer kinderen insgelijcks sonder echte kinderen quamen

135 te versterven, des Godt verhoeden moet, sall in dier gevalle ende alsdan dese
voors. Haringh Burmannia daerteboven noch hebben ende genyeten uit mijne
goederen, die ick geraecken zal nae te laten, die somme van drieduysent
Carolus guldens eens eeuwelick ende erffelick, ende soverre Frauw Burman-
nia voors. voor mijn dochter ofte mij geraecken mochte te versterven, soe

140 sall Haringh Burmania in haer plaetse staen ende genieten alle 't gene Frauw
Burmannia hierboven soe ad vitam soe eeuwelick ende erffelick toegeleit is,
des dat de voors. Haringh in dier gevalle oock aldaer tot Eysingha sall wonen,
ende wanneer sij kinderen geraecken mochte te vercrijghen, insgelijcx ge-
houden sal zijn een soon ende dochter te noemen in voegen als van Frauw
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Burmannia haer suster hiervooren gedisponeert is.
Voorts bespreecke ick Upcko van Burmannia, mijn broeder ofte swager, met
dr. Tyallingh Eysinga mijn neve, alle mijn Griecxe ende Latijnsche boecken
geen exempt, des dat sij mit alle vlijt procureren ende doen sullen, dat mijn
monumenta literaria in druck coemen, in voegen sij, dat sij oerbaerlicxt ende
alderbest bevinden sullen, daertoe ick hun authorisere ende laste mits desen,
ten waer sake sulcx bij mijne testators leven selfs procureert ende affgedaen
wordde.
Item bespreeeke ick testator Tako van Cammingha mijn lieve neeff een peert
met sadel ende toom, de beste die daer sall wesen te becomen, tot mijnder
gedachtenis, item mijn neeff Goslick Herema, ofte bij versterven van hem
zijn soon Jan Heerma ende zijn dochter Buyck Herema, elck van hun een
portugalenser, item mijn neeff mr. Frans Eysingha, dr. Baerte Idzarda,
Foppe toe Grovestins ende doctor Tyalling Twyckel, met wien ick in den
raede 's Hoffs van Frieslandt geseten hebbe, als van gelijcken doctor Joannes
Tyara ende doctor Jacob Bouricius, beyde advocaten in den voors. Hove,
sampt doctor Joannes Wilhelmi Velsius, medicus ende astrologus, mijn goede
vrunden, bespreecke ick elcx ofte eenyder van hun een golden dubbelde ducaet;
noch bespreecke ick testator Botte Ydtsmoeye soonke vijffendetwintich golde
guldens jaerlicx, solange totdat hij vijffentwintich jaren oldt sall zijn, om
daermede wat te leeren, daer hij sijn cost met Godt ende met eeren mede
mach winnen.
Ick will oock, dat mijn dochter ende nacomelingen gehouden sullen wesen uyt
te deelen aen cledinge, lijfftochte ende andere noottrufticheit om Godts wille
vijffendeveertich golde guldens jaerlicx tot proffijt van de armen tot Aengium
ende Rinsmoersgeest, ende sall ofte sullen oock deselve mede geholden wee-
sen mijn arme vrunden te hulpe te coemen met soveelehaer discretie draeghen
ende des armens noot, des aengegeven sijnde, vereyschen sall.
Bespreke oock noch Goffe Piersz vijffendetwintich carolus guldens 's jaers
totdat hij vijffendetwintich jaren oldt sal wesen, om daermede yets te leeren,
daer hij sijn cost met winnen mach.
Item wil ick testator, dat mijn voors. huysfrou ende dochter geholden sullen
sijn Gerben, bij mij wonende ende van Godt gewandelt sijnde, in cost ende
cledinge t'onderholden, soe ende gelijck hij van mij onderholden is, ende soe
sij hem begeeren ontslagen te wesen, geholden sijn hem een proven te coopen,
dat hij behoorlicken solangh als hij leeft zijn cost ende nootdruft mach hebben;
precaverende ick testator voorts bij desen, soverre ick eenige meer legaten
nae dato deses geraecken mochte te maecken ende bespreecken, dat deselve
mede voldaen ende betaelt sullen worden, gelijck oft die in dese mijn testa-
ment ende leste wille ge'ïnsereert ende begrepen waren, all waer 't schoen,
dat deselve nyet meer als bij mijn testators eygen handt waren geschreven
ofte onderteyckent.
Welcke dese mijne dispositie ick testator verclare mijne leste ende uytterste
wille te sijn, den ick in alle sijne puncten bij mijn erffgenaem ofte erffgena-
men ende legatarisen will vast ende onverbreeckelicken naegegaen ende on-
derholden hebben als een solenneel testament, codicil, donatie causa mortis
ofte slechte dispositie inter liberos, soo 't eenichsints nae rechte ofte ander-
sins bestaen ende defendeert can worden, bij poene van den erffenissen ende
't gene eenyder in desen toegeleyt is ende aencomenmach versteken te wesen,
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des den onderholder ende gehoersamen accresceren zall; revocerende, cas-
195 serende ende te nyete doende daeromme bij desen mijn voorgaende testament

in anno 1591 den 17en februarii gemaect ende bij d' personen daerinne ge-
noemt ende met mijn eigen handt bevesticht, mitsgaders alle mijne andere
voorgaende testamentaire dispositiën, hoedanich die oock mogen wesen, wil-
lende dat d'selve voor nul ende van onweerden geacht ende geholden sullen

200 worden, voor soovele die met desen discordeeren ende nyet overeen en comen;
ende opdat derhalven dese mijne jegenwoordige dispositie ende laeste wille
des te beter onderholden ende ten effect gestelt mach worden, heb ick testator
tot executeurs van dien gestelt ende ordineert, stelle ende ordinere alsnoch
den edelen erentfesten Upcko van Burmannia, mijn lieve swager ende broe-

205 der, Frans van Cammingha d'oltste, ende doctor Tyallingh Eysingha, mijn
lieve neven, t.'samen ende elcx van hun besonder die ten tijde van mijn ver-
sterven in levene mogen sijn, mij voorseecker vertrouwende, dat nyemant
van hun, aengesien die goede kennisse, vruntschap ende verwantenisse, die
tuschen heur ende mij is ende geholden wordt, mij sulcx sall weygeren, ofte

210 in 't executeeren van mijn laeste wille ende begeerte versuymich ofte negligent
befonden sall worden; bevele daeromme alsnoch denselven mijne executeurs
behalven dien met alle vlijt ende neersticheyt te procureren ende middel te
soecken, (so het moge lick sall sijn), dat het gebeente ofte d' reliquiën van
salige Haringh Roorda ende mijns soonkens Gabriël Holdingha, beyde binnen

215 Bremen begraeven, sampt oock het gebeente van FeyeHoldinga onsen anderen
soon, tot Erphordt begraven, van daer hier in Vrieslandt op Rinsmoersgeest
getransporteert ende aldaer wederomme bij mij, want ick aldaer, soe het
moegelick is, als boven verhaelt begraven will wesen, in mijn legersteedt
gesepelieert ende ter eerde gebracht mach worden, ende dat nae hoer staet

220 ende conditie. Ende want ick testator wel weet, dat tot dien fine, gelijck oock
om mijn monumenta literaria, waeraff boven gedisponeert is, in 't licht te
brengen, oncosten ende vacatiën gedaen moeten worden, ende vermits eenige
schulden, tendeele bij mijn salige ouders, ten deele bij mij selffs opgenomen,
ongetwijffelt nyet veel gelts bij mij achtergelaten can worden, soo wil ick,

225 om desen allen wel te procureren, die schulden daer brieven aff sijn, want
d'ander schulden mijn huysfrou als boven gedisponeert is tot haer last dragen
ende affdoen zall, ende oock die legaten te betalen, bij mijn voors. executeurs
vercoft sall worden mijn huys, 't welck ick staende heb binnen Embden, met
een dardepart van een saete landts gelegen toe Aengium in Dongerdeel, Ro-

230 dersma genaemt, ende noch ses pondematen landts ende drie eynsen gelegen
in den dorpe Hallum, het Tixelwerck genoempt, mette feenen gelegen bij
Buwenclooster; item drie silveren bierbeeckers ende die ses kroeskes mij
testator toebehorende, waermede ick verhope, dat alles in voegen voors. ge-
procureert, vernoecht ende voldaen sall mogen worden, so verre nyet, wil

235 ick, dat mijn executeurs voors. daerbeneffens sullen ontfangen ende opbeuren
mijn vordere jaerlicxe renthen ende opcomsten, hen ter tijt toe dat alle mijne
schulden ende lasten in voegen voors, metten oncosten ende vacatiën van dien,
ende tot dien fine bij hun te doen, betaelt ende affgelecht sullen wesen, sonder
dat mijn erffgenaem ofte erffgenamen, voor ende alleer sulcx geschiet is,

240 eenige possessie van mijn natelatene goederen sullen mogen aenveerden.
Ende want ick testator nu eenige jaren verleden aen doctor Sicke Dekema tot
zijn groote gerieff vercoft heb een pondemate landts van Wobbinga saete toe
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Weydum, waeraff die cooppenningen noch nyet opgebroeht en sijn, soo wil ick
d'selve mede ingefordert hebben om gelijcke veel ander landt op Weydumer
nijlandt wederomme te copen ende aen Wobbinga te laten gebruycken.
In kennisse van desen allen heb ick testator, selffs vermits mijn bevende
handt alsnu nyet schrijven connende, gebeden den edelen erentfesten Taco van
Burmannia om desen voor ende in plaetse van mij te willen teyckenen ende
onderschrijven, ende heb voorts op één tijt, ure ende plaetse t' samen bijeen
geroepen, versocht ende gebeden die erentfeste hoochgeleerde ende discrete
mannen naemptlicken mr. Jacob van Herbayum ende mr, Dominicus Oetsma,
advocaten in den Hove van Frieslandt, Hans Lens, coopman ende burger in
Leuwaerden, mr. Sydts Aegsema (!), doctoren Joannes Lenzius ende Thomas
Herbayus, mede advocaten 's Hoffs voors. , sampt Jacobus Wijbrandus, pu-
blicus ende geadmitteert notarius, om desen mede te willen onderteickenen
ende subscriberen, mits ick testator hun van deselve onderteyckeninge scha-
deloos belove te holden, onder verbandt mijnder goederen; 'twelck daeromme
bij ons getuygen voornoemt ten versoecke van de voors. testator alsoe gedaen
is, naedat Taco van Burmania in plaetse van den testator voornoemt desen in
ons presentie eerst onderteyckent hadde. Actum Leuwaerden op date als
boven.

(Ende was onderteeckent:)

Taco van Burmania; J.Herbaium; D.Oedsma; H. Lens;
Syds Aesgama; J. Lenzius, Thomas Herbaius ende J. Wijbrandus
(elcx mit sijne streecken).

(Naergedane collatie accordeert desen met sijn principale, verteeckent als
boven, in kennisse van mij, ter ordonnantie van den Hove.
S.Coenders. 1623.)
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LUST VAN TESTAMENTEN, DONATIEBRIEVEN E.D.

voorkomende in band DDD 7 van het Hof Provinciaal
(Rijksarchief Leeuwarden)

folio

Akke Andries
(x Wijger Martens) Akkerwoude 1796 120

Alma van Idema, Edo
(x Detje Cecilia van Bouricius) Heerenveen 1784 182

Anheijer, Magdalena
(x Johannes ter Horst) Leeuwarden 1794 108

Baukje Rienks
(x Cornelis Lieuwes) Holwerd 1793 127

Bouricius, Detje Cecilia van
(x Edo Alma van Idema) Heerenveen 1784 182

Buis ing, Imke Camstraburen 1788 93-v
Dorhout, Bernardus, old burgemeester,

(x Vettje Mercator) Leeuwarden 1786 48
Fagel, Jacoba

(x Jan de Kempenaar) Leeuwarden 1793 80
Foppe Jorri ts Wijmstra

(x Taekeltje Lieuwes) Ferwerd 1789 153
Geusen, Van

(x Juliana Aurelia van Haersma) Leeuwarden 1787 37
Haersma, Juliana Aurelia van

(douairière baronesse Van Geusen) Leeuwarden 1787 37
Horst, Johannes ter , koopman,

(x Magdalena Anheijer) Leeuwarden 1794 108
Idema, Edo Alma van

(x Detje Cecilia van Bouricius) Heerenveen 1784 182
Jan Hendriks, koopman,

(x Sijbrichje Jans) Zuider-Drachten 1797 171-v
Kattenburg, Willemke (ongehuwde dogter) Leeuwarden 1777 29
Kempenaar, Jan de, eerste en pres. raad

ord. in den Hove v. Fr .
(x Jacoba Fagel) Leeuwarden 1793 80

Cornelis Clasen, ontvanger
(x Trijntje Jans) Hardegarijp 1780 6

Cornelis Lieuwes
(x Baukje Rienks) Holwerd 1793 127

Mercator, Vettje
(x Bernardus Dorhout) Leeuwarden 1786 48

Rommert Harmanus
(x Trijntje Klazes) Zuider-Drachten 1800 164

Roos, Epke Sipkes, assuradeur Sneek 1789 60
Sijbrichje Jans

(x Jan Hendriks) Zuider-Drachten 1797 171-v
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Stellingwerf, Janneke
(x Johannes de Vries)

Swaantje Jochums
(x Benjamin van der Wal)

Taekeltje Lieuwes
(x Foppe Jorrits Wijmstra)

Ter Horst, Johannes
(x Magdalena Anheijer)

Trijntje Jans
(x Cornelis Clasen)

Trijntje Klazes
(x Rommert Harmanus)

Vries, Johannes de, 's lands operateur
en raad in de vroedschap
(x Janneke Stellingwerf)

Wal, Benjamin van der
(x Swaantje Jochums)

Wijger Martens
(x Akke Andries)

Wijmstra, Foppe Jorrits, ontvanger en
mederechter
(x Taekeltje Lieuwes)

folio

Leeuwarden 1787 136

Leeuwarden 1786 16-v

Ferwerd 1789 153

Leeuwarden 1797 108

Hardegarijp 1780 6

Zuider-Dr achten 1800 164

Leeuwarden

Leeuwarden

Akkerwoude

Ferwerd

1787 136

1786 16-v

1796 120

1789 153

D. J. van der Meer.
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