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FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

J1ERFERSLACH 1979/1980 

De Fryske Rie foar Heraldyk hat dit jier in gefoelich ferlies lit troch it betankjen om 
tige respektabele redens (oare wurksumheden dy't him tefolle yn beslach namen) fan 
ús Heraut Frisia, J.C.Terluin te Beetstersweach. De herautsstêf waard troch him oer-
droegen oan ús lid A.B.Dull tot Backenhagen, dy't sadwaande Heraut Frisia II waard. 
It iepen plak is ynnommen fan de hear P.Bultsma te Appelskea, dy't Terluin ek op-
folge as twadde skriuwer en redakteur fan it Genealogysk Jierboekje. Hy is okkerlêst 
ta foarsitter fan de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde beneamd. Ek mr. 
R.O. de Clercq, dy't nei syn ferfarren nei Den Haach praktysk net mear oan it wurk 
fan ús Rie dielnimme koe, romme syn plak yn. 

De hear Dull die in soad oan foarljochtsjend wurk. Sa hâlde hy op 22 novimber yn 
it Mienskipshûs te Drylts in lezing mei dia's ûnder de titel „Een wandeling door de 
tuin der heraldiek". Hy wiisde ferskate gemeentebestjoeren op flaters yh wapens en 
skreau it Hoogheemraadschap Rijnland oan oer keizerskroanen, dy't net doogden. 

Mei de hear A.Moens op 'e Jouwer hiene wy kontakt oer it Ontwerpen fan nije 
gemeentewapens nei de kommende gemeentlike weryndieling. Yn dit Genealogysk 
Jierboekje sille wer in pear doarpswapens en -flaggen opnommen wurde, ntl. fan de 
Gordyk mei in taljochtsjend artikel fan de hear Terluin en fan Appelskea en Donker
broek makke troch de hear Bultsma. Oer it wapen fan Makkum waarden ynljochtings 
jûn oan de Hoge Raad van Adel. It is de bedoeling om de foto's fan grêfsarken (dy't 
gans famyljewapens befetsje) by it Ryksargyf op te plakken en fierder te oarderjen. 

Yn it Genealogysk Jierboekje 1979 waarden 12 famyljewapens registrearre; boppe-
dat is dêryn it wapen Stachouwer opnommen. Dy wapens waarden by de útrikking 
fan it boekje yn de gearkomste fan it Genealogysk Wurkferbân fan 26 april taljochte 
troch de hear Dull, dy't de gelegenheid te wacht naam om te warskôgjen †sjin misbrû-
ken fan famyljewapens troch minsken fan deselde namme. Yn dit Jierboekje komt wer 
in tal registrearre wapens. Der waarden wer party ynljochtings jûn oer famyljewapens, 
meast troch de skriuwer, in grut part fan dy ynljochtings is frege troch de hear 
M.J.F.A. van Heeswijk te Drylts. Mr. D.Okma krige ynljochtings oer wapens op in 
foarke en leppel, resp. Eminga en Rinia van Nauta, mefrou Bakker yn Kanada oer it 
wapen Spoelstra. De hear A. van der Wal op Martenastate te Koarnjum krige goerie yn 
ferbân mei it beskilderjen fan lûken. Fierders waarden û.o. ynljochtings jûn oer de wa
pens Van Blom, Bruinsma, Fynia, Hollander, Martens-Bosscha, Plecker, Wiersma en 
oer it wapen fan Grutte Pier. 

Juny 1980 J.Visser, skriuwer. 
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GENEALOGYSK WURKFERBAN FAN DE FRYSKE AKADEMY 

KOART FERSLACH OER IT JIER 1979/1980 

It wie in jier, dat by fergelykjen mei it foargeande, tige rêstich ferrûn. Wy halden wer 
ús reiske, wy harken nei sprekkers, behannelen ynkommen fragen en krigen wer ús 
nijste jierboekje. 

It reiske op 25 augustus 1979 gong nei Hallum, Blije, de Holwerter pier en nei 
Hegebeintum. Ta beslút waarden wy troch de hear Obreen ûntfongen op Harsta ûnder 
Hegebeintum. Op 22 septimber spriek de hear Van Gelder fan Ljouwert oer it slachte 
(Van) Gelder. Op 8 desimber hat de hear Meesters fan Utert (al ferskate jierren lid) ús 
ien en oar fernijd oer de famylje(s) Talma. Op 16 febrewaris 1980 hat juffer Rypma 
fan Ljouwert it hân oer har famyljebannen mei Reinder Zwolsman en hat ûnderskreau-
ne Stef de Bruin (ferteller fan folksferhalen) syn ôfstamming fan de Harin×ma's dúdlik 
makke. Dêrnei hat foarsitter Van der Meer noch ien en oar oer it hoedzjen fan in pear 
grêfstiennen yn 'e Frânske tiid ferteld. Fragemiddeis hiene wy op 3 novimber 1979 en 
op 19 jannewaris en 22 maart 1980. Op de jannewaris-middei waarden ek de diskusje-
punten oer it belied fan de Fryske Akademy besprutsen. 

It jierboekje 1979 kaam lyts twa moanne earder as it boekje fan 1978 en wol op 
26 april 1980. En by eintsjebeslút kaam begjin 1980 — nei tankber skreppen fan de 
typekeamer op it Coulonhûs — klear it twadde diel fan „Ferbân yn ús wurk". Mear as 
tachtig f ju stjoerden fragen yn, dy't oardere binne nei gemeente, en binnen de gemeen
te nei doarp. Op 14 juny 1980 hawwe wy — winliken op in te koarte termyn — hjir 
noch in aparte gearkomste oan wije kind. 

Grêfstiennen waarden opnommen te Hurdegaryp, Harich en Wyckel. 

Fanút nije soarch sille wy mar wer fuortfarre. 

De skriuwer, 
A. de Vries 

De Nova Cura 12,9207 BW Drachten 
july 1980 
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VAN DER LAND 

een familie uit Kollumerland 

Voorouders en nakomelingen van het echtpaar 

Sierk Hendriks van der Land en 

Trijntje Kiazes van der Veer, 

getrouwd op 14 mei 1814 in de gemeente Oudwoude. 

Motto: 

Leven is liefde doen, 

gaan in het oude spoor, 

mensen zijn vader en 

zoon, en dat gaat maar door. 

Liedboek voor de kerken, lied 490 vers 8. 
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INLEIDING 

Waarom me speciaal bezig gehouden met de familie van mijn schoonmoeder Trijntje 
van der Land? 
Zeker, er is bij mij op aangedrongen om tot publicatie van in mijn bezit zijnde gegevens 
over te gaan. Maar waarom dan niet mijn eigen familie, en wel die van mijn vrouw? Was 
het misschien omdat het familiebesef wel aanwezig was, maar het verband door ver
schillende oorzaken min of meer verloren was gegaan? Mogelijk was het Wietze 
(Tjeerds van der Land), die tenslotte onder een ingezonden stuk in de Leeuwarder 
Courant zijn familienaam niet meer liet vermelden, die de stoot er toe gaf een nader 
onderzoek naar hem in te stellen. 
Zo is langzamerhand de stof verzameld voor deze publicatie. Het heeft nog al wat tijd 
gekost, maar dat bleek onvermijdelijk. 

Naast de hier beschreven familie Van der Land uit Kollumerland is er nog een fa
milie uit deze gemeente die dezelfde geslachtsnaam heeft gekozen, zij het dat de voor
voegsels „van der" niet steeds gevoerd zijn. Deze tweede familie is echter terstond naar 
de provincie Groningen verhuisd, zodat ik met de vermelding van het bestaan er van 
meen te kunnen volstaan. Een derde familie Van der Land, ook voorkomende in de 
provincie Groningen, is ontstaan door een foutieve schrijfwijze van de familienaam 
Van het Land. Een vierde familie Van der Land heeft haar oorsprong onder meer in 
Amsterdam. Hoe is de geslachtsnaam te verklaren? Een achterneef van de stamvader. 
Klaas Sierks, mede voorvader van mijn schoonmoeder, neemt de naam Van der Veer 
aan. Hij zal vermoedelijk bij een veer, een plaats waar de mensen over het water wer
den gezet, hebben gewoond. Verder komt in de familie de geslachtsnaam Van der Veen/ 
Veenstra voor. De geslachtsnaam wijst op de plaats waar de betrokkene woont. Moge
lijk is er een onderscheid geweest tussen het veen en het land, waarnaast nog is te den
ken aan de heide en de wal. 

De genealogie valt uiteen in enkele delen, nl.: 

I. Voorouders van het echtpaar Sierk Hendriks van der Land en Trijntje Klazes van 
der Veer, getrouwd op 14 mei 1814 in de gemeente Oudwoude (thans Kollumer
land en Nieuw Kruisland); 

II. Nakomelingen van dit echtpaar; 
III. Andere families Van der Land. 
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GENEALOGIE 

Deel I 

De gegevens betreffende de voorouders zijn verwerkt in diverse stamreeksen (paragra
fen), die teruggaan op de volgende summiere kwartierstaat: 

1 . 

2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26 . 
27. 
28. 
29 . 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
48. 
49. 
50. 
56. 
57. 
60. 

Paragraaf 

Hendrik, Klaaske, Klaas, 
Jentje, Harmen, Anne en 
Jitze Sierks van der Land 
Sierk Hendriks van der Land 
Tri jntje Klazes van der Veer 
Hendrik Sierks van der Land 
Klaaske Jentjes 
Klaas Sierks van der Veer 
Antje Oenzes 
Sierk Harmens 
Aukjen Hendriks 
Jentje Deddes 
Antje Harmens 
Sierk Marks 
Martje Lykles 
Oense Bodses 
Tri jntje Liebbes 
Harmen Sierks 
Eelkjen Karstjens 
Hendrik Pieters 
? 
Dedde Jenties 
Harmen Harmens 
Marijke Gaukes 
Mark Sierks 
Ytje Jacobs 
Lykle Harmens 
Klaaske Heds 
Bodze Oenzes 
Hiltje Baukes 
Líebbe Jelles 
Antje Metskes 
Sierk Harmens 
Grietje Rodmers 
Karsje Gerrits 
Sierk Harmens = 32 
Grietje Rodmers = 33 
Jacob Dircx 
Oense Boodses 
Bentje Pieters 
Jelle Tjeerds 

A 
A 
B 
A 
C 
B 
D 
A 
E 
C 
F 
B 
G 
D 
H 
A 
I 

E 

C 
F 
F 
B 
J 
G 
G 
D 
D 
H 
K 
A 
I 
I 

A 
L 
J 
D 
D 
H 

6 1 . 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

100. 
112. 
113. 
120. 
121 . 
122. 
123. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
240. 
2 4 1 . 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
256. 
257. 
264. 
480. 
482. 
484. 
485. 
486. 
487. 
492. 
493. 
512. 

Tri jnt je Libbes 
Harmen Jacobs 
Aeff Siercxdr 
Rodmer Marcks 
Tieets Jurriens 
Gerryt 
Dirck 
Boodze Oenses 
Griet Jans 
Tjeerd Geerts 
Ant ie Sybes 
Libbe Taeckes 
Hiske Pockes 
Jacob Gerryts 
Hil Ysbrantsdr 
Sierck Wybes 
His Jacobsdr 
Marck Wybets 
Tryn Louwsdr 
Jurrien Fockes 
Griet Dircx 
Geert Tjaards 
Jouck Jelles 
Sybe Egberts 
Frouck Tjebbes 
Taeke Libbes 
Tr i jn Dirks 
Popcke Waelckes 
Lysbeth Jacobs 
Gerryt Laurens 
Griet Jansdr 
Wybet Marc× 
Tjaard 
Jelle 
Egbert Folckerts 
Ancke Gerbedr 
Tiebbe Wybes 
RinsTierts 
Waelcke Popckes 
Aeff Sierc× = 65 
Laurens 

Paragraaf 

M 
A 
N 
L 
O 
I 
J 
D 
D 
H 
P 
M 
Q 
A 
A 
N 
N 
L 
L 
O 
0 
H 
R 
P 
S 
M 
M 
Q 
A 
A 
A 
L 
H 
R 
P 
T 
S 
U 
Q 
N 
A 
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Paragraaf Paragraaf 

968. Folkert 
969. Beerte Egberts 
970. Gerbe Jarichs 
972. Wybe 
974. Tyeert Folckerts 

P 975. Taab Eyntedr 
P 1948. Folckert Ritskes 
T 1949. Wyts 
S 1950. EynteTabes 
U 3900. Tabe Beynodtzn 

V 
U 
U 
V 
V 

NB. De nummering (dit voor de niet-ingewijden) is als volgt: 
vader is het dubbele van het kind; moeder is de vader plus 1. 
De vader van 1 is dus 2 × 1 of 2; de moeder van dit kind, of de vrouw van deze vader is 
2 x 1 + 1 of 3, enz. 
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Paragraaf A 

512. Lau(we)rens, geboren plm. 1525. 
In 1581 woont een zekere Laurens bij de kerk te Westergeest. Als huur voor 1 pon

demaat land te Westergeest is hij jaarlijks 9 stuivers schuldig aan het „Hillige Cruis- end 
Sint-Anna-leen", tot 10 maart 1580 betaald aan de prebendarius Douwe Wibrandt 
(ook Witthiesz), die sedert 1550 bezitter van deze beide verenigde lenen te Kollum 
was (1). Deze Laurens kan als zoons hebben Nitte, Romcke en Gerrijt, en als dochter 
Nees. 

Op 12 april 1586 wordt Nitte Lauwerens vermeld in een „relaas" van Feije Haijes, 
zijn stiefzoon (2). Op 7 mei 1588 is er sprake van door hem verschuldigde landhuur (2). 
Op 6 juni 1588 heeft Feije Haijes cessie van zijn stiefvader (2). Op 12 mei 1590 treedt 
Nitte Lauwerens op voor zijn stiefzoon vanwege belangen in een halve saté lands te 
Westergeest (2). Op 13 jan. 1591 verklaart hij zich bereid als man van Tyets Sybedr 
een deel van een saté te Westergeest af te staan aan een zekere Jochum Melles (2). 
Tyets Sybedr zal weduwe geweest zijn van Haije Feijes, die in 1581 als „iandsaat" te 
Westergeest voorkomt (1). 

Romcke Lauwerens en zijn vrouw Bauck Lyuwedr Jellema (van Jellemasate te 
Oudwoude) worden 21 mei 1588 genoemd. Op 1 april 1595 is Nitte Laurens voor-
mond over hun weeskinderen (3). 

Gerrijt Laurens volgt hierna als nummer 256. Op 10 mei 1586 is hij voormond 
over Gerrijt Fockes wezen (2). Op 8 juni 1574 kopen Gerrijt Fockes en Nees Laurens, 
echtelieden, 3 renten op redemptie, dat is onder beding van wederkoop door de verko
per (4). Op 1 jan. 1593, 27 nov. 1593, 16 april 1594 en 20 mei 1595 treedt Gerrijt 
Laurens op in zijn kwaliteit van voormond over bedoelde wezen (3). Zijn Nitte en 
Romcke enerzijds en Gerrijt en Nees anderzijds kinderen uit eenzelfde gezin? Een 
kleine aanwijzing hiervoor mag zijn, dat op 26 aug. 1623 mr. Feije Haijeszoon, chirur
gijn te Kollum, stiefzoon van Nitte, curator is over de kinderen van Jacob Gerfits, zoon 
van Gerrijt Laurens (5). 
Op 7 mei 1565 is er sprake van een Gerrijt Nittarts en zijn huisvrouw Elske (6). Moge
lijk is dit een broer of zwager van Laurens. 

Noten: (1) Register van geestelijke opkomsten van Oostergo, bewerkt door Prof. Dr. 
J.Reitsma, blz. 197. Zie voor de beide genoemde lenen Mr. A.J.Andreae: Oudheidkun
dige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, deel I, blz. 
78 e.v. Als begiftiger wordt mede genoemd een Metske Tjaerdtsz, vermoedelijk ook 
een voorvader van mijn schoonmoeder. (2) Rechterlijk Archief Kollumerland (R.A. 
KOL) B 3. (3) Idem B 4. Zie voor familie Jellema: Andreae, Oudheidk. pi. beschr., 
deel I I , blz. 115. (4) R.A. KOLT. (5) Idem P 7. (6) Idem H 1. 

256. Gerrijt Laurens, geboren omstreeks 1554. 
Op 24 febr. 1572 vond ik hem voor het eerst genoemd, en wel in een sententie (1). 

Op 28 okt. 1595 roept hij de bemiddeling van het gerecht in voorde invordering van 
5 goudguldens (gg) en 4 stuivers (st) wegens geleverde steen (2). Op 30 maart 1596 (3) 
doet het gerecht van Kollumerland op verzoek van Gerrijt Laurens in Veenklooster uit
spraak „in materie van huis- en kooizettinge", dat is een uitspraak betr. kosten van 
overname, door de nieuwe huurder te betalen aan de vorige. De commissarissen van het 
gerecht hebben daartoe de assistentie ingeroepen van een kooiker „daaraf goede ken-
nisse hebbende". Mits de vorige huurder Tymon Jacobs de kooi „metten aankleve 
vandien" dadelijk en het huis op 1 mei 1596 „zal ontwijken" zal Gerrijt Laurens moe-
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ten betalen 304 gg 19 st. Dit betreft dan de kooi met de gehele vlucht van eenden, ta
lingen en ander gevogelte, mitsgaders de korven, praam en al hetgeen bij de kooi is en 
daartoe behoort, niets uitgezonderd, en het aanpart van Tymon Jacobs in de huizinge, 
met hetgeen daaraan aard-, spijker- en nagelvast is en daartoe behoort. Tymon Jacobs 
blijkt niet tevreden te zijn en heeft op 2 april 1596 schriftelijk geappelleerd aan het 
Hof van Friesland. Op 9 juni 1598 zijn partijen nogmaals samen voor het gerecht (4). 

Op 6 juni 1602 spreekt de grietman Bocke van Feijtsma Gerrijt Laurens en Keim-
pe Wierts, als gebruikers van het corpus van Veenklooster, aan over de kosten van een 
pomp (waarmede is bedoeld een duiker voor waterafvoer). Het corpus van Veenkloos
ter zal geweest zijn de boerderij van het voormalige klooster De Olijfberg (5). 

Op 29 juni 1603 stelt Gerrijt Laurens in Veenklooster zich borg voor een zekere 
Albert Roelofs in verband met de aanspraken van de erfgenamen van wijlen Aeff, 
Tymon Jacobs weduwe (6). Gerrijt Laurens plaatst als handmerk X \ Hierbij heb ik 
mij afgevraagd of Tymon Jacobs misschien een broer is geweest van de niet bekende 
moeder van de zoons Lourens en Jacob Gerrijts. 

Op 27 maart 1604 worden Keimpe Wierts en Gerrijt Laurens opnieuw tezamen ge
noemd (7). Zouden zij het proces tegen de grietman, hiervoor genoemd, hebben verlo
ren, en moesten zij de kosten betalen? Op 20 mei 1606 treden Gerrijt Laurens en vier 
anderen op als „baersluiden" in een geschil van Keimpe Wierts voornoemd ter eenre, 
en een zekere Jan Janszn te Smalle Ee, vanwege zijn kinderen, ter andere zijde (8). 

Op 14 jan. 1613 en 24 mei 1614 (9) vinden wij Gerrijt Laurens genoemd als beste
vader en voormond over Syu(ke) Bootedr, die op de eerste datum ongeveer twee jaar 
oud is, dochtertje van Boote Jelteszoon en erfgename van haar grootmoeder van va
derszijde Aelck Euwedr. 

Op 11 maart 1618 (10) zijn Gerrijt Laurens en zijn zoon Laurens Gerrijts, als 
bestevader resp. oom, voormonden over de drie minderjarige weeskinderen van wijlen 
Jacob Gerrijtszn binnen Veenklooster. Hierop wordt nader teruggekomen. 

In verband met het overlijden van Gerrijt Laurens wordt op 15 maart 1620 (11) 
in zijn sterfhuis te Veenklooster inventaris opgemaakt. Aan deze inventarisatie wordt 
het volgende ontleend: Zij heeft plaats op verzoek van de zoon Laurens Gerrijts, zowel 
voor zich zelf als in zijn kwaliteit van geautoriseerde curator over de kinderen van zijn 
overleden broer Jacob Gerrijts bij Hil Isbrantsdr. Mede is aanwezig de stiefvader van 
bedoelde kinderen, Willem Sippeszn. De aangifte heeft plaats door de nagelaten wedu
we Griet Jansdr, waarvan niet blijkt dat zij de moeder is van Laurens en Jacob Gerrijts. 
Zij verklaart bij haar waarheid in plaats van onder ede, dat zij willens noch wetens iets 
verzwegen of te veel aangegeven heeft. Zij is blijkbaar Doopsgezind. 

Als eigendom van de overledene wordt genoemd een akker land op het Oost van 
Veenklooster, die de man reeds bezat voor zijn huwelijk met Griet Jansdr. Verder heeft 
hij het gebruik van de (hiervoor reeds genoemde) eendenkooi en het daaromheen 
staand geboomte; de huur loopt nog acht „jaren jaartallen" overeenkomstig de resolu
tie van het Landschap (provinciaal bestuur) over de (klooster-)landen te Veenklooster. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat deze eendenkooi heeft behoord bij het vm. 
klooster De Olijfberg aldaar. De kooi komt voor op de Schotanuskaart (zie blz. 11). 
Tot de levende have behoren een merrie, een hengst, een merrieveulen, een koe en een 
„bollehokkelingh". Onder de inboedel staan vermeld een zadel, een toom, een rapier, 
een beslagen wagen en een slede. Diverse geldswaardige stukken met een totaalwaarde 
van 450 gg (van 28 stuivers) worden vermeld. Een kort tevoren voor 31 daalders ver
kochte merrie is nog niet betaald. Een aantal vorderingen op de overledene in diens 
kwaliteit van „voormonder" over zijn kleindochter Syuke Bootedr zijn opgenomen. 

Onder het zg. gerede geld vinden we: een derde part van een portugalijser, ter 
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Kaartje van Veenklooster en omgeving. 
Bron: Schotanus-atlas (1689). 

Foto: Leo de Jong, Rijksarchiefdienst. 

waarde van omtrent 14 caroligulden, vijf dubbele spaanse pistoletten, ieder ter waarde 
van 7 stuivers, 12 penningen; een oude rosenobel ter waarde van 9 stuivers; een dubbe
le dukaat ter waarde van 8 stuivers, 4 penningen; een dubbele gouden koningsdaalder 
ter waarde van 6 stuivers, 3 penningen; een gouden „sitter" ter waarde van 6 stuivers; 
een spaanse daalder, waarde niet nader aangeduid. Aan paeiment (pasmunt) zijn er 
39 stuivers en 8 penningen, waarnaast apart worden vermeld 13 stuivers aan oud zilver
geld en 19 caroligulden plus 15 stuivers. 

Als „uitschuld" wordt vermeld dat de weduwe overeenkomstig de huwelijksbelof
te toekomt éénhonderd daalders. Op 26 aug. 1623 (12) vinden we vermeld, dat de drie 
kinderen van de vooroverleden zoon Jacob uit de nalatenschap van hun grootvader 
Gerrijt Laurens gezamenlijk toekomt een bedrag van zuiver 608 carg 12 st 12 p of per 
kind 202 carg 13 st 10 p. De zoon Lourens en de kleindochter Syuke Bootedr zullen 
ook nog dit bedrag ad ruim 608 carg hebben ontvangen, al heb ik dit niet vermeld ge
vonden. 

Op 19 jan. 1633 (13) wordt er geïnventariseerd in het sterfhuis van genoemde 
zoon Louwerens Gerrijts. Zijn oomzegger Harmen Jacobs is mede voormond over de 
minderjarige kinderen. Lourens Gerrijts was eerst gehuwd met Frouck Wygersdr, doch
ter van Wyger Ritskes en Jent Bennes Meinsma (14) en daarna met Geertien Harts, die 
als zijn weduwe bij de inventarisatie aanwezig is. Zij is blijkbaar een dochter van Hart(s) 
Jansen. Tot de nalatenschap behoren de helft van 4 akkers, waarvan de andere helft 
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Harmen Jacobs cum u×ore (met zijn echtgenote) toebehoort, en 4/6 part van de 
(eenden)kooi bij Veenklooster in het „leegland" gelegen. Verder is er een schuld aan 
het (jongste) weeskind van zijn broer Jacob Gerrijts van 707 gg 11 st 2 p, vermeerderd 
met rente. De inventarisatie wordt bevestigd naar waarheid in plaats van eed. 

Noten: (1) R.A. KOL H 2. (2) Idem B 4. (3) Idem H 4. (4) Idem H 5. (5) Idem H 6. 
(6) Idem B 7. (7) Idem J 2. (8) Idem B8. (9) Idem P 4. (10) Idem P 6. (11) Alsvoren. 
(12) idem P 7. (13) Idem P 9. (14) Mededeling Dr. J.A. Kuperus, Den Haag. 

128. Jacob Gerrijts, geboren ongeveer 1579. 
Op 11 maart 1618 (1) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Jacob 

Gerrijts binnen Veenklooster. Zij heeft plaats op verzoek van zijn vader Gerrijt Laurens 
en zijn broer Laurens Gerrijts, die geautoriseerd zijn tot voormonden van de drie min
derjarige kinderen van Jacob bij Hil Isbrantsdr. De weduwe is hertrouwd met Willem 
Sippeszn van „Nieukerck in Dongeradeel" (tot voor kort nog Nijkerk, nu Oosternij-
kerk). Scheiding tussen moeder en kinderen heeft nog niet plaats gehad. De weduwe 
doet aangifte en bevestigt deze bij waarheid in plaats van eed. Zij zal dus Doopsgezind 
zijn geweest. Het gezin bewoont blijkbaar een kamer, omtrent drie vak (2) groot, 
staande in het klooster (vm. klooster De Olijfberg). Er zijn drie koeien en een schaap. 
Aan „inschulden" worden diverse bedragen genoemd, samen 336 gg. Aan gereed geld 
is er 60 gg 16 p. 

Op 26 aug. 1623 wordt (3) opnieuw een akte opgemaakt om „perfect" vast te 
stellen hoeveel de kinderen toekomt, daar nu ook de grootvader van vaderszijde is 
overleden. Als curator treedt op mr. Feije Haijezn, chirurgijn te Kollum, naast de oom 
en voormond Laurens Gerrijtsz. Het blijkt nu dat de stiefvader Willem Sippes te Veen
klooster is komen wonen. 
Uit de nalatenschap komt de kinderen samen toe 1727 carg 13 st 8 p of ieder kind 
575 carg 13 st 8 p. 

De drie kinderen worden nu met name genoemd, nl. Harmen, Lysbeth en Jacob. 
Harmen krijgt rente naar plm. 6,5% vanaf de inventarisatie op 11 maart 1618. Hij was 
toen al veertien jaar en heeft blijkbaar sedertdien zijn kost verdiend. De beide anderen 
krijgen geen rente volgens een niet nader genoemde „baer" (= beslissing door scheids-
lieden); vermoedelijk zal de rente gecompenseerd zijn met de verstrekte kost en inwo
ning. 

Noten: (1) R.A. KOL P 6. (2) Blijkens S.J. van der Molen, „Het friesche boerenhuis 
in twintig eeuwen", is een „vak" de afstand tussen twee gebinten, zoals die oorspron
kelijk door het gehele huis — ook het woonverblijf — hebben gestaan. Een vak heeft 
de breedte van een stal in een boerderij, bestemd voor twee koeien, dat is ongeveer 
2 meter (bladzijde 41). (3) KOL P 7. 

64. Harmen Jacobs, geboren 28 febr. 1604. 
Op 9 okt. 1627 (1) verzoekt Harmen Jacobs voor zichzelf en als man en voogd van 

Aeff Sircxdr het gerecht van Kollumerland om Gerben Aetes en Romcke Buwes te be
noemen tot curatoren over het kind (later is sprake van kinderen) van Aeff bij haar 
(laatste) man Buwe Buwes. Romcke is een broer van Buwe, zoals blijkt uit de erfenis 
van hun zuster Anna Buwedr, gehuwd met Anne Jans (2). Gerben Aetes is gehuwd met 
Saap Buwedr. 

Aeff Sirc×dr was weduwe van Waelcke Popkes, toen zij kort voor 25 jan. 1623 
met Buwe Buwes hertrouwde. Uit de inventarisatie van die datum (3) blijkt dat het 
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sterfhuis te Veenklooster was groot 8 vakken met een opgaande gevel en nog een gevel 
tot aan de bovenste zolder, zijnde twee zolders hoog, eiken werk met dikke muren, 
waarbij een schuur van drie gebinten. Bij het sterfhuis behoort ongeveer 16 pdm land. 
Verder nog een kamer in het klooster, groot ongeveer 2 vakken, door een zuster en 
zwager bewoond. Ook nog twee akkers bouwland en een kleine kamp eigen land, sa
men groot plm 4 pdm, onder Oudwoude. Er waren drie kinderen, Popcke Waelckes, 
13 jaar, (later getrouwd met Lysbeth, de zuster van Harmen Jacobs, zijn stiefvader), 
His Waelckedr, 11 jaar, en Sirck Waelckes, 4 jaar. Aan levende have wordt genoemd 
4 trekpaarden, 9 koeien, 2 enterrieren, 3 hokkelingen, 3 winterzwijnen, 10 hennen en 
1 haan. Aeff bevestigt de aangifte bij haar waarheid in plaats van eed. Op5 juli 1623 (4) 
volgt de scheidingsakte tussen moeder en kinderen. Eylert Lous, gehuwd met Lolck, 
een zuster van Aeff, treedt op als „curator divisionis". Aan de akte wordt ontleend dat 
de kinderen moesten leren lezen, schrijven en naaien. Op 29 juni 1624 (5) heeft Buwe 
Buwes in Veenklooster, man van Aeff Sircxdr, eerder weduwe van Waelcke Popkes, 
hebbende het recht van gebruik van de onroerende goederen door deze laatste aan zijn 
kinderen nagelaten, een geschil met Sije en Teeke Allema. 

Eind febr. 1628 (6) wendt Harmen Jacobs, geassisteerd door zijn stiefvader Willem 
Sippes en zijn oom Laurens Gerrijts, zich tot het gerecht van Kollumerland om veniam 
aetatis (meerderjarigverklaring). Hij verklaart dat hij blijkens een aantekening van zijn 
vader Jacob Gerrijts is geboren op 28 febr. 1604 (dus nog geen 25 jaar oud is), maar 
toch met zijn curatoren wil afrekenen, mede omdat hij in het huwelijk is getreden met 
Aeffke Syrcx. Op 1 maart 1628 verklaren Laurens Gerrijts en Willem Sippes, beiden te 
Veenklooster, dat Harmen in hun beider nabuurschap heeft geleefd, als een goed ver
standig en bekwaam jongman, en dat hij, tot zijn 25e jaar gekomen, zich in echte staat 
begeven heeft met hun „nabuursche" Aeff Sircx, wed. Buwe Buwes. Op 1 april d.a.v. 
wordt hem veniam aetatis verleend. 

Op 6 okt. 1628 (6) volgt dan de scheiding tussen Aeff Siercx en haar beide ook nu 
niet met name genoemde kinderen bij Buwe Buwes. De inventarisatie d.d. 9 okt. 1627 
ontbreekt in de weesboeken. De moeder en haar toenmalige man krijgen het huis met 
inboedel en baten en lasten toegewezen, met de verplichting om aan de kinderen, als 
zij 17 jaar zijn, uit te keren een bedrag van 1164 gg, met twee gouden ringen, hun va
ders zilveren knopen en een kist. Zij zullen daarbij krijgen onderhoud, kost en drank, 
kleding en „reedinge", linnen en wollen, enz. 

Bij Gerrijt Laurens hiervoor is reeds vermeld, dat Harmen Jacobs op 19 jan. 1633 
optreedt als voormond over de minderjarige kinderen van zijn oom Laurens Gerrijts. 

Op 1 april 1638 (7) verklaren Harmen Jacobs en Aeff Sierxdr, echtelieden in 
Veenklooster, dat zij 400 gg schuldig zijn aan Wyger Lourens te Driesum en Bote Lou-
rens, zijn minderjarige broer, blijkbaar zoons van Lourens Gerrijts,de oom van Harmen. 

Op het stemkohier van 1640 wordt Harmen Jacobs vermeld als gebruiker van de 
plaats Oudwoude nr. 44, in eigendom toebehorende aan de secretaris Vogelsangh. Dit 
is de saté Starkenburg, staande in de zg. Brink te Veenklooster, door Dr. Theodorus 
Fogelsangh in 1639 gekocht toen de staten van Friesland overgingen tot verkoop van 
de vm. kloostergoederen. Bij deze verkoop wordt Harmen Jacobs als gebruiker ge
noemd. Zie kaartje op blz. 11. 
Reeds in 1560 komt deze saté voor als eigendom van het convent De Olijfberg (of 
Veenklooster). In het testament van Josina van Aysma (gehuwd met Piebo van Doma) 
d.d. 24 maart 1664 (8) wordt een plaats onder Oudwoude genoemd, door Harmen Ja
cobs gebruikt. 

Wanneer Harmen Jacobs verhuisd is naar Kollum is mij niet gebleken. Wel is er 
sprake van een boelgoed op 24 maart 1668 (9) bij Harmen Jacobs bij Veenklooster. 
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Op 3 dec. 1641 wordt melding gemaakt van een voordien bij Harmen Jacobs gehouden 
boelgoed (10). Op 9 dec. 1641 is er sprake van een vordering van Harmen Jacobs en 
Aeffke Siercx, echtelieden te Veenklooster, ad 102 gg 19 st, op Wybe Annes en Antie 
Andles Hoitsma, echtelieden, als rest van een reversaal van koop van de huizinge, door 
laatstgenoemden bewoond, met de ontruiminge van landen. Op 15 mei 1644 (11) ko
men (de erven) Buwe Buwes en Harmen Jacobs cum u×ore voor onder de uitschulden 
bij de inventarisatie ten behoeve van de weeskinderen van Eylert Lousen LoIckSierc×dr, 
laatst gewoond hebbende bij Kollum. 

Op 8 juni 1648 (12) verkopen Harmen Jacobs te Veenklooster en Jacob Jacobs te 
Triemen, elk voor zich zelf, voor 112 gg twee akkers bouwland te Veenklooster, hen 
van hun ouders aanbeërfd, met de rogge daarop staande. Blijkens een kanttekening 
vroeg Lysbet Jacobs, gehuwd met Popcke Waelckes als zuster en naaste bloedverwante 
het niaar (voorkeurskoop), maar dat ging na veel vijven en zessen niet door. 

Op 29 april 1678 (13) vindt er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Harmen 
Jacobs, op verzoek van de beide meerderjarige zoons uit het eerste huwelijk, Jacob, 
huisman te Oudwoude, en Sierk, huisman te Westergeest, en van Jacobus Vomelius, 
predikant te Oudwoude, als curator over de vier kinderen uit het tweede huwelijk met 
Aeffcke Liuwes. Harmen Jacobs woonde het laatst op Boickema (Bootsma) op het 
West van Kollum, ook omschreven als aan de Kollumerlaan. Uit de nalatenschap krij
gen Jacob en Sierk „bij lottinge" een drietal akkers toegewezen, en hun drie halfbroers 
en hun halfzuster een zestal akkers. Van de levende have meen ik 9 koeien en 3 merries 
te moeten noemen. Bij de inboedel worden vermeld 2 testamenten met een psalmboek 
(blijkbaar in één band) en een psalmboek. De gezinsleden kunnen blijkbaar lezen. Het 
op 27 maart 1678 gehouden boelgoed bracht ruim 538 carg op. Daarbij kwam een 
„verschot" op de huizinge van 750 carg, waartegenover aan uitschulden rond 220 carg 
staan genoteerd. Op 24 mei 1678 volgt de scheiding. De weduwe krijgt de levende 
have, huismansgereedschappen, meubilair enz. toegewezen, maar moet aan elk van de 
6 kinderen op 1 mei 1679 betalen ruim 200 carg en aan haar vier eigen kinderen daar
enboven ieder ruim 15 carg. In margine van de akte staan de kwijtingen van Jacob en 
Sierk Harmens d.d. 12 mei 1679. 

Op 9 dec. 1680 (14) blijkt Aeffke Lyuwes, wed. Harmen Jacobs, opnieuw ge
trouwd te zijn met Pytter Harryts Bennema. Ook met deze man woont zij op Boicke
ma te Kollum. Haar netto-inbreng is 1905 carg 18 st 6 p, die van de man 189 carg 5 st. 
De stiefzoon Sierk Harmens (15) is voormomber over haar 4 kinderen bij Harmen Ja
cobs. Het echtpaar zal deze kinderen uit de profijten van haar bezit alimenteren en 
onderhouden; de kinderen zullen krijgen drank, kleding en „redinge", en zullen leren 
lezen en schrijven, werk en werkwijze leren, totdat zij 14 jaar zullen zijn. Blijkbaar 
moeten zij vanaf hun veertiende jaar zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. 

Op 9 mei 1682 (16) is Aeffke Lyuwes opnieuw weduwe; zij wordt dan bijgestaan 
door haar broer Jacob Lyuwes te Veenklooster. De vier kinderen uit haar huwelijk 
met Harmen Jacobs zijn: Gerrijt, geboren 1669/70 (1693 te Burum), Lyuwe, geboren 
1671/2 (1693 te Kollum), Louwerens, geboren 1673/4 en Hiltie, geboren 1675/6. 

Van Jacob Harmens is mij bekend, dat hij in 1659 met zijn vrouw Hendrickien 
Sapedr te Veenklooster woonde. Kort voor 3 juli 1693 overleed hij onder Oudwoude, 
nalatende 6 meerderjarige kinderen: Sape, Sierck, Teecke, Aefke (x Uilke Hendriks), 
Gerrijt en Hiske (x Meinert Eltses), en 1 minderjarig kind, nl. Yetske, oud 16 jaar (cu
rator Dirck Martens, later haar broer Sape). 

Noten: (1) R.A. KOL B 12. (2) Idem P 8. (3) Idem P 7. (4) Idem. (5) Idem H 7. 
(6) Idem P 8. (7) Idem V 6. (8) Zie Andreae: Het Klooster Olijfberg. (9) KOL V 11. 
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(10) Idem V 8. (11) Idem P 13. (12) Idem Q 4. (13) Idem P 26. (14) Idem P 27. 
(15) IdemN. (16) Idem P 27. 

32. Sierk Harmens, geboren plm. 1630. 
Op 13 mei 1659 (1) heeft Sierk Harmens te Veenklooster een vordering van 150 

carg. Op 6 mei 1666 (2) zijn Sierk Harmens en Grietie Rodmers, echtelieden „op het 
Feen" onder Westergeest 410 gg schuldig in-verband met de nieuwe inhuring van de 
door hun gebruikte saté. Op 29 maart 1667 (3) is hij met zijn zwager Focke Rodmers 
curator over de weeskinderen van zijn andere zwager Marck Rodmers bij Antie Jans 
(die hertrouwde met Teecke Meynerts). Op 15 maart 1672 (4) behoren zijn vrouw en 
hij tot de erfgenamen van haar ouders Rodmer Mar× en Tieets Jurriens, in leven te 
Kollumerzwaag. Bij loting wordt Grietie toegewezen het derde lot van de onroerende 
goederen, zijnde derdehalf akker bouwland onder Kollumerzwaag, belast met 4 flore-
nen, en 3 pondematen zijlschattinge, een stukje hoogveen, ook onder Kollumerzwaag 
en een klein schuurtje aldaar, waarin haar vader had gewoond maar dat voor afbraak 
in aanmerking komt. 
Op 29 april 1678 (5) en 27 nov. 1680 (6) wordt Sierk Harmens vermeld, dan wonende 
te Westergeest. Op 19 mei 1679 (7) leende het echtpaar 150 gg aan Focke Sioerts 
en Oetske Rodmers (zuster van de vrouw), echtelieden te Kollumerzwaag. Op 31 maart 
1694 (8) heeft de vrouw, weduwe geworden, wonende op het veen te Westergeest, een 
vordering van 300 carg wegens de verkoop van de halve huizinge en saté lands, door 
haar bewoond en gebruikt. 

Op 22 sept. 1694 (9) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Grytie 
Rodmers. Als curator over de drie nog minderjarige kinderen treedt op Hendrik Minses, 
man van His Popkes, vermoedelijk de dochter van Popcke Waelckes, eerder genoemd. 
Tot de bezittingen behoren, naast de van de ouders van de vrouw afkomstige derde
half akker bouwland onder Kollumerzwaag, een akker en een „bolt" bouwland onder 
Oudwoude, 4 roeden leijen onder Kollumerzwaag-westeinde in Dantumadeel, 6 koeien, 
2 paarden etc, 4 winterzwijnen, huismannegereedschap, een bijbel en enige oude boe
ken. In de spaarpot van Harmen Sier× zitten een ducaton, een daalder, 2 goudguldens 
en 11 goede schellingen. De erfenis bedraagt voor de zes kinderen zuiver 1539 carg 
15 st 4 p. Die zes kinderen zijn: Aefke, reeds getrouwd met Ebbe Hansen, mr. wagen
maker te Kollumerzwaag; Marck, die trouwt met Ytje Jacobs (zie paragraaf B); Gerrit, 
die in 1696 trouwt met Grytie Libbes, weduwe van Taecke Jacobs (zoon van Jacob 
Harmens, eerder genoemd, en stiefdochter van Hendrik Minses, eveneens eerder ge
noemd), wonende achtereenvolgens te Driesumerzijl, te Westergeest en te Kollumer
zwaag. Deze drie kinderen waren op 22 sept. 1694 meerderjarig. Minderjarig waren: 
Tietske, geboren 1671/72, die eerst trouwt met Binne Eddes, en in febr. 1707 met 
Geert Pytters Cloppenburch, en die overleed in febr. 1716 onder Oudwoude; Rodmer, 
geboren 1675/76, gehuwd met Wytske Ritskes en tenslotte Harmen, geboren in 1680, 
waarmede wordt vervolgd. 

In 1700 zijn eigenaren van Kollumerzwaag, floreenkohier nr. 8 de erven van Gerrit 
Sierx en de jongste kinderen van Sierk Harmens. 

Noten: (1) R.A. KOL V 10. (2) Idem V 11. (3) Idem P 21. (4) Idem P 24. (5) Idem 
P 26. (6) Idem N. (7) Idem V 12. (8) Idem. (9) Idem P 31. 

16. Harmen Sierks, geboren in 1680. 
In verband met het overlijden van zijn oudere broer en curator Gerryt Sierx wordt 

op 1 mei 1701 (1) vastgesteld, dat Harmen als 1/6 erfgenaam van zijn ouders toekomt 
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256 carg 12 st 8 p, vermeerderd met in mei 1699 verschenen loon ad 22 carg en dito 
in mei 1700 ad 28 carg. De andere broer Marck regelt dit als nieuwe curator. Op 14 
íebr. 1707 ontvangt Harmen per saldo 246 carg 15 st. Op 14 jan. 1717 (2) zijn Harmen 
Sierks en Eelkjen Karstjens, huis- en echtelieden te Kollumerzwaag, 400 carg schuldig 
aan Marck Sierks en Yttje Jacobs, huislieden onder Westergeest. Op 26 maart 1723 
— dus zes jaar later — treden op als borgen Sierk Gerryts, huisman op het Veen onder 
Westergeest en Rodmer Sierks onder Oostermeer. Zou de financiële situatie van Har
men Sierks achteruit zijn gegaan? 

Op 8 dec. 1728 (3) blijken beide echtelieden overleden, de kinderen erven van hun 
grootvader Karsjen Gerryts, overleden bij Veenklooster. De zoon Sierk is dan meerder
jarig, de dochters Grytje en Aagtje Harmens worden vertegenwoordigd door hun cura
tor Ete Dirks. Harmen Sierks en zijn daarbij niet met name genoemde vrouw worden 
op 4 maart 1708 lidmaat van de Gereformeerde (= Ned. Herv.) kerk te Kollumerzwaag. 
Op 16 dec. 1709 wordt aldaar Aechat (zal zijn Aagtje) gedoopt. De doop van de beide 
andere kinderen — Sierk geboren voor 1704 en Grytje, blijkbaar het tweede kind — 
heb ik niet gevonden. Ete Dirks, de curator, is op 3 dec. 1750 (4) weduwnaar van 
Grytje Harmens. Hun huwelijk heb ik niet kunnen vinden. 

In 1708 is Harmen Sierks gebruiker van Kollumerzwaag, stemkohier nr. 8. In 1718 
is hij gebruiker van nr. 3 aldaar. Van 1711 - 1722 komt hij voor op het reëelkohier als 
gebruiker van een plaats met landen en een huis te Kollumerzwaag met een huurwaar
de van 82 resp. 100 carg. In 1724 en 1725 komt zijn weduwe voor als gebruikster er
van. 

jaar 

1735 
1740 
1746 
1750 
1760 

nummer 

27 
39 
idem 
idem 
41 

huurwaarde 

45 carg 
84 carg 
idem 
66 carg 
84 

Noten: (1) R.A. KOL P 33. (2) Idem V 13.(3) Idem P 37. (4) Idem. 

8. Sierk Harmens, geboren plm. 1703. 
Sierk Harmens komt als volgt voor op het reëelkohier van Kollumerzwaag: 

aanslag 

7 carg 10 st 
10 carg 10 st 
15 carg 5 st 6 p 
12 carg 
15 carg 5 st 6 p. 

Kollumerzwaag nr. 41 is een plaats met huis. 
In 1765 is hij eigenaar en gebruiker van Westergeest 163, 8 pdm. land, waarde 

12 carg, aanslag 3 carg. In 1772 is de zoon Hendrik Sierks hiervan eigenaar. Op het per
soneelkohier van 1768 is onder Kollumerzwaag sprake van Sierk Harmens weduwe, 
geen kapitaal, doch wel een aanslag van 2 eg 12 st, d.i. 1 st per week. In 1773 komt 
Hendrik Sierks in de plaats van Sierk Harmens weduwe, overleden, geen kapitaal. Op 
het quotisatiekohier van 1749 wordt Sierk Harmens vermeld als een welgesteld boer; 
het gezin bestaat uit 4 personen boven de 12 jaar; de aanslag is 50 carg. Dr. J.A.Faber 
vermeldt in „Drie Eeuwen Friesland" (tabel VI op blz. 28) dat in Kollumerland de 
boeren waren aangeslagen voor: 7% naar 1 - 25 carg; 59% naar 26 - 50 carg en 34% naar 
50 carg en meer. De omschrijving „een welgesteld boer" wordt hiermede bevestigd. 

Op 14 juni 1735 kopen Sierk Harmens en Aukjen Hendriks, echtelieden, een 
akker bouwland te Kollumerzwaag van Tijmen Jans en Yttje Jacobs, echtelieden onder 
Westergeest, voor 155 carg 10 st. Deze akker verkochten zij weer op 2 april 1738 voor 
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127 carg (1). Op 27 nov. 1731 laat hij een vordering van 10 carg registreren; op 9 okt. 
1732 eveneens een vordering van 15 carg (2). In april 1738 is aangetekend, dat voor 
Jan Ages en Sierk Harmens koopbrieven moesten worden geschreven (3). Op 16 jan. 
1753 koopt hij met een zekere Pytter Jans, eveneens huisman te Kollumerzwaag, sa
men 8 pdm greidland op de Weerdeburen onder Westergeest voor 352 gg van de Rent
meester van de Domeinen van Zijne Kon. Majesteit van Pruisen (vermoedelijk uit erfe
nis van de Friese stadhouders). In 1747 is Sierk Harmens alleen eigenaar en gebruiker, 
zonder dat mij van enige overdracht is gebleken. 

Ik heb het echtpaar niet gevonden op een ledenlijst van de Herv. kerk van Kollu
merzwaag. Evenmin vond ik het huwelijk. De vrouw Aukje Hendriks zal een zuster zijn 
van Pieter Hendriks, die voor haar man gebruiker was van Kollumerzwaag nr. 27 van 
het reëelkohier. Beiden hebben een dochter Eelkje. Hun vader zal zijn geweest Hendrik 
Pytters, die van 1715 tot en met 1726 als gebruiker van genoemd perceel voorkomt. Ik 
vond te Kollumerzwaag de doop van twee kinderen, nl. Eelkjen op 23 nov. 1731 en 
Hendrik op 10 januari 1734. De dochter is later getrouwd met Anne Pytters, broer van 
Jan Pytters, zoons van Pytter Jans, die hiervoor op 16 jan. 1753 als medekoper is ge
noemd. De erven Anne Pytters komen later voor met de zoon Hendrik Sierks. Deze is 
de stamvader van de familie Van der Land, waarvoor ik naar deel 11 verwijs. 

Noten: (1) R.A. KOL Q8. (2) Idem V 14. (3) Idem DD. 

Paragraaf B 

24. Marck Sierks, geboren plm. 1674. 
Deze zoon van Sierk Harmens (par. A, 32) komen we voor het eerst tegen in 1700 

op het floreenkohier als eigenaar en gebruiker van Kollumerzwaag nr. 14. Van 1711 -
1715 is hij blijkens het reëelkohier gebruiker van de plaats en landen en huis Wester
geest nr. 13, huurwaarde 85 eg. Van 1711 - 1720 staat Kollumerzwaag nr. 8 meteen 
huurwaarde van 10 eg 10 st als zijn eigendom te boek. In 1725 is sprake van zijn we
duwe, in 1730 aangeduid als de vrouw van Tijmen Jans. 
In 1720 staat Westergeest nr. 26 bekend als eigendom van zijn weduwe; vanaf 1725 is 
sprake van zijn kinderen. Op 5 juli 1701 (1) treedt hij op als curator over de kinderen 
van zijn broer Gerrit. In latere jaren vinden we regelmatig afrekeningen over deze cura
tele. Op 24 dec. 1720 (2) is er een afrekening met zijn weduwe Yttje Jacobs. Sierk 
Gerrijts is aan haar dan „ten agteren" 1018 carg 2 st 12 p. Deze schuld is op 28 dec. 
1722 (3) in het hypotheekboek geregistreerd. Bij deze afrekening plaatst Yttje Jacobs 
een handmerk, haar zwagers Rodmer Sierks en Ebbe Hansen tekenen. Op 14 jan. 1717 
(4) hebben Mark Sierks en Yttje Jacobs, echtelieden, huislieden onder Westergeest, 
een vordering van 400 carg op zijn broer Harmen Sierks en diens vrouw Eelkjen Karst-
jens, huis- en echtelieden te Kollumerzwaag. Op 27 juni 1717 (4) leent het echtpaar 
tweemaal 150 carg uit. Op 26 okt. 1722 (2) heeft er afrekening plaats van de weduwe 
Yttje Jacobs, hertrouwd met Timen Jans, en de kinderen: Sierk, Grietje (gehuwd met 
Jelle Jelles), en Tietske (gehuwd met Alle Jans). Netto was er te verdelen 3354 carg 
19 st 10 p. De beide dochters met hun mannen geven kwijting op 10 mei 1728, de 
zoon Sierk op 8 mei 1731. Allen plaatsen een handtekening. 

Op 14 juni 1735 (5) verkoopt de vrouw met haar 2e man; op 1 dec. 1746 (6) le
nen zij 50 carg uit. Op 29 dec. 1749 (6) hebben Ytje Jacobs, weduwe van Tijmen Jans 
onder Oudwoude, en Wikien Jans, weduwe van Jan Jansen Koning de Oude te Twijzel 
als erfgenaam van haar broer Tijmen Jans, ieder voor de helft, wegens landhuur een be
drag van 350 carg te vorderen. 
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De vrouw Yttje Jacobs zal een dochter geweest zijn van Jacob Dirx, in 1711 gebruiker 
van een korenmolen met huis te Kollumerzwaag; in 1715 isdeze molen „gedemolieerd". 
Zij komt in 1758 nog als eigenares (%) van Kollumerzwaag floreennr. 14 voor; in 1768 
is dat haar zoon Sierk. 

Noten: (1) R.A. KOL P 32. (2) Idem P 36. (3) Idem V 14. (4) Idem V 13. (5) Idem 
Q6. (6) IdemV 15. 

12. Sierk Marks, geboren plm. 1706. 
Hij was huisman te Westergeest, gehuwd met Martje Lykles, gedoopt febr. 1710 te 

Kollumerzwaag, dochter van Lykle Harmens (zie par. G). Zij laten te Westergeest do
pen: Mark, 24 febr. 1732; Lykle, 10 febr. 1737; Japik, 13 sept. 1739; Rudmer, 17 juli 
1742; Harmen, 21 maart 1745; Klaas, mei 1748; Ytje, 18 mei 1751. 

Harmen overleed 28 juni 1794, zijn vrouw in 1782. Op 25 nov. 1794 (1) verde
len de 5 broers de erfenis ad 6672 eg 9 st 4 p. De zuster Ytje wordt hierbij niet ge
noemd, waaruit moet worden opgemaakt dat zij voordien kinderloos overleed. 

In 1735 vinden wij Sierk Marks op het reëelkohier als 1/3 eigenaar van Westergeest 
nr. 20 en als gebruiker van nr. 13 aldaar. 

In 1765 is hij eigenaar en gebruiker van een huis met 79 pdm land te Westergeest 
(nrs. 18 en 26), huurwaarde 116 eg. In 1794 is hij dit nog, maar de huurwaarde is ge
stegen tot 211 eg 9 st. 

Op 7 mei 1765 (2) is hij 599 carg 19 st schuldig; deze schuld werd gedelgd 5 dec. 
1786. Op 21 dec. 1772 (3) is hij 300 carg schuldig. Een aantekening over aflossing 
ontbreekt. Op 15 mei 1773 (3) is hij opnieuw 300 eg schuldig; deze zijn afgelost 4 mei 
1790. Op 7 juni 1781 tekent hij een schuldbekentenis, groot 1000 carg. 

Op 26 nov. 1782 (4) wordt hij veroordeeld tot boete en schadevergoeding van 
2 x 24 goudgulden terzake „verbale injurie", Heine Keimpes, huisman onder Zwaag-
westeinde, door Sierk Marks, huisman op 't Veen onder Westergeest, „op den 22 aug. 
1782 op de publieke Heereweg aangedaan", door Heine uit te schelden voor schelm 
en gauwdief. 

De zoon Mark trouwde op 13 mei 1759 te Westergeest met Aaltie Rinses, ook van 
Westergeest. Lykle trouwde aldaar op 13 sept. 1761 met Sytske Harkes, van Bergum. 
De zoon Rudmer trouwde 31 mei 1761 te Westergeest met Trijntje Jacobs, eveneens 
van Westergeest. Van Japik is mij geen huwelijk bekend. 

Noten: (1) R.A. KOL Q 11. (2) IdemV 17. (3) IdemV 16. (4) Idem B22. 

6. Klaas Sierks van der Veer, geboren 1748. 
Deze in mei 1748 te Westergeest gedoopte zoon van Sierk Marks en Martje Lykles 

trouwde op 19 sept. 1790 te Twijzel, met toestemming van de grietman, met Antje 
Oenzes, gedoopt 7 mei 1758 te Westergeest, dochter van Oense Bodses en Trijntje 
Liebbes. Waarvoor die toestemming van de grietman nodig was is mij niet gebleken. Zij 
hadden toen al een dochtertje van veertien dagen oud. 
Op 23 febr. 1790 (1) en 23 nov. 1790 (2) wordt hij huisman te Twijzel genoemd; later 
woonde hij weer in Westergeest. Hij nam op 29 jan. 1812 in de toenmalige gemeente 
Oudwoude voor zich en zijn vier kinderen de geslachtsnaam Van der Veer aan. Die vier 
kinderen waren: Trijntje, geb. 4 sept. 1790 te Twijzel; Sjirk, geb. 22 mei 1794 te Wes
tergeest; Harmen, geb. 2 april 1796 te Westergeest en Bauke, geb. 16 april 1801 te 
Westergeest. 

Aan de reëelkohieren van 1791 -1805 wordt het volgende ontleend: In 1791 is hij 
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eigenaar van Westergeest nr. 12, een huis met 41 pdm land, huurwaarde eg 229-13-0, 
belasting eg 28-14-2. Tot 1795 gebruikt hij dit land niet zelf. In 1801 komt er 4 pdm 
bij; de huurwaarde wordt 231-3-8, te betalen 28-18-0. In 1802 is er in totaal 77 pdm, 
huurwaarde 256-16-12, te betalen 32-2-2. In 1793 blijkt dat hij met zijn broers gerech
tigd is in Westergeest nrs. 17 en 18, huurwaarde 133-16-0. 
In 1794 wordt dit niet herhaald, maar in 1795 komt hij voor als eigenaar en gebruiker 
van Westergeest nr. 19 met 20 pdm, huurwaarde 236-3-0, te betalen 42-18-12. In 1801 
is er ook sprake van een huis op nr. 19. De belasting is sedert 1799 eg 29-10-6 en blijft 
in 1801 ongewijzigd. Dan wordt nr. 19 gesplitst; het huis, gebruikt door zijn vrouws 
oom Bauke Bordzes, krijgt een huurwaarde van 12-0-0. Naar nr. 12 gaat 20 pdm, naar 
Twijzel nr. 14 24 pdm. In 1797 vinden we onder nr. 258 nog een huis met een huur
waarde van 11-0-0. Bewoner is Libbe Oenzes, broer van zijn vrouw. In 1800 is de huur
waarde 20-0-0, en gebruiker een Wybe Beens. In 1802 woont er zijn vrouws broer 
Bordze Oenses; de huurwaarde is nu 12-0-0, te betalen 1-17-8. In 1805 is de belasting 
lager en wel 1-10-0. 

Op 5 juli 1781 (3) is Klaas, met zijn broer Harmen, ook huisman op 't Veen onder 
Westergeest, 800 carg schuldig; afgelost werd op 15 januari 1788. 
Op 26 nov. 1781 (3) blijkt, dat Jacob, Harmen en Klaas Sierks, meerderjarige vrijgezel
len onder Westergeest, aan Jarig Egberts aldaar — ook een voorouder van mijn vrouw — 
verhuurd hebben een huis en hovinge, ingegaan 12 mei 1779, lopende tot 1783, huur 
per jaar 20 carg. Er is een achterstand van 13 carg; de moeder van de huurder, Antje 
Berends wed. Egbert Jarigs, wordt borg voor haar zoon. Klaas en Harmen tekenen, de 
anderen plaatsen een handmerk. Op 10 dec. 1784 heeft er royement van deze akte 
plaats. Op 19 april 1782 (1) lenen Harmen en Klaas Sierks 75 carg uit. Op 21 mei 1782 
(3) zijn Jacob, Harmen en Claas Sierks, meerderjarige vrijgezellen onder Westergeest, 
gesterkt met hun vader Sierk Marks aldaar, schuldig 6100 carg ter zake van koop van 
een saté en landen aldaar, door Oense Bodses c.u. gebruikt. Op 6 sept. 1782 (2) zijn 
Harmen en Klaas Sierks, vrijgezellen onder Westergeest, 1800 carg schuldig wegens 
koop van een saté lands te Twijzel. Op 13 mei 1784 (2) zijn beide broers 400 carg 
schuldig. Op 23 nov. 1790 (2) lenen Harmen Sierks, huisman te Westergeest, en Klaas 
Sierks, huisman te Twijzel, 150 carg uit. Op 14 febr. 1791 (1) kopen de drie broers ge
zamenlijk een saté lands op 't Veen onder Westergeest, groot 52 pdm. Eelkjen Jelles, 
weduwe Wybe Jarigs, niaart hiervan 6 pdm. Op 18 febr. 1794 (1) koopt Jacob van zijn 
broers Harmen en Klaas een huis op 't Veen. Op diezelfde datum koopt Klaas van 
Jacob 4 pdm land. Op 25 nov. 1794 wordt Klaas genoemd als mede-erfgenaam van zijn 
overleden broer Harmen. 
Op 2 maart 1795 (4) heeft zijn broer Mark Sierks, huisman op de Triemen, aan Klaas, 
huisman op 't Zwagerveen, een schuld van 1500 carg. Op 5 sept. 1797 (1) koopt Klaas 
3 pdm land. Op 27 nov. 1798 (1) kopen Klaas Sierks en Antje Oenzes, echtelieden on
der Westergeest, een mad greidland. Op 26 juni 1809 (5) koopt Klaas 5 pdm bouwland 
van zijn broer Rudmerte Buitenpost. 
De vrouw overleed 16 aug. 1817, de man 5 sept. 1818, beiden te Westergeest. 
Over de vier kinderen wordt nog het volgende medegedeeld: Trijntje, de oudste, was de 
vrouw van Sierk Hendriks van der Land, genoemd in deel II nr. 2. 
Sjirk trouwde 25 aug. 1815 in de toenmalige gemeente Oudwoude met Getje Eelkes 
Bos, blijkens de huwelijksakte zonder beroep, oud 21 jaar, geboren te Kollum, wonen
de te Westergeest, dochter van Eelke Tjerks Bos, landbouwer, en van Lysbert Sytzes, 
echtelieden te Westergeest. 
Harmen trouwde 31 mei 1827 in de gem. Kollumerland met Hiltje Jans Broersma, blij
kens de huwelijksakte dienstmeid te Westergeest, geboren te Oostrum op 14 jan. 1805, 
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dochter van Jan Douwes Broersma, arbeider te Westergeest, en van Wytske Tjeerds, 
overleden. 
Bauke trouwde 23 juni 1827 in de gem. Kollumerland met Tettje Siegers Hooghiem, 
blijkens de huwelijksakte boerenmeid te Westergeest, geboren aldaar, oud 22 jaar, 
dochter van Sieger Eeuwes Hooghiem, arbeider, en van Grietje Teekes, echtelieden te 
Westergeest. 

Noten: (1) R.A. KOL Q 11. (2) Idem V 17. (3) Idem V 16. (4) Idem V 18. (5) Idem 
Q13. 

Paragraaf C 

20. Dedde Jenties. 
Op het floreenkohier van 1708 van Dantumadeel komt Dedde Jenties onder 

Zwaagwesteinde voor als gebruiker van nr. 7, groot 80 pdm, en van nr. 9, groot 3 pdm. 
Later heb ik hem op dit kohier niet meer onder Zwaagwesteinde aangetroffen. Op 27 
april 1718 (1) woont hij daar nog wel, want hij koopt met zijn vrouw het huis, door 
hen bewoond, met een kamp land voor 283 carg 3 st. Verkoop door hem of zijn erf
genamen heb ik niet kunnen vinden. Op 10 april 1719 worden blijkens het lidmaten
boek van Damwoude ca. Dedde Jenties en zijn vrouw Romkjen Feddes, wonende te 
Zwaagwesteinde, lidmaat. Volgens ditzelfde boek overleed de vrouw op 30 dec. 1723. 
Blijkens het quotisatiekohier van 1749 is Dedde Jenties een oud arbeider, die nauwe
lijks zijn kost winnen kan. Op 24 febr. 1715 had Dedde Jenties in de gemeente Dam-

•woude ca. een dochter Janke laten dopen. Meer kinderen heb ik daar niet aangetroffen. 

10. Jentje Deddes. 
Ik heb aangenomen dat hij een zoon is van Dedde Jenties bovengenoemd. Gezien 

de datum van zijn huwelijk en de naam van zijn dochter betwijfel ik echter of 
Romkjen Feddes zijn moeder is geweest. Maar een tweede huwelijk van zijn vader met 
een Klaaske heb ik niet kunnen vinden. Jentje Deddes van Murmerwoude trouwde 
18 aug. 1754 in Damwoude met Antje Harmens van Driesum. Zij bleek gedoopt 6 aug. 
1719 in Damwoude ca. als dochter van Harmen Harmens en Marijke Gaukes (zie para
graaf F). Het echtpaar verkoopt op 30 jan. 1758 (2), wonende onder Westergeest, land 
van haar moeder afkomstig. Op 14 april 1760 (2) vraagt het echtpaar, wonende onder 
Zwaagwesteinde, consent op de koop van een huis aldaar, maar er vindt niaar plaats. 
Op het personeelkohier van Zwaagwesteinde heb ik Jentje Deddes niet aangetroffen. 

Het is heel moeilijk gebleken dit echtpaar als ouders van Klaaske Jentjes, vrouw 
van Hendrik Sierks van der Land (deel II nr. 1) te onderkennen. Klaaske zou blijkens 
haar overlijdensakte geboren zijn in de jaren 1755/56 te Kollumerzwaag als dochter 
van een Jentje Taekes en Antje Harmens. Bij haar huwelijk op 3 jan. 1779 met Hendrik 
Sierks is er sprake van goedkeuring door de nog in leven zijnde moeder, die echter niet 
met name genoemd wordt. Op 18 okt. 1785 koopt een Gauke Jentjes te Ternaard 
samen met Klaaske's man Hendrik Sierks een huizinge etc te Kollumerzwaag. In de 
veronderstelling dat dit een broer van Klaaske was zocht ik hem in 1785 en voorgaande 
jaren te Ternaard. Doch tevergeefs. Ik ben door gaan zoeken op de voornaam Gauke, 
in combinatie met de patronymen Taekes en Harmens. Van de verschenen delen van 
het Repertorium van de in 1811/12 aangenomen familienamen kon een nuttig gebruik 
worden gemaakt, omdat daar voornamen op alfabet zijn gerangschikt. Maar dit leverde 
toch niets op. Tenslotte stuitte ik op een Gauke Taekes van Lingen, geboren 26 okt. 
1794 te Kooten, zoon van Taeke Gaukes van Lingen, gedoopt 5 april 1761 te Twijzel/ 
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Kooten. Diens vader Gauke Tekes, gedoopt te Kooten op 21 dec. 1721 had een zuster 
Antje Taekes, gedoopt aldaar 8 sept. 1716. Deze Antje Taekes meende ik als moeder 
van Klaaske Jentjes te moeten aanmerken. Het verwisselen van patronymen in een 
overlijdensakte is een betrekkelijk veel voorkomend verschijnsel, en dat zou hier ook 
wel het geval zijn. Van deze Antje Taekes vond ik een behoorlijk aantal voorouders, en 
die werden in de kopij verwerkt. Toch bleek achteraf deze Antje Taekes niet de 
moeder te zijn! Bladerend — om andere redenen — in het lidmatenboek van Ternaard 
vond ik dat daar op 9 mei 1791 op geloofsbelijdenis werd aangenomen het echtpaar 
Gauke Jentjes en Jantje Jans, met daarbij vermeld dat hij was overleden 28 juli 1829 
en zij op 18 nov. 1828. Uit het doopregister bleek dat het echtpaar was gedoopt op 
15 mei 1791. Uit de overlijdensakte van Gauke Jentjes (de Haan) bleek mij, dat zijn 
ouders zouden zijn Jentje Derdes (Deddes) en Antje Harmens. Dit echtpaar, dat onder 
Zwaagwesteinde zou hebben gewoond, bleek op 18 aug. 1754 in de gem. Damwoude 
ca. te zijn gehuwd. Met deze vondst was het raadsel opgelost, in die zin dat het patro-
nym van de vader in de overlijdensakte van Klaaske niet Taekes maar Deddes moest 
zijn, en dat de naam van de moeder juist was. Bij zijn overlijden was Gauke Jentjes 
58 jaar. Als geboorteplaats wordt vermeld: „onder Zwaagwesteinde". Zijn huwelijk 
met Jantje Jans (Roorda) had op 25 mei 1788 plaats te Ternaard. Uit het huwelijk zijn 
mij zes kinderen bekend, waarvan één bij de naamsaanneming in 1811 niet wordt ge
noemd, zodat ik aanneem dat dit voordien is overleden. 

Noten: (1) R.A. DAN K8.(2) Idem K 12. 

Paragraaf D 

112. Boodze Oontzes, gehuwd met Griet Jans. Dit echtpaar komt voor op de lidma-
tenlijst te Oostermeer van 1667; op die lijst van 1674 worden ze niet meer vermeld. 
Ik neem aan dat zij de ouders zijn van: 

56. Oense Boodses, die op 2 dec. 1688 te Oudega (Sm.), waar hij woonde, trouwde 
met Bentje Pytters, in de Drachten. Op de lidmatenlijst van Oudega heb ik het echt
paar niet aangetroffen. Zij laten 11 aug. 1689 aldaar een dochtertje Antje dopen. Aan
nemelijk is dat zij ook de ouders zijn van: 

28. Bodze Oenses, die op 29 april 1719 te Bergum trouwde met Hiltje Baukes. Beiden 
kwamen zij van Bergum. Zij laten aldaar drie kinderen dopen: Oense, op 2 maart 1721; 
Antje, op 16 januari 1724, en Bauke, op 27 oktober 1726. 
Op de lidmatenlijsten van 1719-1724 en van 1729 van Bergum komt het echtpaar niet 
voor. De ouders van de vrouw heb ik niet gevonden. 

14. Oense Bodses, gedoopt 2 maart 1721. 
Hij trouwde 25 juni 1751 te Westergeest met Trijntje Liebbes, van Westergeest, 

als dochter van Libbe Jelles en van Antje Metskes gedoopt 1 maart 1726 te Kollumer-
zwaag, terwijl de ouders woonden op ' t Veen onder Westergeest. Oense was landbou
wer te Westergeest, en overleed aldaar op 2 okt. 1809, oud 90 jaar; zijn vrouw was 
daar al in 1780 overleden. Zij blijkt op 6 nov. 1759 (1) 200 carg schuldig, waarvoor 
de man borg is. De vrouw trad hier zelfstandig op, zodat ik denk aan een schuld van 
voor haar huwelijk, dan wel uit erfenis overgenomen. In 1769 verschijnt de vrouw als 
1/3 erfgename van haar vader op het personeelkohier van Kollumerìand met 1/3 van 
800 carg = f. 267. Tot 1785 staat de man „nomine uxoris" (voor de vrouw) met dit 
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bedrag op het kohier. In 1785 heeft hij onder ede verklaard geen goederen te bezitten 
en wordt de inschrijving op grond daarvan doorgehaald. Op 19 januari 1773 (2) wordt 
Oense Burdses ingaande 12 mei d.a.v. de huur van een huis en plaats opgezegd. Op 
2 sept, 1778 (3) is het echtpaar 100 carg schuldig wegens geleverde winkelwaren. Op 
6 juli 1780 (3) is er sprake van een schuld van 150 carg. Op 16 januari 1788 (4) ver
klaart Oenze Burdzes, huisman onder Westergeest, dat Harmen Sierks, huisman mede 
aldaar, heeft gekocht van Oenze's zoon Libbe Oenzes diverse beesten, die bij de va
der om de melk waren en blijven, maar dat hij geen eigenaar is. Op 17 juni 1788 (4) 
verklaart Oenze Bodzes dat zijn zoon Libbe onder Kollumerzwaag „zo tot mijn bijzon
derlijk gerijf als om de melk en in het voer op weide" hem diverse beesten heeft „bij
gezet" Hij zet hierbij een kruis als handmerk. 

Er waren vier kinderen: Liebbe, gedoopt 19 okt. 1752 te Westergeest (vader wo
nende te Veenklooster); Hiltie, gedoopt 19 mei 1755 te Westergeest; Antje, gedoopt al
daar 7 mei 1758 en Bordze, gedoopt aldaar 28 sept. 1766. 

Liebbe trouwde 3 nov. 1793 te Augsbuurt met Klaske Lykles, beiden van Kollu
merzwaag. Hij neemt op 29 januari 1812 in de gem. Oudwoude de naam Feenstra aan. 
Antje trouwde 19 sept. 1790 te Twijzel met Klaas Sierks van der Veer (zie paragraaf B). 
Bordze is later gehuwd met Geertje Egberts Triemstra. 

Noten: (1) R.A. KOL V 15. (2) Idem B 22. (3) Idem V 16. (4) Idem V 17. 

Paragraaf E 

18. Hendrik Pieters. 
Hendrik Pieters komt in 1711 op het reëelkohier voor als gebruiker van Kollumer

zwaag nr. 26, van 1715-1726 op nr. 27. In 1727 staat daar als gebruiker vermeid Pytter 
Hendriks. Vanaf 1731 is Sierk Harmens (paragraaf A, nr. 8), gehuwd met Aukje Hen
driks, gebruiker van datzelfde nr. 27. Op grond van deze schaarse gegevens meen ik te 
mogen aannemen, dat Pieter en Aukje kinderen zijn van Hendrik Pieters. Vermoedelijk 
was zijn vrouw een Eelkje, omdat Pieter en Aukje Hendriks beide een dochter van die 
naam hebben. Aukje en Pieter zullen zijn gedoopt voor het aanleggen van het doop
boek van Kollumerzwaag. Hendrik Pieters laat aldaar op 2 maart 1708 twee kinderen 
dopen, met name Altie en Wytse. Beide kinderen heb ik verder niet teruggevonden. 

Paragraaf F 

22. Harmen Harmens. 
Op 7 maart 1698 (1) koopt een Harmen Harmens, vrijgezel te Driesum, een huis 

te Akkerwoude. Op 15 januari 1699 wordt in de gemeente Damwoude ca., waartoe 
ook Driesum behoorde, een zoontje Harmen gedoopt van Harmen Harmens, papist, 
en van Bienske Joostes, lidmaat. Inderdaad komt de vrouw op de lidmatenlijst voor, 
met aantekening dat zij is overleden 2 juli 1715. Op 3 mei 1706 (2) koopt het echtpaar 
2 pdm land op de Dobben bij Driesumerterp. In 1708 komt dit perceel voor op het flo-
reenkohier onder nr. 94. Op diezelfde datum (2) koopt het echtpaar ook 4 pdm, bij 
des kopers moeder in gebruik. Uit het floreenkohier nr. 75 blijkt, dat hier bedoeld is 
zijn schoonmoeder, de weduwe Joost Willems. Op 30 mei 1707 (2) wordt een huis te 
Driesum met recht op schapenweide gekocht. Dit zal het huis zijn, dat later aan zoon 
Harmen toebehoort, en waarin tot plm. 1757 zijn stiefmoeder woonde. Op 3 juni 
1708 (3) is het echtpaar—hij is wever te Driesum —200 carg schuldig. Op 16 aug. 1716 
wordt Marijke Gaukes, vrouw van Harmen Harmens te Driesum, lidmate te Damwou-
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de ca . Op 13 sept. 1717 (4) is sprake van koop van 2 pdm op de Dobben onder Drie-
sum. Op 6 aug. 1719 wordt de doop van de dochter Antje vermeld. Op 1 nov. 1722 
wordt de zoon Harmen met zijn vrouw Antje Bienses lidmaat, waarbij de vrouw wordt 
gedoopt. De zoon Pytter, wonende in De Valom, wordt lidmaat op 10 nov. 1726 en 
overleed 3 aug. 1729. De dochter Mettie en haar man Tijs Harmens, wonend in Dam-
woude, worden lidmaat op 13febr. 1729; de man overleed 27 juli 1750. 
Op 20 nov. 1727 (5) compareren de kinderen Harmen, Pytter en Mettie, allen meerder
jarig als erfgenamen van hun vader Harmen Harmens, in leven mr. linnenwever te Drie-
sum, tegenover hun stiefmoeder Marijke Gaukes, voogdes over haar dochter Antie, ver
gezeld van de curator over deze laatste. Geert Heins, huisman te Wouterswoude. De 
autorisatie had op 17 nov. tevoren plaats, waarbij staat vermeld, dat Antie 8 jaar oud 
was. Partijen verdelen de goederen, door hun wijlen vader nagelaten, waarbij terug
gegrepen wordt op een — door mij niet gevonden — akte van scheiding van 8 juli 1716, 
dat zal zijn naar aanleiding van het tweede huwelijk. Er worden vier stukken land ge
noemd, waarvan één met de naam „de Dobbelaarscamp". De stiefmoeder had ten hu
welijk ingebracht 268 carg 10 p, die staande echte waren „ondergeteerd". Er is netto 
667 carg 5 st 6 p, dat in vier gelijke porties wordt verdeeld. 

De weduwe Marijke Gaukes wordt op het reëelkohier tot en met 1758 als eigena
res van 2 stukken land vermeld. Een stuk van 2 pdm wordt op 30 jan. 1758 (6) ver
kocht door de dochter Antie, gehuwd met Jentie Deddes te Westergeest. Voor deze 
dochter Antie wordt verwezen naar paragraaf C. Haar moeder Marijke Gaukes heb ik 
tot nu toe niet verder gevonden. Of de curator Geert Heins familie was is mij niet ge
bleken. 

Noten: (1) R.A. DAN K 6. (2) Idem K 7. (3) Idem N 10. (4) Idem K8 . (5) Idem N 11. 
(6) Idem K 12. 

Paragraaf G 

26. Lykle Harmens. 
Op 12 dec. 1705 gaan te Bergum in ondertrouw Lykle Harmens „van Damwolde" 

en Klaaske Heds van Bergum. Het echtpaar wordt lidmaat op belijdenis in Damwou-
de ca. op 3 nov. 1715, wonende te Westeinde. De man overlijdt volgens het lidmaten
boek op 26 juni 1722, de vrouw vertrekt in 1728 met attestatie naar Oudwoude. In 
dat jaar komt zij op de ledenlijst te Oudwoude voor. Lykle Harmens laat in nov. 1709 
te Kollumerzwaag tegelijkertijd twee zoons dopen: Foocke en Rense, terwijl hij in 
febr. 1710, dus 3 maanden later, een dochter Martje aldaar laat dopen. Ik neem aan 
dat Martje de latere vrouw van Sierk Marks (zie paragraaf B nr. 12) is. 
Lykle Harmens proklameert 2 febr. 1722 (1) de koop van een „huis en tapperie" te 
Kollumerzwaagwesfeinde; de koop gaat niet door vanwege niaarneming. 

Op 13 mei 1720 (2) koopt een Harmen Lykles een derde deel van een blokje 
hoogveen en de hierbij horende leijen te Zwaagwesteinde. Of deze Harmen de vader is 
van Lykle Harmens, dan wel een zoon van deze laatste uit een mogelijk eerder huwe
lijk, is mij niet gebleken. De namen van de beide zoons Foocke en Rense, en van de 
dochter Martje, sluiten niet aan bij de gegevens van de vrouw Klaaske Heds van Ber
gum. Had Lykle Harmens mogelijk een eerste vrouw met de naam Martje? In de flo-
reenkohieren van Zwaagwesteinde van 1708 en 1718 waren geen aanknopingspunten 
te vinden. Evenmin in de stemkohieren van 1728 van Dantumadeel en Kollumerland. 

Over de mogelijke ouders van Klaaske Heds het volgende. De enige Hed rond 1700 
te Bergum is Hed Pyters. Op de ledenlijst van 1679 van Bergum komt voor het echt-
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paar Hed Pyters en Wypk Jansen. Op die van 1690 het echtpaar Hed Pyters en Aukje 
Sybes, en op die van 1693 Hed Pyters en Tjitske Hendriks. Met deze laatste gaat hij te 
Bergum in ondertrouw op 14 okt. 1694. Op de lijst van 1693 staat vermeld dat Hed 
Pyters is geëxcommuniceerd wegens „diverie". 
In het doopboek van Bergum komen voor: op 1 mei 1681 Hert Schipper kind Sybrig; 
in aug. 1682 een kind van Hett genaamd . . .; op 2 febr. 1696 Trijntie, ex matre pre-
sentat (vanwege de excommunicatie van de man zeker); en op 6 aug. 1702 opnieuw 
een Trijntje, waarbij geen bijzondere vermelding. Op 1 juni 1723 wordt te Driesum een 
Sybe Heds lidmaat op belijdenis, die in 1749 overlijdt. 
Nader onderzoek zal nodig zijn om uit te maken of dit inderdaad de familie van de 
vrouw is. 

Noten: (1) R.A. DAN K9.(2) Idem K8 . 

Paragraaf H 

480. Tjaert . . . 
Op 6 april 1625 (1) heeft inventarisatie plaats ten sterfhuize van Jeen Tjaerdts te 

Buitenpost, in leven man van Eelck Reyners, ten verzoeke van Minse Tjaerdts te Koo-
ten, en Sybe Tjaerdts te Eestrum, curatoren over de 4-jarige dochter Atke. Genoemd 
worden de weeskinderen van Ate Tjaerdts. Op 18 nov. 1629 (2) is Focka Tjaerdts te 
Lippenhuizen curator over de drie jongste kinderen van wijlen Mintse Tiaerdts en Ber
ber Lammerts te Kooten, met name Lambert, Wytse en Ate. Op 29 maart 1655 (3) 
zijn Lambert en Wytse Minses, beiden te Kooten — hiervoor genoemd — voormombers 
over de kinderen van Geert Tjaerdts en Jouck Jelles. Uit deze gegevens valt te conclu
deren, dat er zes broers zijn, nl. Jeen, Minse, Sybe, Ate, Focka en Geert. 

240. Geert Tjaerdts (Tjeerds). 
Op 29 maart 1655 (3) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Geert 

Tjeerds en Jouck Jelles te Kooten. Hij was eigenaar/gebruiker van de stemhebbende 
plaats Kooten nr. 24. Bij het sterfhuis liggen drie akkers; verder zijn er een halve akker 
bouwland, twee akkers grasland zuidwaarts van het hornleger (de hereweg ten zuiden), 
nog een perceel bouwland en miedland; vier mad mieden, mandelig met zekere Willem 
Melles, eigenaar van Kooten nr. 19; een perceel veen, mandelig met zekere Aeltie Har-
mens. De percelen zijn belast met twee floreen en met vijf roede wal naar ouder ge
woonte. Tot de levende have behoorden 2 paarden, „9 kalfbeesten, een twenterveers-
bolle, 2 enterveersen, een enterbolle", een korf bijen, 13 hennen en een zwijn. Er is 
een „uitschuld" van 18 gg aan een zekere Trijn in den Ham (Drogeham), door wijlen 
Geert Tieerds ontvangen „ter causa van haar ooms erfenisse". Er waren vijf deels min
derjarige kinderen: Tjaerd (of Tjeerd), geboren 1624/5; Antie, geboren 1626/7, later 
gehuwd met Gosse Sipkes; Jelle, geboren 1629/30; Lam(m)ert, geboren 1634/5, later 
gehuwd met Beerte Sybes, en Auck, geboren 1640/41. 

120. Tjeerd Geerts. 
Op 5 jan. 1681 (4) is Tiebbe Ridmers curator over de weeskinderen van wijlen 

Tjeerd Geerts in verband met het opmaken van de inventaris van de goederen, nagela
ten door wijlen Sybe Egberts, hun grootvader. Op 30 dec. 1681 (5) vindt de scheiding 
plaats, waarbij de kinderen van Tjeerd Geerts en Antie Sybes worden genoemd, nl. 
Jelle, 20 jaar, Jouck, 16 jaar, Tjebbe, 14 jaar, Rinske, 12 jaar en Wybe, 9 jaar. Op 
12 jan. 1682 (4) treedt Egbert Sybes als curator over deze kinderen op. Op 7 febr. 

24 



1687 (6) kopen Isaäc de Schepper c.s.: (a). 1/4 van de huizinge etc. en 1/4 van de saté 
en landen te Kooten (stem nr. 24) van Antie Geerts,wed. GosseSipkesopdeTrieme(n), 
die deze eigendommen mandelig bezat met Lamert Geerts erven voor 1/4 en Tjaerd 
Geerts erven voor 1/2; (b). 1/5 part van de helft van dezelfde saté en landen, van Jelle 
Tjaards onder Westergeest. Op 14 april 1688 (4) zijn Jelle Tjaards te Westergeest en 
Jan Wybes onder Kollum curatoren over Jouck, Tiebbe, Rinske en Wybe Tjaards, kin
deren van Tjaard Geerts cum uxore. Op 29 juni 1696 (7) verkopen Tiebbe en Wybe 
Tjaards, mitsgaders Rinske Tjaards, huisvrouw van Rentse Clases, ieder 1/10 of samen 
3/10 part van zeker hornleger etc. en landen en leijen te Kooten, „mandelig met de erf
genamen van de Here Grietman Schepper sampt Wybe en Jelle Tjaards". Op 22 juli 
1704 (8) worden Jelle, Tiebbe en Wybe Tjeerds ooms genoemd van Grytie, dochter 
van Rintse Claassen en Rinske Tjaarts. 

60. Jelle Tjeerds. 
Op 21 mei 1714 (9) is Jelle Tjaards, huisman op 't Veen onder Westergeest, cura

tor over de weeskinderen van wijlen Tjebbe Tjeerds. Op 13 jan. 1716 (9) heeft hij 
100 gg te vorderen. Hij was gehuwd met Trijntje Libbes, geboren 1661/62, dochter 
van Libbe Teeckes en Hiske Popkes (zie paragraaf M). In 1728 is Jelle Tjeerds lidmaat 
te Oudwoude/Westergeest. Van Jelle en Trijntje zijn mij bekend twee zoons: Libbe en 
Tjeerd. 

30. Libbe JeIIes. 
Op 4 maart 1718 wordt Antje Metskes, huisvrouw van Libbe Jelles, te Kollumer-

zwaag op belijdenis gedoopt. Op 27 maart d.a.v. worden beiden aldaar lidmaat. 
Op het floreenkohier van 1718 komt Libbe Jelles als gebruiker van Kollumerzwaag 
nr. 23 voor. Van 1725-1740 vermeldt het reëelkohier hem als gebruiker van Wester
geest nr. 6, huurwaarde 78-17-4. Vanaf 1740 is hij eigenaar van Westergeest nrs. 71 en 
72a met een huurwaarde van resp. 21-0-0 en 15-0-0. Op 23 juni 1738 (10) koopt het 
echtpaar ruim 5 pdm land bij Veenklooster, en op 1 maart 1741 (10) nog 7 pdm greid-
land aldaar. 

Op 18 jan. 1763 (11) zijn beiden blijkbaar overleden, want de kinderen maken 
scheiding van de mandelige ouderlijke vastigheden, bestaande uit 5 pdm greide, nog 
51/2 pdm dito, 5 pdm stoppelland, huis, schuur en hiem, en 7 pdm mieden. De zoon 
Tjebbe wordt eigenaar voor 664 gg 21 st. De kinderen zijn: Metske, wiens doop blijk
baar voor het begin van het register van Kollumerzwaag ligt; hij trouwde 25 mei 1744 
te Oudwoude/Westergeest met Mayke Tjibbeles, en op 2 juni 1776 te Oudwoude met 
zijn nicht Hiske Tjeerds, weduwe Jacob Jilles; verder Geert en Tjeert, beiden gedoopt 
17febr. 1719 te Kollumerzwaag, blijkbaar jong overleden; dan Tjebbe, gedoopt 18 mei 
1721 te Kollumerzwaag, gehuwd op 26 juli 1745 te Oudwoude/Westergeest met een 
Sepkjen Jilles; en tenslotte Trijntje, gedoopt 1 maart 1726 te Kollumerzwaag, waarbij 
staat aangetekend dat de ouders woonden op 't Veen onder Westergeest; zij trouwde 
op 25 juni 1751 te Westergeest met Oense Burdses (Bodses), genoemd in paragraaf D. 

Op het personeelkohier van Kollumerland was Libbe Jelles aangeslagen voor 
f 800,—. Hoewel hij in 1763 reeds overleed wordt deze aanslag pas in 1769 over de drie 
kinderen verdeeld. 

Noten: (1) R.A. ACH M 3. (2) Idem O 2. (3) Idem M 10. (4) Idem L 1.(5) Idem O 4. 
(6) Idem R 8. (7) Idem R 9. (8) R.A. KOL N. (9) Idem V 14. (10) Idem Q 8. 
(11) Idem V 15. 
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Paragraaf I 

68. Genk . .. 
Op 6 juli 1706 protesteert Gerryt Karsties „ex juris sanguinis" (uit hoofde van 

bloedverwantschap) tegen de verkoop van een huis, brouwerij, etc door Auckien Ger-
rijts, weduwe van de convooimeester Eercke Meyerts Haarsma, in leven te Kollum. 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat Auckien Gerrijts een zuster is van 
Karsje Gerryts, de vader van Gerryt Karsties (tenzij de onbekende moeder van Gerryt 
een Gerrytsdochter zou zijn geweest, maar meer voor de hand ligt dat dit een Aagt 
Buwedochter is geweest). Eercke Meijerts Haarsma wordt reeds in 1680 genoemd als 
convooimeester te Kollum. Met zijn vrouw Aucktien Gerryts vond ik hem het vroegst 
genoemd op 3 okt. 1693 (1). In 1698 is hij met zijn vrouw eigenaar en gebruiker van 
de percelen Kollum, Kerkeburen 11 en 12 (stemkohier). Een zoon Meijert is geboren 
in 1687/88, een zoon Gosse werd gedoopt te Kollum in 1696, dochters Auck en Et-
tien in 1698 en 1701. Eén en ander leverde geen nadere gegevens op over Auckien Ger
rijts. 

34. Karsje Gerrijts. 
Hij zal ongeveer 1654 geboren zijn. Waar is mij niet gebleken. Ook de naam van 

zijn vrouw heb ik niet gevonden, en ook niet plaats en datum van het huwelijk. Op 23 
maart 1708 wordt een Carst Gerrits te Kollum gedoopt en tegelijkertijd lidmaat. Mo
gelijk is dit onze Karsje Gerryts, die in 1708 gebruiker is van Kollum nr. 33 (stemko
hier), groot 25 pdm, gelegen in de Luinster- en Laansterkluft. In 1718 heb ik hem 
niet als gebruiker gevonden. Op 3 maart 1723 (1) eindigt hij het gebruik van de door 
hem bewoonde saté te Veenklooster onder de klokslag van Kollum, eigen aan de erf
genamen Rosema. Bij de liquidatie op die datum is hij wegens restant landhuur schul
dig 264 eg 7 st. Omdat hij geen penningen voorhanden heeft om deze schuld te vol
doen geeft hij al zijn goederen in onderpand. In 1728 is hij gebruiker van Oudwoude 
nr. 45, groot 70 pdm. Ook dit perceel zal te Veenklooster hebben gelegen, want op 
8 dec. 1728 (2) wordt aldaar in zijn sterfhuis inventaris opgemaakt. Tot de levende 
have behoren acht melkkoeien, twee „melkveersen", vier „enterveersen", drie hokke-
lingen, een zwarte oude merrie die vool is, een zwart „kolde" vierjarige merrie, die ook 
vool is, een „bruine eenjarige twintermerrie", vijf oude en zeven jonge schapen, twee 
winterzwijnen, en ongeveer dertien hennen met een haan. Er is verder huismanne-
gereedschap (82 posten), houtwerk (23), tinwerk (6), koperwerk (6), ijzerwerk (11), 
steenwerk (5), linnen en wollen, bed en bedskleren (49 posten), enige oude boeken en 
een „testamentie". Er zijn natuurlijk „eetbare waren". En een post winterbouw. Er is 
„gedorsken" zaad (boekweit en rogge) en „ongedorsken" zaad (rogge en haver). Aan 
inschulden is er ruim 250 gg; de uitschulden worden niet vermeld. Een afrekening volgt 
niet op deze inventaris. 

Vermeld wordt dat de zoon Buwe en de dochter Eelkjen overleden zijn; de andere 
kinderen zijn allen meerderjarig. Omtrent de kinderen het volgende: Buwe was ge
trouwd met Lysbeth Nitters, weduwe Eltien Folckerts, van Burum. In 1708 was hij ge
bruiker van Burum nr. 52, waarvan zijn vrouw mede-eigenares was. Hij overleed onder 
Kollum. Eelkje is de vrouw van Harmen Sierks uit paragraaf A (nr. 16). Gerrijt trouw
de op 1 juli 1731 te Kollum met Renscke Luyttiens, beiden van Kollum. Het moet zijn 
tweede huwelijk geweest zijn. Antje was getrouwd met Jacob Pytters (Boer), mr. tim
merman te Kollum. Janke trouwde met Hessel Pytters, huisman op de Wijgeest en 
Yfke met Popke Rinses, smid te Kollum. Haar man had een broer Bartel en een zuster 
Trijntje te Kollum. Dirk was getrouwd met Akke Jetzes Wobma, Aske trouwde op 
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28 jan. 1720 te Kollum met Johannes Freerks. Ebeltje of Ybeltje, het jongste kind, is 
geboren te Kollum en gedoopt aldaar 15 nov. 1696. Zij trouwde aldaar op 30 nov. 
1721 met Jakob Gerrits, mr. timmerman, destijds te Augsbuurt, later achtereenvolgens 
te Buitenpost, Veenwouden en Oostermeer. 

Karsje Gerrits is de stamvader van het geslacht Kalma, waarin de voornamen Kars-
je en Buwe (mogelijk anders gespeld) nog voorkomen. 

Noten: (1) R.A. KOL V 13.(2) Idem P 37. 

Paragraaf J 

100.Dirk ... 
Op 7 juli 1674 (1) wordt Jacob Dirx, vrijgezel te Westergeest, vermeld als koper 

van vast goed. Op 12 maart 1678 (1) worden Jacob en Ipe Dirc×, gebroeders te Wester
geest, genoemd in dezelfde hoedanigheid. Jacob Dir× volgt hierna. Van Ipe Dirx is be
kend, dat hij in 1682 te Buitenpost trouwde met Antie Wobbes; daarna trouwde hij 
met Aeffke Uwes, die in 1688 overleed, en ten derde, vóór 1697, met Auckjen Dirks. 
Nakomelingen uit het derde huwelijk noemen zich voor en na 1811 Viersen. In hoever
re een band met de voorname familie van die naam te Rinsumageest hierbij een rol 
heeft gespeeld is tot nu toe niet gebleken. 

50. Jacob Dir×. 
Op 11 april 1692 (2) koopt (een) Jacob Dirx c.u. een huis annex bakkerij te Rin

sumageest. Op 3 juni 1707 (3) is de zoon Ype Jacobs, huisman op de Dellen onder 
Oudwoude, curator over een dochter van wijlen Binne Eddes en Tjitske Sierx, zuster 
van Marck Sierx, getrouwd met Ype's zuster Ytje. Op 1 maart 1719 (4) wordt (een) 
Jacob Dirx genoemd met een broer Claas, beiden wonende te Driesum. In het reëel
kohier van Kollumerland van 1711 komt Jacob Dirx voor als gebruiker van Kollumer-
zwaag 84, een korenmolen met huis, waarvan eigenaar is Hessel Dirx te Rinsumageest. 
In 1715 blijkt de molen „gedemolieert", dat is afgebroken. Op 1 maart 1719 (4) ver
wandelt (ruilt) Jacob Dir× te Driesum land, mandelig met Hette Symons en Jochum 
Willems' erven, met zijn broer Claes Dir×, mr. smid te Driesum. Op 23 april d.a.v. (4) 
proclameert Jacob Dirx, ontvanger te Driesum, land onder Driesum waarvan hij reeds 
mede-eigenaar is; verkopers zijn Wessel Jans te Driesum, Claas Hettes te Murmerwoude 
en Eelco Alberts aldaar. Uit het lidmatenboek van Driesum blijkt dat Jacob Dirx op 
20 febr. 1701 van Rinsumageest is gekomen en dat Wessel Jans getrouwd is met Jetske 
Hettes en Eelco Alberts met Inske Hettes. De vrouw van Jacob Dirx zal een zuster van 
Jetske, Claas en Inske Hettes zijn geweest. 

De beide kinderen zijn hiervoor reeds genoemd: Yttje, gehuwd met Marck Sierx 
(paragraaf B, nr. 24) en Ype, gehuwd met Ymcktien Doekles. 

Noten: (1) R.A. KOL Q 6. (2) R.A. DAN K 6. (3) R.A. KOL P 34. (4) R.A. DAN K 8. 

Paragraaf K 

31. Antje Metskes. 
Wie zijn de ouders van Antje Metskes? Hiervoor (paragraaf H nr. 30) deelde ik 

mede dat zij, reeds gehuwd met Libbe Jelles, gedoopt werd op 4 maart 1718 te Kollu-
merzwaag. De broer van haar man Tjeerd Jelles, ook een voorvader van mijn vrouw, die 
echter buiten het aangegeven kader valt, is met een Rinske Metskes getrouwd. Ook de-
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ze vrouw wordt na haar huwelijk op belijdenis gedoopt, en wel op 17 nov. 1730 te 
Oudwoude/Westergeest. Een Sape Metskes te Tw ij zei isop21 mei 1714 (1) geld schul
dig aan de vader van Libbe en Tjeerd Jelles, nl. Jelle Tjeerds in diens kwaliteit als cura
tor over de weeskinderen van zijn —Jelle's — broer Tyebbe Tjeerds. Op 9 juni 1718 (2) 
woont deze Sape Metskes onder Oudwoude „in de Bos". Op 6 maart 1728 (1) woont 
hij te Warfstermolen en is geld schuldig aan Rinske Metskes, gehuwd met Tjeerd Jelles, 
eerder genoemd. 

Hoewel deze gegevens slechts pover zijn meen ik er — bij het niet vinden van 
andersluidende gegevens — dat Antje, Rinske en Sape tot één gezin behoorden. Dat zij 
kinderen zijn van Metske Sapes, geboren 1654/5, zoon van Sape Metskes, geboren plm. 
1623, daarvoor ontbreken mij thans voldoende gegevens, zodat hierop niet verder 
wordt ingegaan. 

Noten: (1) R.A. KOLV 14.(2) R.A. ACH V 9. 

Paragraaf L 

264. Wybet Marx, geboren plm. 1555. 
In het register van geestelijke opkomsten van Oostergo is op 30 jan. 1581 onder de 

Patroonsopkomsten van Buitenpost genoteerd: „Wybet Marx vor sin huisstede en hof
stede 3 philipsg" (1). Op diezelfde datum vinden we onder de Pastorieopkomsten van 
Lutkepost: „Wybet Marx omtrent 2 pondem. boulandt vor 2 lopen rogge" (2). Op 
27 mei 1606 (3) neemt Jacob Lyuwes op het (Kollumer) Nieuwland aan te betalen aan 
Wybet Marx 25 gg wegens koop van turf. Op 11 febr. 1616 (4) is er bij een inventarisa
tie sprake van drie pondematen, "van Wybet Marx uitgekomen" (gekocht of geërfd?). 
Deze Wybet Marx kan de vader zijn van 

132. Marck Wybets, geboren plm. 1580. 
Op 21 maart 1622 (5) heeft er inventarisatie plaats ten sterf huize van Marck Wy

bets, in leven te Buitenpost. In juni d.a.v. (5) wordt er scheiding tussen de erfgenamen 
gemaakt. Aan deze akten wordt het volgende ontleend: Vererving heeft plaats op de 
zoons Lou, Pyter, Wybe en Ridmer, en op de dochters Riensk en Trijntje. Riensk 
wordt geassisteerd door haar man Hemme Jansen; Trijntje, blijkbaar nog minderjarig, 
door haar voogd Jan Lous. De laatste is mogelijk een broer van de moeder Trijn 
Louwsdr. Er is een huisinge te Buitenpost, lang negen en een half vak, met voor en 
achter een huif, met half stenen en „half liemen wannen" (muren), met enige hekken, 
dammen en dampalen, „ruich en ruichscherne" (mestvaalt). Ook is er een klein turf-
huis. Er is uitgezaaide rogge en enig hakhout. Verder een „kinbak" hooi, vier lopen 
gedorste haver, twee wagens, een eg en een ploeg, twee paar „zielen" (inspanmateriaal 
voor de paarden voor de wagens, enz.), twee vlegels, een greep en een schop, een veen-
greep, twee leppen (schoppen), een wan, een ploeg- en een egketting, een voor- en een 
achterbint, en een jaaglijn. Onder de levende have worden genoemd twee „moer-
paarden", zes koeien, vijf „jongdieren", vier jonge zwijnen, zes schapen, twee „soep-
kalvers" (soep = karnemelk), acht hennen en een haan. Verder worden beschreven de 
inboedel, hout-, koper-, tin-, ijzer- en „meschenwerk", steenwerk op de schotelbank, 
spek, enz. Bij de scheiding blijkt dat ieder van de zes kinderen toekomt 106 carg 12 st. 
Op 2 juni 1624 heeft er kwijting plaats. Van de zoon Wybe kan nog worden medege
deeld dat hij was getrouwd met een Edu Imedr. 

Noten: (1) een philipsgulden is een gulden met de beeldenaar van Philips II van Spanje, 
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ter waarde van 25 st. (2) een lopen rogge is 0,833 h l . (3) R.A. KOL B 8. (4) R.A. ACH 
M 2. (5) Idem M 3. 

66. Ridmer (Rodmer, Rudmer) Marcks. 
Hij zal geboren zijn plm. 1610. Op 14 nov. 1636 (1) komt hij met zijn vrouw 

Tieets voor als mede-erfgenamen van haar ouders Jurien Fockes en Griet Dircks (zie 
paragraaf O). Op 25 april 1638 (2) komt het echtpaar voor als kopers van grasland. Op 
4 mei 1643 (3) leent het echtpaar 50 resp. 137 gg ui t , het laatste bedrag aan haar broer 
Jentie en diens vrouw Tri jnt ie Aerns, mede te Kollumerzwaag. Op 17 febr. 1649 (4) 
koopt het echtpaar 2 percelen land te Kollumerzwaag. Op diezelfde datum (4) wordt 
hij met Jan Sioerts kerkvoogd „van den dorpe en klokslag" van Kollumerzwaag ge
noemd. Op 28 april 1650 (4) koopt het echtpaar opnieuw vast goed. Op 25 april 1651 
is hij dorpsvolmacht. Op 27 maart en 9 nov. 1657 (5) treedt hij op als curator over een 
kind van Bouwe Lous te Zwaagwesteinde, en wij len Romck Sijedr. Op 15 maart 1672 
(6) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Rodmer Marcx te Kollumerzwaag, 
op verzoek van de erfgenamen, t .w. Focke Rodmers te Kollumerzwaag, Elso Ballinghs 
als vader van zijn kinderen bij w . Tri jnt ie Rodmers, Grietie Rodmers, gehuwd met 
Sierk Harmens (zie paragraaf A nr. 32) en Oetske Rodmers, gehuwd met Focke 
Sioerdts. Er was nog een zoon Marck, waarvan de weduwe Antie Jans (dochter van Jan 
Syoerts) in 1668 hertrouwde met een Taecke Meinderts. Blijkbaar had deze zoon geen 
kinderen nagelaten. De landen werden bij loting onder de vier erfgenamen verdeeld. De 
oudste zoon Focke is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Ant ie Roelofs, daarna met 
Roelofke Roelofs. 

Noten: (1) R.A. KOL P 10. (2) R.A. DAN K 3. (3) R.A. KOL V 6. (4) Idem Q 4. 
(5) R.A. DAN K 4. (6) R.A. KOL P 24. 

Paragraaf M 

244. Taecke Libbes, geboren plm. 1605. 
In 1640 is Taecke Lippes nomine uxoris (voor de vrouw) eigenaar/gebruiker van 

Oudwoude nr. 43 (stemkohier). Op 29 mei 1659 (1) verkoopt Tr i jn Dircks, wed. Taco 
Lippes, een perceeltje land aan de trekvaart onder Oudwoude voor 20 daalders. In aug. 
1662 (2) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van de weduwe, gelegen bij de 
zandweg onder de klokslag van Oudwoude, door Libbe Taeckes (de zoon) als meijer 
bewoond. Deze inventarisatie heeft plaats op verzoek van de drie kinderen uit haar 
eerste huwelijk met Jacob Eysses, en van de twee kinderen uit haar tweede huwelijk 
met Taecke Lippes. De drie kinderen ui t het eerste huwelijk z i jn: Ibel, getrouwd met 
Ried Jans op de Wijgeest; Saep, getrouwd met ClaesSiegerste Veenklooster,en Gerbrig, 
eerst getrouwd met Else Johannes, en daarna met Sioerd Wijtzes (Algera) te Tietjerk. 
De beide kinderen uit het tweede huwelijk zijn Ant ie , gehuwd met Nanne Foppes te 
Eestrum, en Libbe, die volgt. Blijkbaar zijn de vaderlijke erfdelen reeds afgewikkeld. 
Het sterfhuis plus de bijbehorende landen worden verkocht aan de secretaris Fogelsangh 
voor 2500 gg plus 5 dubbele dukaten. De totale erfenis bedroeg 4671 carg 5 st; ieder 
van de erfgenamen kreeg 1/5 deel. Tri jntje Dircks zal een zuster zijn geweest van Orsell 
Dirxdr, gehuwd met Jarigh Gerryts, en van Jacob Dirx, die op 29 april 1651 (3) cura
tor is over de kinderen van Orsell Dirxdr. 

122. Libbe Taeckes, geboren plm. 1635. 
Op 22 april 1663 (1) is hij gebruiker van de huizinge, saté en landen, gelegen aan 
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de zandweg onder Oudwoude, die door hem en de verdere erfgenamen van zijn moeder 
wordt verkocht. Op 24 maart 1663 (3) kopen Libbe Teeckes en Hiske Popkes, echte
lieden, onder Veenklooster, met Jacob Harmens en Hendrickien Sapedr, echtelieden 
„op 't Feen" onder Westergeest, gezamenlijk de helft van twee akkers land. In deze ge
zamenlijke aankoop ligt een aanwijzing, dat Hiske Popkes een dochter is van Popcke 
Waelckes en Lysbeth Jacobs, de oom en tante van Jacob Harmens, zoon van Harmen 
Jacobs. Op 30 januari 1666 (3) is Libbe Taeckes medekoper van de state, saté en lan
den, „Feenklooster" genaamd, van de erven Fogelsangh. Op 25 april 1667 (4) vinden 
we het echtpaar te Kollumerzwaag als kopers van een half mad mieden. 

Op 24 sept. 1673 (5) heeft er inventarisatie plaats in verband met het hertrouwen 
van de weduwe van Libbe Teeckes met Hendrik Minses. Curatoren over de kinderen 
zijn Pieter Foeckes op 't Veen en Femme Jarigs te Kollumerzwaag. De laatste zal een 
volle neef zijn van de overledene. De kinderen zijn: Trijntje, geboren 1661/2, later ge
huwd met Jelle Tjeerds (zie paragraaf H nr. 60); Dirckien, geboren 1663/4; Teecke, ge
boren 1665/6, later gehuwd met Dedtie Teeckes; Grietie, geboren 1669/70, eerst ge
huwd met Teecke Jacobs (zoon van Jacob Harmens en Hendrikje Sapedr, zie para
graaf A nr. 64) en in 1696 hertrouwd met Gerrijt Sierc×, zoon van Sierck Harmens en 
Grietje Rodmers te Driesumerzijl (paragraaf A nr. 32). Stiefvader en moeder zullen de 
kinderen moeten verstrekken kost en drank, kledinge en „redinge", ze „onderholden 
en alimenteren in sieckten en kranckten, wachten en waren", leren en laten leren lezen 
en schrijven, werk en werkwijze, zoals dit betaamt. Als de kinderen 16 jaar zijn moet 
aan ieder 25 carg worden uitbetaald. 

Noten: (1) R.A. KOL Q 5. (2) Idem P 19. (3) Idem Q 4. (4) Idem Q 6. (5) Idem P 24. 

Paragraaf N 

130. Sierck Wybes en His Jacobsdr. 
Over dit echtpaar en hun kinderen (waaronder Aeff, getrouwd met Harmen Jacobs, 

paragraaf A nr. 64) bleek in het rechterlijk archief van Dantumadeel nogal veel te vin
den, te veel om alles hier te vermelden. Op 26 juni 1598 (1) verkoopt Syrck Wybes 
voor Jacob, zijn zoon, een huis in Dantumahemrik aan het veen op de leijen. Op 18 jan. 
1602 (1) kopen Syrck Wybes en His Jacobs leijen en verdolven veen in het gewezen 
convent of de Abdij van Dokkum in Dantumahemrik, waarop hun huis staat. Op 14 
febr. 1603 (1) wordt Syrck Wybes genoemd als naastligger van een huis etc. op Dantu
mahemrik, dat Wybe Syrcks en Marij Henric×dr, echtelieden, wensen te kopen. In 
maart 1606 (1) kopen Wybe Syrc× en Marij Henric×dr leijen, strekkende in het zuiden 
aan Syrck Wybes' kooi (eendenkooi). Op 18 jan. 1608 hebben Syrck Wybes c.s. grote 
onenigheid met Ida van Loo (wed. Johan Rataller) en Jurch vrijheer thoe Swartzen-
burch over de verveningsactiviteiten van eerstgenoemden (2). 
Op 4 febr. 1615 (3) verkopen Auck en Lolck Siercksdrs een huis in Akkerwouder-
hemrik. 
Op 30 juni 1617 (3) kopen Jan Luyloffs en Jacob Syrcxz leijen op „Ackerhemryck" 
van Auck en Lolck Siercxdrs. Op dezelfde datum koopt Jan Luyloffs „in het feen" 
leijen van Auck, Lolck en Jelts Sierxdrs met haar mannen en van Jacob Wibrands voor 
zichzelf. Op 17 maart 1627 treden Wybe Sier× en Eylard Lous op als curatoren over de 
erven van Jacob Sierx (4). Op 24 okt. 1631 (5) kopen Eylert Lous en Lolck Ciercksdr, 
echtelieden, een aandeel van twee pdm en drie einsen land, „leggende buyte morck op 
het Westma-velt", mandelig met de kopers, van haar zuster Auck Siercksdr. 

Als we de balans opmaken komen we tot de conclusie dat er in het gezin van Sierck 
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Wybes en His Jacobsdr twee zoons waren, nl. Wybe en Jacob, en 5 dochters: Aeff, 
Lolck, Auck, Jelts en Rins. Wybe was eerst gehuwd met Marijke Hendriks, later met 
Hylck Thoenisdr. Jacob was gehuwd met Aell (Ayl) Gab(b)edr. Aeff was achtereenvol
gens gehuwd met Waelcke Popckes, Buwe Buwes en Harmen Jacobs. Lolck trouwde 
eerst met Eylert Lous, zoon van Lou Eylerts, dorprechter, en Foockel Fockedr te Ak-
kerwoude; later was zij gehuwd met Mient Poppes. Auck was getrouwd met Thyard 
Wilhelm en Rins met Reyn Joanneszn. De dochter Jelts was blijkbaar ongehuwd. De 
zoon Jacob was in 1598 nog minderjarig, maar vermoedelijk wel reeds gehuwd. Wybe 
was in 1603 getrouwd en blijkbaar meerderjarig. Uit deze gegevens kan worden opge
maakt dat de vader Sierck Wybes plm. 1550 geboren zal zijn. 

Er is sprake van Birdaard, Rinsumageest, Akkerwoude, Dantumawoude en Veen-
wouden, zodat daarmede de ligging van de venen en leijen, waarin betrokkenen aktief 
waren, wel bepaald is. Ook dient te worden opgemerkt dat in 1606 sprake was van een 
eendenkooi. Het gewezen convent of de Abdij van Dokkum, genoemd in 1602, zal zijn 
geweest de vm. Praemonstratenser abdij St. Bonifatius (Zie Mr. L.J. van Apeldoorn: 
De kerkelijke goederen in Friesland, deel I I , blz. 461 e.v.). In It Beaken van 1954 is 
een lijst van venen van dit klooster beschreven. 

Noten (alles uit R.A. DAN): (1) K 1.(2) B 1. (3) K2.(4) I 3. (5) K 3. 

Paragraaf O 

134. Jurrien Fockes, geboren plm. 1554. 
Op 20 okt. 1584 (1) wordt hij voor de eerste maal genoemd. We vinden zijn naam 

zo vaak in de archivalia dat hier slechts een selectie uit de akten kan worden geciteerd. 
Zo wordt hij op 24 maart 1590 (2) vermeld wegens huurschuld. Op 24 okt. 1592 (3) 
moet hij 2 daalders 5 st betalen wegens „verteerde kost, bij enige soldaten gedaan". 
Op 21 aug. 1593 (3) heeft hij een vordering wegens geleverde turf. Op 16 jan. 1595 (3) 
wordt hij vermeld wegens opzegging van de door hem gehuurde zate. Op 21 juli 1595 
(3) heeft hij met Pieter Nittes op 't veen een kwestie over de gerechtigheid van de 
„Hoeijwech" (hooiweg). Op 11 mei 1596 (4) koopt hij met zijn vrouw Griet Dircxdr, 
wonende te Kollumerzwaag, 1/8 part van Eysma-sate, door hen bewoond, en enig land. 
Op 7 dec. 1596 (5) stelt een Loël Beintsdr een vordering over arbeidsloon in tegen 
hem. Op 17 okt. 1597 (6) laat hij twee verkopen registreren. Op 23 mei 1598 (7) 
staat vermeld, dat hij van de landheren zijn huis op de plaats slechts met één vak mag 
uitbreiden. Op 4 dec. 1604 (8) treedt Jurjen Fockes op wegens de kerkvoogden van 
Kollumerzwaag. Op 1 okt. 1611 (9) nemen Hendrik Gerbes ter eenre en Jurrien Fockes 
ter andere zijde aan te compareren (voor het gerecht) om hun geschil wegens landhuur 
uit de wereld te helpen, „indien doenlijcken". Op 9 juni 1612 (10) heeft hij een kwes
tie met Eelcke Lubbedr, de vrouw van zijn zoon Focke Jurriens. Op 26 juni 1612 
treedt hij op als curator over de weeskinderen van wijlen Claes Jans en Aleyt Dircksdr 
te Kollumerzwaag. Vermoedelijk is Aleyt een zuster van zijn vrouw Griet Dircksdr. Op 
20 okt. 1618 en 22 dec. 1618 (11) blijkt hij een schuld te hebben aan de „gemeente" 
van Kollumerzwaag als administrerend kerkvoogd en als administrateur van de geeste
lijke goederen (voormalige kloostergoederen). Op 25 april 1620 (12) verlaat hij blijk
baar de door hem gebruikte boerderij. De landheer Hoeyt Haitsma moet aan Jurrien 
Fockes en zijn vrouw betalen wegens „huiszettinge" (waarde van het huis) 303 gg 7 st, 
en wegens „bomen en plantagie" 185 gg. 

Voor 14 nov. 1636 (13) is de man overleden; dan heeft er inventarisatie plaats in 
zijn sterfhuis ten overstaan van de weduwe Griet Dirc× en de verdere erfgenamen, t.w.: 
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Jouck Jurriens, wed. Gielt Piers; Dirck Jurriens; Griet Jurriens, gehuwd met Wopcke 
Lubbes; Focke Jurriens' weeskind Aeltie, oud 18 jaar; curator is haar aangetrouwde 
oom Wopcke Lubbes; wijlen Antie Jurriens' weeskinderen bij wl. Sape Rytskes; Jentie 
Jurriens; Tiets Jurriens, gehuwd met Rodmer Merx (zie paragraaf M, nr. 66). 

Er is een saté en landen, met zes akkers bouwland, een miedfenne, „reidfenne" 
genaamd, bij Noordoosterhorne, een mad mieden, stukken van vier, twee, twee resp. 
één pdm, 2 maden, 1 mad, twee „lapkens" miedland, 2 akkers veenland in 't Vliet, 
een roede venen en leijen in „Eysmafeenen", 10 roeden leijen in Dantumadeel. Aan 
„levendige have" worden genoemd 2 koeien, een „moerpeerd", drie winterzwijnen, 
vier hennen. Verder inboedel, kleding, tinwerk, houtwerk, huismansgereedschap, 10 
zakken rogge in 't stro, 29 zak gedorste haver, 3414 zak haver in 't stro. Jentie Jurriens 
en Griet Dirxdr (de weduwe) bevestigen één en ander bij haar waarheid in plaats van 
ede. Voor 30 mei 1638 (14) is ook de vrouw overleden. De zeven erfgenamen gaan dan 
tot scheiding en deling over. De erfenis beloopt netto 1894 gg 20 st 4 p, dat is per 
staag 270 gg 19 st. Wopcke Lubbes, Dirck Jurriens, Lubbe Fockes en Meinert Fockes 
plaatsen een handmerk, Jentie Jurriens en Rudmer Marcks zetten hun handtekening. 

Noten (alles uit R.A. KOL): (1) E 1. (2) B 3. (3) B 4. (4) Q2.(5) B 5. (6) K 1.(7) B 6. 
(8) B8. (9) CC. (10) J 3. (11) E 4. (12) H 7. (13) P 10. (14) P 11. 

Paragraaf P 

968. Folckert, geboren plm. 1545. 
In het najaar van 1618 (1) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Beerte 

Egbertsdr, weduwe van Folckert N., in leven te Kollumerzwaag. Op 20 jan. 1619 (1) 
tekenen de erfgenamen voor de afrekening. In de inventaris is sprake van een huis, 
groot 6 vakken en een schuur van 3 vakken, met houten, stenen en lemen wanden, 
staande op patroonsland of -grond van Kollumerzwaag. Verder zijn eigendom vier mad 
en een pondemaat land op het Westeinde van Kollumerzwaag. Bij de levende have wor
den genoemd vier duitse schapen. De vier staken komt ieder 380 gg 3 st 10 p toe. De 
erfgenamen zijn de zes kinderen van Egbert Folckerts (zie hieronder), Wybe Folckerts, 
Aelcke Folckerts, getrouwd met Pieter Luyttiens, en de kinderen van Jets Folckerts, 
gehuwd geweest met Folckert Wabes, schipper te Kollum. 

484. Egbert Folckerts, geboren plm. 1570. 
Op 20 sept. 1596 (2) wordt hij genoemd als curator over de weeskinderen van zijn 

overleden zuster Jedts. Op 17 febr. 1601 (3) wordt hij genoemd met zijn zwager Jarich 
Gerbes, evenals op 12 febr. 1602 (4). Op 6 nov. 1605 (5) wordt hij vermeld met zijn 
broers Anne en Wybe, in verband met benoeming van curatoren over de kinderen van 
Folckert Wabes, weduwnaar van hun zuster Jets, uit diens tweede huwelijk met Lijfke 
Pieters. Op 2 okt. 1616 (6) is er inventarisatie in zijn sterfhuis te Kollumerzwaag, om
dat zijn weduwe Ancke Gerbedr is hertrouwd met Jan Siurdts. Tot voogd over de kin
deren wordt benoemd Wybe Folckerts, broer van de overleden man. Die kinderen zijn: 
Gerbe, geboren 1599/1600; Folckert, geboren 1601/1602; Bauck, geboren 1604/1605; 
Sybe, geboren 1608/1609; Jarigh, geboren 1611/1612; Anne, geboren 1613/1614. 

Het sterfhuis is groot ongeveer 3% vak; erbij horen een nieuwe schuur van drie 
gollen (hooivakken) en twee hoven. De saté land omvat bouw- en grasland, venen en 
leijen. Daarnaast zijn er 16 mad mieden, waarop een huis, en 5 mad onbehuisd. Verder 
is er 1/4 aandeel in een saté te Twijzel. De weduwe bevestigt de aangifte bij verklaring 
in plaats van eed. Over de erfenis is tussen de curator, de moeder en de stiefvader 
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„schelinge" en kwestie ontstaan. Vier buren treden op als scheidslieden. De erfenis van 
de kinderen wordt in totaal vastgesteld op 556 gg; afrekening zal plaats hebben bij het 
bereiken van de 16-jarige leeftijd. De vrouw Ancke Gerbedochter is een dochter van 
Gerbe Jarichs, waarover meer in paragraaf T. 

Op 17 mei 1630 (7) lenen Folckert en Gerbe Egbertszonen, „voormonden" van 
hun minderjarige zusters en broeders, 60 gg uit. Op 5 nov. 1634 (8) hebben deze 
broers, samen met Sybe Freer×, de eerste man van hun zuster Bauck, als voogden over 
Anne en Jarig Egbertszonen een vordering van 50 gg. Op 27 jan. 1655 (9) zijn Folckert, 
Sybe en Jaring Egberts, Bauck Egberts, nu gehuwd met Renger Gales, en Syoerdt Jans, 
rechter en ontvanger op Kollumerzwaag, als curator divisionis (voor de scheiding) over 
de wezen van Gerbe Egberts, ab intestato (bij gebreke van een testament) erfgenamen 
van hun broer resp. oom Anne Egberts, in leven gewoond hebbende te Kollumerzwaag. 
Op 25 juni 1667 (10) kopen zoons van Jarig Egberts van de erven Gerbe Egberts en 
Geertie Nitters, echtelieden; op 17 nov. 1668 (10) kopen Sybe Egberts met zijn vrouw 
Frouck Tiebbes en Egbert, de zoon van Jarig Egberts, ieder voor de helft, van genoem
de erven. De zoon Folkert Egberts is in 1659 (11) administrerend diaken van de 
Doopsgezinde Gemeente te Kollumerzwaag. 

242. Sybe Egberts, geboren 1608/09. 
Op 10 mei 1647 (12) kopen Sybe Egberts en Frouck Tiebbes, echtelieden te Bui

tenpost 1/6 part van het huis etc, door hen gebruikt, van haar zuster Beertie, gehuwd 
met Piter Hayes te Kollumerzwaag. Dit 1/6 part heeft Beertie geërfd van haar ouders. 
Op 22 nov. 1647 (12) koopt het echtpaar eenzelfde deel van haar broer Ridmer Tieb
bes onder Kollum. Op 27 jan. 1655 (9) wordt Sybe mede-erfgenaam genoemd van 
zijn broer Anne, in leven vrijgezel te Kollumerzwaag. Op 8 mei 1660 (13) is hij oom en 
voormomber over de kinderen van Ridmer Tjebbes, eerst gehuwd met Geertje Jacobs, 
en vervolgens met Wisck Rierdts, die reeds eerder getrouwd was geweest met Lubbert 
Jans en met Wybe Douwes. 

Op 5 jan. 1681 had er inventaris plaats in het sterfhuis te Buitenpost, zoals ver
meld bij de scheiding tussen de erfgenamen op 30 dec. 1681 (14). Het goud en geld 
werd eerst onder de erfgenamen verdeeld, waarna de massale boedel nog beliep 5455 
carg 11 st 11 p, of voor ieder van de zeven erfgenamen 779 carg, 7 st 4 p. Deze zeven 
erfgenamen waren de volgende: Baerte, gehuwd met Lamert Geerts (broer van Tjaard, 
de man van haar zuster Antie) te Buitenpost; Egbert, ook aldaar; Folckert, gehuwd 
met Jetske Rompts, te Twijzel; Taed, gehuwd met Reiner Roeleffs, mr. schoenmaker 
te Kollum; Rinske, gehuwd met Simon Jansen, beiden reeds overleden; Wybe, reeds 
overleden, gehuwd geweest met Foolck Jans; tenslotte Antie, gehuwd met Tjaerd 
Geerts, beiden reeds te Kooten overleden. Voor het laatste echtpaar wordt verwezen 
naar paragraaf H nr. 120. 

Noten: (1) R.A. KOL P 6. (2) Idem B 5. (3) Idem H 5. (4) Idem H 6. (5) Idem E 2. 
(6) Idem P 5. (7) Idem V 5. (8) Idem V 7. (9) Idem P 17. (10) Idem Q 6. (11) Idem 
V 10. (12) R.A. ACH R 4. (13) Idem M 11. (14) Idem O 4. 

Paragraaf Q 

492. Waelcke Popckes, geboren plm. 1584. 
Op 25 jan. 1623 (1) heeft er inventarisatie plaats in het sterfhuis van Waelcke 

Popckes te Veenklooster, omdat Aeff Sierx, de weduwe hertrouwde met Buwe Buwes 
(zie paragraaf A nr. 64). Het huis is groot 8 vakken en heeft een opgaande gevel met 
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nog een gevel tot aan de bovenste zolder, zijnde twee zolders hoog, eiken werk met 
dikke muren, een schuur van drie gebinten; onder het huis behoort ongeveer 16 pdm 
land. Er is nog een „kamer" aldaar in het klooster, ongeveer 2 vakken groot. Er zijn 
twee akkers bouwland en een kleine kamp, samen ongeveer 4 pdm, onder Oudwoude. 
Jan Sapes te Ee in Dongeradeel is curator over de drie kinderen: Popcke, 14 jaar, His, 
12 jaar en Sirck, 4 jaar. Op 5 juli 1623 (1) volgt de scheiding, waarbij Eylert Lous.de 
zwager van Aeff Sier×, curator divisionis is. De kinderen zullen, wanneer zij de leeftijd 
van zeventien jaar vervuld hebben, uitgekeerd krijgen 566 gg. Verder zullen de stief
vader en moeder zorgen voor het onderhoud van de kinderen, in kost en drank, kleren, 
linnen en wollen, „schoeijen ende boeijen"; ook lezen, schrijven en naaien te laten le
ren, etc, alles zoals mensen van hun stand betaamt. 

246. Popcke Waelckes, geboren plm. 1609. 
Popcke Waelckes was getrouwd met Lysbeth, de jongere zuster van zijn (tweede) 

stiefvader Harmen Jacobs (zie paragraaf A nr. 64). Bij de beschrijving , van zijn stief
vader is al vermeld dat Popcke en Lysbeth financieel niet sterk stonden. In de jaren 
1633 en 1634 (2), eerst wonende te Veenklooster onder Oudwoude, later te Akker
woude, horen we van schulden ten bedrage van in totaal bijna 800 gg. In 1640 is 
Popcke gebruiker van Akkerwoude nr. 23. Op 24 april 1640 (3) blijkt het echtpaar 
530 gg schuldig te zijn wegens achterstallige landhuur. Op 19 mei 1643 (4) hebben zij 
een schuld van 370 gg aan zijn oom en tante Eylert Lous en Lolckjen Sierxdr, echte
lieden bij Kollum. Op 5 juni 1701 (5) wordt een huis te Oudwoude gebruikt door 
Buwe Popckes, terwijl het eigendom is van Grietie Libbes, dochter van Libbe Teeckes 
en His Popckes. Ik neem aan dat Buwe en His kinderen zijn van Popcke Waelckes en 
Lysbeth Jacobs. Voor His verwijs ik naar paragraaf M nr. 122. 

Noten: (1) R.A. KOL P 7. (2) R.A. DAN B 2 en N 3. (3) Idem N 4. (4) Idem N 5. 
(5) R.A. KOL P 33. 

Paragraaf R 

482. Je/Ie ... 
Op 7 juni 1630 (1) kopen Geert Tiaerts en Jouck Jelledr, echtelieden te Kooien, 

de helft van een saté en landen te Kooten, door hen bewoond, mandelig door verster
ven van haar moeder en haar broer Tiebbe Jelles, van haar zuster Aelthien Jelledr, ge
huwd met Didde Tiaerts. 
Joück Jelledr, gehuwd met Geert Tiaerds (paragraaf H nr. 240) heeft dus een vóórover
leden broer Tjebbe, en een zuster Aelthien. 

Noot: (1) R.A. ACH R 3. 

Paragraaf S 

972. Wybe ... 
Op 10 maart 1652 (1) is Retse Wybes te Kollumerzwaagwesteinde curator over de 

kinderen van Tiebbe Wybes. Retse wordt daarbij oom vaderswege genoemd. 

486. Tiebbe Wybes. 
Op 27 nov. 1618 (2) is Tiebbe Wybes gebruiker van de saté en landen te Buiten

post, behorende tot de nalatenschap van zijn schoonvader Tyeert Folkerts. Op 7 febr. 
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1623 (3) rekent Tiebbe Wybes als voormond af met zijn schoonzuster Wyts Tiaerdtsdr, 
gehuwd met Jan Cornelis. Wyts komt toe 241 gg 3 st 8 p. Op 17 maart 1625 (4) kopen 
Tiebbe Wybes en Rins Tjaerdtsdr, echtelieden te Buitenpost, en Jan Cornelis en Wyts 
Tjaerdtsdr, echtelieden te Kollum met Tiebbe Wybes als voormomber over zijn 
(schoon)broer Folckert en zijn (schoon)zuster Jelck 1/10 part van de saté etc, door 
Tiebbe Wybes bewoond, en ook los land onder Buitenpost van Hessel Feddes te Blija, 
als universele erfgenaam van zijn zoon Jelke. Hessel Feddes was gehuwd geweest met 
de dochter Jelck uit het eerste huwelijk van Tyeert Folkerts met Rints Hiddinga. Op 
27 sept. 1630 (4) kopen Tiebbe Wybes en Rins Tjaerdtsdr een derde part van een saté 
land te Buitenpost, met de kopers mandelig, van Jan Cornelis en Wyts Tjaerdtsdr, 
echtelieden binnen Kollum, door verkoopster van haar ouders en broer geërfd. Op 15 
april 1633 (4) koopt het echtpaar, nu zelf reeds eigenaar voor 2/3,het resterende 1/3 
part van de volle zuster Jelck Tieerdsdr, gehuwd met Keimpe Keimpes te Ternaard. 
Voor 27 febr. 1643 (5) is de vrouw overleden, want Tiebbe Wybes koopt land voor 
zich zelf en voor zijn kinderen bij wijlen Rins Tiaerdtsdr. Op 7 nov. 1645, 16 maart 
1647 en 23 januari 1649 heeft er afrekening plaats tussen enerzijds de kinderen Tiaerdt, 
Antie en Taebke, en anderzijds de drie andere kinderen, Frouck, Ridmer en Beert. 
Voor ieder van de zes kinderen bedraagt de erfenis 412 gg 21 st 15 p. Op 10 maart 
1652 (1) worden Retse Wybes te Kollumerzwaagwesteinde, oom vaderswege, en Jan 
Cornelis te Kollum, aangehuwde oom van moederswege, benoemd tot curator en over 
het jongste weeskind Taebke, om de rekening van (de oudste zoon) Ridmer Tiebbes te 
Buitenpost, en Pieter Hayes te Kollum (gehuwd met de dochter Beerte) als curatoren 
over Taebke en haar overleden broer Tiaerd af te horen. Op diezelfde dag (6) heeft er 
afrekening met Taeb plaats. Hierbij wordt verwezen naar de eerdere afrekening van 23 
jan. 1649 (7). De volgende dag (6) wordt beschreven, dat Taebke, Frouck, (x Sybe 
Egberts), Ridmar, Beert (× Pieter Hayes te Kollumerzwaag) en Antie (x Pieter Wabes) 
ieder als 1/5 erfgenaam van hun overleden broer Tiaerd toekomt 144 gg 6 st 14 p. Het 
geld is blijkbaar onder de oudste zoon Redmer gebleven. Als wegens het overlijden van 
diens eerste vrouw Geertie Jacobs, en zijn hertrouwen met Wisck Rierdts (eerder ge
trouwd met Lubbert Jans en Wybe Douwes), op 14 mei 1659 (8) inventaris wordt op
gemaakt, wordt daarin gevonden een vordering van de weeskinderen van Tiebbe Wybes 
op Redmer als gewezen curator volgens de rekening van april 1652, ten bedrage van 
687gg5st14p. 

Op het stemkohier van 1640 komt Tiebbe Wybes voor als eigenaar/gebruiker van 
Buitenpost nr. 38. Voor het echtpaar Sybe Egberts en Frouck Tiebbes wordt verwezen 
naar paragraaf P nr. 242. Van de jongste dochter Taebke heb ik als vermoedelijke 
echtgenoot genoteerd een Benne Jacobs. 

Noten: (1) R.A. ACH L 1. (2) Idem O 1. (3) Idem M 3. (4) Idem R 3. (5) Idem R 4. 
(6) Idem O 3. (7) Idem O 2. (8) R.A. DAN I 9. 

Paragraaf T 

970. Gerbe Jarichs. 
Op 7 juni 1580 tekent hij de afrekening van de geestelijke opkomsten van Kollu

merzwaag (1). Hij heeft in 1581 (1) nogal wat land van de pastorie aldaar in huur, o.a. 
„Foghelmafenne" en „de Byle". Op 10 jan. 1587 (2) is er sprake van een kwestie 
tussen Wibe Gilts en Gerbe Jelles als voormonden van Gerbe Jarichs wezen, contra een 
Wijmeren Sijes., Op 10 jan. 1588 dient dezelfde zaak opnieuw. 
Op 22 april 1597 (3) staan Jarich Gerbes en (zijn zwager) Egbert Folckerts in kwaliteit 
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(vermoedelijk als erfgenamen van Gerbe Jarichs) tegenover Sybbe Wijmerens en Mag-
dalena zijn zuster, om rekening te ontvangen van Gabbe Gosses als voogd van wijlen 
Gerbe Wijmerens, van de „goeden", door Gerbe nagelaten. Sybbe, Magdalena en Gerbe 
zullen kinderen zijn van Wijmeren Sijes en Bauck Sybedr, waarvan de weeskinderen 
worden genoemd 9 mei 1594 (4). Mogelijk was Gerbe Jarichs ook een schoonzoon van 
Wijmeren Sijes, gelet op de namen Bauck en Sybe bij zijn kleinkinderen. Op 28 mei 1597 
(5) staan JarichGerbes voor zichzelf en Egbert Folckerts voor zijn vrouw Anna Gerbedr 
contra de crediteuren van Wijmeren Sijes. De zoon Jarich Gerbes wordt eerst genoemd 
met een vrouw Syttie Lam(m)erts, later met Bon Eyntedr (zie paragraaf V). Voor Eg-
bert Folkerts, gehuwd met Ancke Gerbedr, wordt verwezen naar paragraaf P nr. 484. 

Noten: (1) Register van Geestelijke opkomsten van Oostergo, bewerkt door Prof. Dr. 
J.Reitsma, Leeuwarden 1888, pag. 186-190. (2) R.A. KOL B 3. (3) Idem B 5. (4) Idem 
B4. (5) Idem H 4. 

Paragraaf U 

1946. Folckert Ritskes. 
Op 10 dec. 1572 (1) vond ik Folckert Ritskes voor het eerst genoemd, en wel in 

een kwestie met Lou Allema te Buitenpost. Op 29 april 1573 (1) koopt hij een huis te 
Buitenpost op „Ballinck Harckemaland". Op 16 juli en 6 aug. 1573 (1) neemt hij aan 
rekening te doen van zijn curatele over Hed Hedtszn. Op 27 mei 1574 (1) leggen hij en 
zijn vrouw Wyts en zijn zoon Tjert Folckerts met diens vrouw Rints verklaringen af. 
Op 9 juni 1574 (1) verkoopt hij huis en schuur in het Westeinde van Buitenpost op 
„Ballengheheerdt", met meer ander goed, voor 275 gg. Op 30 juni 1597 (2) worden hij 
en Iwo Allema geautoriseerd tot voormombers over Eesck en Wyts Redmersdrs, gezus
ters, door wijlen Riensck Allema in echte met Redmer Folckerts geprocreëerd. Op 8 
juni 1605 (2) leggen zij rekening en verantwoording af. Op 24 juni 1615 (3) worden 
de drie kinderen genoemd; naast de reeds genoemde Tjeerd en Redmer is er een doch
ter Sybrich, gehuwd met Focke Sjoerds ltsma. 

974. Tyeert Folckerts. 
Uit de op 24 juni 1615 (3) wegens overlijden van hem en zijn vrouw opgemaakte 

inventaris blijkt dat hij tweemaal gehuwd is geweest. Eerst met Rints Hiddìnga, we
duwe van een Imme. Twee dochters uit haar eerdere huwelijk, nl. Leuck Immedr, ge
huwd met Douwe Gylts, en Lipck Immedr, gehuwd met Jan Roeleffs, protesteren 
hierbij namelijk als erfgenamen van wijlen hun moeder. Uit het huwelijk van Tyeert en 
Rints is één dochter geboren, nl. Jelck, gehuwd met Hessel Feddes. Uit het tweede hu
welijk met Taeb Eyntedr waren vier kinderen, nl. Wyts, meerderjarig, en Rins, Jelck 
en Folckert, minderjarig. Curator over de drie minderjarigen was Cornelis Ebes, asses
sor van Achtkarspelen. 
Genoemd worden verder Sybrich, zuster, en Redmer, broer van de man, en Leen en 
Bon Eyntedrs en Tyert Eyntes, zusters en broer van Taeb. Op 30 juni 1615 wordt er 
boelgoed gehouden en op 10 maart 1617 volgt de afrekening daarvan. Op 27 nov. 1618 
(2) heeft scheiding en deling plaats. Hessel Feddes krijgt voor zijn zoon Jelcke 116 gg 
26 st 10 p; de vier kinderen uit het tweede huwelijk hebben ieder recht op 270 gg 24 st 
8 p. Tiebbe Wybes, de man van de dochter Rints, is gebruiker van de saté en landen te 
Buitenpost. Op 28 dec. 1627 (4) zijn de kinderen uit het tweede huwelijk erfgenamen 
van hun overleden broer Folckert; ieder krijgt een derde deel van 182 gg 4 st 10 p. 

Ik heb gezocht of er wellicht een familieband bestond met Ritske Folckertsz à 
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Juma te Kollum,die volgens de Conscriptio E×culum (5) in 1580 als Rooms-Katholiek 
en Spaansgezind naar het buitenland vluchtte. Hij zou, wat de jaren betreft, ook een 
zoon van Folckert Ritskes kunnen zijn, maar enige aanwijzing daarvoor heb ik niet ge
vonden. De geslachtsnaam à Juma komt van zijn vrouws zijde. 

Voor de schoonzoon Tyebbe Wybes wordt verwezen naar paragraaf S, nr. 486. De 
dochter Jelck uit het tweede huwelijk is eerst gehuwd geweest met Willem Jacobs, la
ter met Keimpe Keimpes, wonende te Dokkum en Ternaard. De dochter Wyts was op 
7 febr. 1623 reeds gehuwd met Jan Cornelis te Kollum. 

Noten: (1) R.A. ACH C 1. (2) Idem O 1. (3) Idem M 2. (4) Idem 0 2. (5) It Beaken 
1969, blz. 151 e.v. 

Paragraaf V. 

3900. Tabe Beynodtzn. 
In het Benificiaalboek van 1543 wordt onder Kollumerzwaag als naastligger van 

3 pdm pastorieland op „de Campen" Tabe Beynodtzn vermeld. Wanneer op 19 dec. 
1564 (1) Beynt en Eynte Tabezonen worden genoemd, meen ik dat dit zijn zoons 
zijn geweest. 

1950. Eynte Tabesz. 
In 1581 tekent hij als dorpsvolmacht van Kollumerzwaag de aangifte van de op

komsten van de geestelijke goederen van zijn dorp. Hij heeft met anderen 1 mad (pas-
torie)land op „de Campen" (zie boven) in gebruik. Hij verklaart met twee andere vol
machten, dat de soldaten van Jan van Vervou (anti-spaans) kerkmeubelen hebben weg
genomen, doch dat deze weinig waard waren. Verder dat er geen schoolmeester is, en 
dat Joannes Lamberts, de gewezen pastoor, kort na mei is vertrokken en niet terug
gekomen. Over een pensie is met de pastoor niet geakkordeerd, „en is 't wiff met 6 
kinder nagetoogen". 

In 1591 is Eynte Tabes ontvanger van Kollumerzwaag. Op 22 okt. 1594 (2) is hij 
curator over de kinderen van Syurdt Eelckes. Op 25 mei 1596 (3) komt hij opnieuw 
als zodanig voor, waarbij blijkt dat Syurdt Eelckes een dochter Bon heeft. Ook Eynte 
Tabes heeft een dochter Bon. Dit wijst op mogelijke zwagerschap. Op 12 dec. 1598 
(4) is Jarich Gerbes — de schoonzoon — vertegenwoordiger van Eyntes erfgenamen. 
Op 20 dec. d.a.v. staan tegenover elkaar de schoonzoon Tiaert Folckerts (zie para
graaf U nr. 974), gehuwd met Taeb Eyntedr contra de andere schoonzoon Jarich 
Gerbes (zie paragraaf T), gehuwd met Bon Eyntedr, met Syu, de weduwe van de zoon 
Tiaert Eyntes. De dochter Leen, genoemd in de vorige paragraaf, komt hier niet ter 
sprake. 

Noten: (1) R.A. KOL H 1. (2) Idem B 4. (3) Idem H 4. (4) Idem B 6. 
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Deel II 

Dit deel omvat de naamdragers Van der Land. Hoewel beginnend met de stamva
der Hendrik Sierks van der Land, deel I, paragraaf A nr. 8, zijn het de nakomelingen 
van diens oudste zoon Sierk, omdat mij van de zoon Jentje geen nakomelingen bekend 
zijn. 

Genealogie wordt beschouwd als een hulpwetenschap van de geschiedenis en de 
sociale wetenschappen. Omdat destijds (Prof.) Dr. J.A.Faber in een inleiding voor het 
Genealogysk Wurkferbân de gebruikelijke volgorde in genealogieën had bekritiseerd 
heb ik bewust voor een andere volgorde gekozen, nl. die naar geboortedatum. 

Bij ieder persoon, behalve uiteraard bij nummer 1, wordt verwezen naar het num
mer van de vader. Zijn er kinderen, dan wordt bij de vader het nummer genoemd waar
onder de kinderen voorkomen. Van gehuwde dochters zijn, voorzoveel mogelijk, ge
gevens van man en kinderen opgenomen. 

De gegevens van na 1902, die niet op het rijksarchief voorhanden zijn, zijn door 
informatie ingezameld, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. Daarmede kon niet steeds 
volledigheid worden bereikt, terwijl de mogelijkheid van onnauwkeurigheden niet uit
gesloten is. 
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1. De stamvader Hendrik Sierks, ged. te Kollumerzwaag 10 jan. 1734. Op 27 jan. 1812 
nam in de gemeente Oudwoude (in 1816 werd de grietenij Kollumerland en Nieuw 
Kruisland hersteld na de opdeling in de Franse tijd) Hendrik Sierks voor zich en zijn 
beide zoons de familienaam Van der Land aan. Die beide zoons waren Sierk, geb. 6 
jan. 1780 te Kollumerzwaag (volgt onder nr. 2) en Jentje, geb. ald. 25 maart 1783, 
reeds gehuwd (volgt als nr. 3). Jentje neemt ook voor zich zelf de familienaam Van der 
Land aan, terwijl zijn oudere broer Sierk dit niet doet. De eerste had blijkbaar een 
eigen huishouding, de tweede niet. 

Hendrik Sierks zal tot 1773 met zijn moeder hebben geboerd. Eerst op 3 jan. 1779 
treedt hij te Kollumerzwaag in het huwelijk, en wel met Klaaske Jentjes. Zij overleed 
20 sept. 1829 te Kollumerzwaag. Blijkens de overlijdensakte was zij toen 73 jaar en ge
boren te Kollumerzwaag als dochter van Jentje Taekes en Antje Harmens. Zij zal dus 
geboren zijn in de jaren 1755/56 en was ruim 20 jaar jonger dan haar man. Hendrik 
Sierks zelf overleed 11 jan. 1820 te Kollumerzwaag. Hij wordt 5 sept. 1797 kerkvoogd 
van Kollumerzwaag genoemd. In 1797 was hij huurder van een plaats met huis van 
74,5 pdm (1 pondemaat is 0,37 hectare), terwijl hij daarnaast 36 pdm land in eigen
dom had, samen ruim 40 ha. 
Dr. Faber — in zijn dissertatie Drie Eeuwen Friesland — heeft voor Kollumerland voor 
1793 de bedrijfsgrootte van de boerenbedrijven als volgt samengevat: 

Minder dan 40 ha 90% 
40 tot 50 ha 6% 
50 ha en meer 4% 

Hendrik Sierks zal dus een welgesteld boer zijn geweest. Hij kocht in 1780 samen met 
een andere huisman te Kollumerzwaag 5 pdm greidland voor486 goudgulden 7 stuivers. 
In 1783 deed hij aankopen voor 445 ggld. In 1785 koopt Hendrik Sierks samen met 
zijn zwager Gauke Jentjes van Ternaard een huizinge etc. te Kollumerzwaag. 

2. Sierk Hendriks van der Land, zoon van nr. 1, geb. 6 jan. 1780 te Kollumerzwaag, 
tr. 14 mei 1814 in de gem. Oudwoude met Trijntje Klazes van der Veer, geb. 4 sept. 
1790 te Twijzel, dochter van Klaas Sierks van der Veer, landbouwer, en van Antje 
Oenses. Sierk en Trijntje hebben een gemeenschappelijke stamvader in Sierk Harmens, 
geb. plm. 1630, hun betovergrootvader van vaderszijde. Opmerkelijk is dat de ene tak 
de geslachtsnaam Van der Land aanneemt, de andere tak die van Van der Veer. 

Sierk was landbouwer in zijn geboorteplaats en overl. ald. (huisnr. 28) op 31 aug. 
1843. Zijn vrouw Trijntje overleefde hem zestien jaar en stierf 20 sept. 1859 te Kollu
merzwaag (huisnr. 44). Sierk Hendriks had in 1818 24 pdm land in eigendom en ge
bruik, in 1828 en 1838 41 pdm; daarnaast huurde hij 20 pdm, die eerder door zijn 
moeder werden gebruikt. Op naam van de weduwe staan in 1850 en 1860 11 pdm in 
eigendom en gebruik. Met broer Jentje had hij in 1818, 1828 en 1838 gemeenschap
pelijk in eigendom en gebruik 31,5 pdm en gemeenschappelijk in eigendom doch al
leen in gebruik 13 pdm. 

Uit het huwelijk werden geboren te Kollumerzwaag: Hendrik, 1 okt. 1814 (volgt 
als nr. 4); Klaaske, 13 nov. 1816 (nr. 5); Klaas, 1 sept. 1819 (nr. 6); Jentje, 2 jan. 1822 
(nr. 7); Harmen, 21 aug. 1826 (nr. 8); Anne, 1 april 1830 (nr. 9); Jitze, 20 juni 1835 
(nr. 10). Onder de genoemde volgnummers komen zij hierna terug. 

3. Jentje Hendriks van der Land, zoon van nr. 1, geb. 25 maart 1783 te Kollumerzwaag, 
tr. op 24 febr. 1811 ald. met Jitske Foekes van der Kooi, geb. 13 jan. 1790 te Kollu
merzwaag, dochter van Foeke Rinses van der Kooi, landbouwer, en van Baukjen Jans. 
Zoals reeds is vermeld nam ook hij op 27 jan. 1812 in de gemeente Oudwoude de ge-
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slachtsnaam Van der Land aan, maar voor zich alleen. Hij over!. 26 febr. 1869 te 
Hardegarijp als rentenier, zijn vrouw was daar reeds op 16 nov. 1855 gestorven. Kinde
ren heb ik van dit echtpaar niet gevonden. 

Hij had in eigendom en gebruik in de jaren 1818,1828,1838,1850 en 1860 resp. 
136, 145, 158 en 161 pdm land onder Kollumerzwaag en Westergeest. Hierbij was veel 
familiebezit, mede van de zijde van zijn vrouw. 

4. Hendrik Sierks van der Land, zoon van nr. 2, geb. 1 okt. 1814 te Kollumerzwaag, 
tr. 16 mei 1836 in de gem. Kollumerland ca. met Tjettje Tjeerds Veenstra, geb. 6 dec. 
1811 te Kollumerzwaag, dochter van Tjeerd Ernstes Veenstra, landbouwer, en van 
Baukje Jacobs van der Zwaag. Nadat deze eerste vrouw op 14 mei 1868 te Westergeest 
was overleden hertrouwde hij op 16 mei 1872 in de gem. Kollumerland met de 30 jaar 
jongere „dienstmeid" Tietje Postma, geb. 29 aug. 1844 te Westergeest, dochter van 
Rindert Marks Postma, arbeider, en van Aukje Hooghiem. Haar ouders hebben de hu
welijksakte niet getekend, want zij konden niet schrijven. 

Hendrik Sierks overleed 29 mei 1877 te Kollumerzwaag. De weduwe hertrouwde 
5 jan. 1889 in de gem. Kollumerland met haar mans broer Jitze (nr. 10); ze overleed 
te Kol lumopöjuni 1932. 
Hendrik Sierks was landbouwer, achtereenvolgens te Kollumerzwaag, Westergeest en 
weer te Kollumerzwaag. Te Kollumerzwaag en Westergeest had hij in eigen bezit in 
1850 en 1860 resp. 9% en 14 pdm, eerder eigendom van zijn ouders, terwijl zijn eer
ste vrouw aldaar uit ouderlijk bezit 15 pdm bezat. 

Hij had bij zijn eerste vrouw vijf kinderen, nl.: Trijntje, geb. 28 juni 1837 te Kol
lumerzwaag (nr. 11); Sierk, geb. 25 febr. 1840 te Kollumerzwaag (nr. 12); Tjeerd, geb. 
4 nov. 1843 te Kollumerzwaag en overl. 6 jan. 1844 ald.; Baukje, geb. 9 aug. 1845 te 
Westergeest (nr. 13); Tjeerd, geb. 4 okt. 1849 te Westergeest (nr. 17). 

Hij had bij zijn tweede vrouw nog vier kinderen, allen geboren te Kollumerzwaag: 
Aukje, 14 dec. 1871, bij het huwelijk der ouders gewettigd (nr. 35); Jentje, 6 jan. 1874 
(nr. 39); Rindert, 14 juli 1875 (nr. 42); Klaas, 18 aug. 1876 (nr. 45). 

Uit mededelingen van mijn schoonmoeder is mij gebleken, dat er tussen de tweede 
vrouw en haar stiefkinderen geen al te hartelijke verhouding bestond. Op een begrafe
nis van een familielid zou zij eens opgemerkt hebben: ,,Mar ik bin der ek noch". Bij 
het overlijden van de man zou de nalatenschap gering zijn geweest, tegen de verwach
ting van de kinderen uit het eerste huwelijk. Hendrik Sierks van der Land had gemeen
schappelijke voorouders zowel met zijn eerste vrouw Tjettje Tjeerds Veenstra als met 
zijn tweede vrouw Tietje Rinderts Postma. 

5. Klaaske Sierks van der Land, dochter van nr. 2, geb. 13 nov. 1816 te Kollumer
zwaag, tr. 16 mei 1836 in de gem. Kollumerland met Wijtze Tjeerds Veenstra, geb. 30 
aug. 1809 te Kollumerzwaag als zoon van Tjeerd Ernstes Veenstra, landbouwer, en van 
Baukjen Jacobs van der Zwaag. Dat was op dezelfde dag dat haar broer Hendrik (nr. 4) 
met zijn zuster Tjettje trouwde. De man was bij zijn huwelijk en bij zijn overlijden op 
27 okt. 1873 landbouwer te Kollumerzwaag. Hij heeft echter ook te Westergeest ge
woond. Zij overl. 5 sept. 1889 te Kollumerzwaag. 

Wijtze had in 1860 onder Westergeest 21 pdm land in eigendom, deels uit bezit 
van zijn moeder (als weduwe), die het weer had uit bezit van haar schoonvader Ernst 
Tjeerds Veenstra en diens zwager Metske Libbes (geh. met Hiske Tjeerds). Zijn vrouw 
had toen onder Kollumerzwaag 17Vz pdm en onder Westergeest 6 pdm in eigendom, 
eveneens uit familiebezit. 

Uit het huwelijk werden geboren te Westergeest: Tjeerd, 4 mei 1837; Trijntje, 
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18 dec. 1839; Sierk, 13 maart 1848. 

6. Klaas Sierks van der Land, zoon van nr. 2, geb. 1 sept. 1819 te Kollumerzwaag, tr. 
13 mei 1848 in de gem. Kollumeríand met Jetske (ook Jitske) Gosses van der Kooij, 
geb. 19 maart 1823 te Westergeest, dochter van Gosse Rinses van der Kooij, boer, en 
van Trijntje Hessels Hollander, beiden toen reeds overleden. 

Hij was landbouwer te Kollumerzwaag en had aldaar in 1860 in eigendom en ge
bruik 9V2 pdm, deels uit familiebezit. Zijn vrouw had toen aldaar 10 pdm in eigendom 
en gebruik. Zij overleed 17 jan, 1885, hij op 22 nov. 1909; beiden liggen begraven te 
Kollumerzwaag. 

Uit het huwelijk zijn geboren te Kollumerzwaag: Sierk, 13 aug. 1849 (nr. 16); 
Trijntje, 25 okt. 1854 (nr. 20). 

7. Jent/e Sierks van der Land, zoon van nr. 2, geb. 2 jan. 1822 te Kollumerzwaag, tr. 
27 jan. 1843 in de gem. Kollumeríand met Engeltje Ages de Haan, geb. 28 mei 1823 te 
Kooten, dochter van Age Ates de Haan, landbouwer/veenbaas, en van Aaltje Brugts 
Kazemier. Nadat zijn eerste vrouw op 5 jan. 1858 te Kollumerzwaag was overleden, 
hertr. hij op 1 febr. 1860 in de gem. Kollumeríand met Eelkje Ebbes Kloosterman, 
geb. 8 april 1838 te Westergeest, dochter van Ebbe Kloosterman, arbeider, en van 
Wytske Kuipers. 

Bij zijn eerste huwelijk wordt hij landbouwer genoemd, in 1844 zonder beroep en 
werkman, in 1847 koemelker, in 1851 en later landbouwer. Hij overleed 10 febr. 1873 
te Kollumerzwaag. Hij had in 1860 in eigendom en gebruik 1014 pdm onder Kollumer
zwaag, waarvan een gedeelte uit familiebezit. 

De tweede vrouw was in 1887 arbeidster te Kollumerzwaag, in 1889 zonder be
roep aldaar. 

Uit het eerste huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Sierk, 8 maart 1844, 
overl. ald. 11 juni d.a.v.; Sierk, 15 aug. 1845 (nr. 14); Age, 3 sept. 1847 (nr. 15); 
Akke, 2 juni 1849, overl. ald. 30 mei 1865; Jitze, 13 juli 1851 (nr. 18); Anne, 22 juni 
1853 (nr. 19); Trijntje, 30 nov. 1855 (nr. 21); Ate, 28 dec. 1857, overl. ald. 18 jan. 
1858. 

Uit het tweede huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Engeltje, 17 april 
1860, overl. ald. 3 nov. 1861; Ebbe, 25 aug. 1861 (nr. 23); Hendrik, 7 juli 1863 (nr. 
24); Akke, 18 nov. 1865 (nr. 26); Wietske, 15 april 1867 (nr. 28); Jetske, 6 juni 1870 
(nr. 32); Harm, 4 jan. 1872, overl. ald. 24 sept. 1872; en tenslotte te Buitenpost: 
Jentje, 31 aug. 1873 (nr. 37). 

De tweede vrouw, Eelkje Ebbes Kloosterman, hertr. op 23 dec. 1875 in de gem. 
Kollumeríand met Jan Ringers van der (vleulen, landbouwer, geb. 18 aug. 1832 te 
Zwaagwesteinde, zoon van Ringer Geerts van der Meulen en van Trijntje Jans de Witt, 
weduwnaar van Wijtske Jacobs Pompstra. 
Uit dit huwelijk werden geboren te Kollumerzwaag: Geert, 9 sept. 1876; Trijntje, 
9 maart 1882. 
De man overleed 19 april 1912 te Kollumerzwaag, de vrouw vertrok in nov. 1922 naar 
Achtkarspelen. 

8. Harmen Sierks van der Land, zoon van nr. 2, geb. 21 aug. 1826 te Kollumerzwaag, 
tr. 19 mei 1855 in de gem. Kollumeríand met Jarigje Jarigs Veenstra, geb. 11 sept. 
1835 te Kollumerzwaag, dochter van Jarig Jans Veenstra, in leven boer, en van Aaltje 
Keimpes de Vries, boerin. De vrouw overleed op 25 maart 1868 te Kollumerzwaag, 
waarna hij op 7 mei 1870 hertrouwde in de gem. Kollumeríand met Griettje Libbes 
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Veenstra, geb. 21 maart 1828 te Twijzel, dochter van Liebbe Jacobs Veenstra (ook 
Feenstra), arbeider/veerschipper, en van Sjoerdtje Beerends de Meer. 
Hij was landbouwer/gardenier te Kollumerzwaag en had in 1860 ongeveer 10 pdm in 
eigendom en gebruik. Hij overleed te Kollumerzwaag 20 mei 1910, zijn tweede vrouw 
bereikte de uitzonderlijk hoge leeftijd van 102 jaar en stierf in genoemd dorp op 3 
april 1930. 

Harmen Sierks van der Land en Grietje Libbes Veenstra 
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Uit het eerste huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Sierk, 8 mei 1856, overi. 
ald. 5 maart 1862; Aaltje, 25 febr. 1858 (nr. 22); Jarig, 13 dec. 1860, ongehuwd overl. 
te Kollumerzwaag 7 mei 1943; Sierk, 10 juli 1862, ongehuwd overl. te Kollumerzwaag 
30 maart 1922; Klaas, 10 mei 1864, ongehuwd overl. te Kollumerzwaag op 26 juni 
1950. 

Uit het tweede huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Hendrik, 21 juni 
1870 (nr. 33); Trijntje, 25 dec. 1871, overl. aïd. 28 dec. d.a.v.; Sjoerdtje, tweeling met 
Trijntje, overl. ald. 16 juli 1875. 

9. Anne Sierks van der Land, zoon van nr. 2, geb. 1 april 1830 te Kollumerzwaag, tr. 
22 okt. 1864 in de gem. Kollumerland met Lolkjen Jacobs Poelstra, geb. 27 april 1844 
te Buitenpost als dochter van Jacob Douwes Poelstra, in leven arbeider, en van Lutske 
Hendriks Kuipers, arbeidster te Kooten. 
Hij was landbouwer te Kollumerzwaag, waar hij overleed op 4 april 1889, toen zonder 
beroep. In 1860 had hij uit familiebezit 5 pdm plaats en landen te Kollumerzwaag in 
eigen gebruik. Zij was bij haar huwelijk dienstmeid te Kooten en overleed 16 april 
1888 te Kollumerzwaag. 

Uit het huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Jentje, 13 maart 1865 (nr. 
25); Lutske, 22 febr. 1867 (nr. 27); Trijntje, 2 sept. 1869 (nr. 30); Hendrik, 21 dec. 
1871, overl. aan t.b.c. als boerenknecht op 26 juli 1893 te Kollumerzwaag; Klaaske, 
24 dec. 1873 (nr. 38); Jacob, 22 mei 1876 (nr. 44); Tjitske, 7 nov. 1878 (nr. 49). 

10. Jitze Sierks van der Land, zoon van nr. 2, geb. 20 juni 1835 te Kollumerzwaag, tr. 
31 juli 1858 in de gem. Kollumerland met Romkje Hendriks Kootstra, geb. 22 nov. 
1830 te Kollumerzwaag, dochter van Hendrik Martens Kootstra, in leven boer, en van 
Baukje Lippes Brinkman, boerin. Hij was landbouwer te Kollumerzwaag, waar hij in 
1860 uit familiebezit 6 pm land in eigen gebruik had. Hij overleed aldaar 13sept. 1907. 
Zijn eerste vrouw overleed op 16 juni 1887 te Kollumerzwaag, waarna hij (met dispen
satie bij K.B. van 29 sept. 1888) op 5 jan. 1889 in de gemeente Kollumerland her
trouwde met Tietje Postma, weduwe van zijn broer Hendrik (zie nr. 4). 

Uit zijn eerste huwelijk waren te Kollumerzwaag geboren: Martzen, 13 dec. 1858, 
overl. 11 jan. 1873 te Kollumerzwaag, en Hendrik, 8 jan. 1863, overl. ald. 12 maart 
1863. 

11. Trijntje Hendriks van der Land, dochter van nr. 4, geb. 28 juni 1837 te Kollumer
zwaag, tr. 6 mei 1871 in de gem. Tietjerksteradeel met Gerben Pieters van Manen, 
timmerknecht, geb. 29 juni 1836 te Bergum, zoon van Pieter Gerbens van Manen, 
schoenmaker/tolpachter, en van Feikje Heinzes Kootstra. Hij overleed 25 juni 1915 te 
Kollumerzwaag, zij 4 juli 1904 ald. Beiden werden te Kollumerzwaag begraven. 
Uit hun huwelijk werd op 15 okt. 1872 te Bergum een zoon Pieter geboren. 

12. Sierk Hendriks van der Land, zoon van nr. 4, geb. 25 febr. 1840 te Kollumer
zwaag, tr. 23 juni 1866 in de gem. Kollumerland met Vroukje (ook Froukje) Sjoerds 
van der Wal, geb. 28 dec. 1840 te Bergum, dochter van Sjoerd Klazes van der Wal, 
arbeider, later landbouwer, en van Geeltje Tjeerds van Dijk. Man en vrouw waren aan 
elkaar verwant. Het gezin heeft achtereenvolgens gewoond te Westergeest, Bergum, 
Kooten, Murmerwoude en op Quatrebras. De man was veehouder, tevens tolpachter. 
Hij was van Hervormden huize, maar werd met zijn vrouw Doopsgezind. Zij overleed 
op 19 maart 1886 te Bergum tijdens een tyfusepidemie; hij stierf aldaar 21 juni 1894, 
„na een langdurig doch geduldig gedragen lijden". De grafsteen van de man is nog aan-
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wezig op het kerkhof te Veenwouden; die van de vrouw niet meer, omdat zij tijdens de 
tyfusepidemie is begraven in een familiegraf dat later opnieuw is gebruikt. 

Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren en wel: te Westergeest: Tjettje, 29 
maart 1867, overl. (als Tjeerdtje) op 11 okt. 1870 te Bergum; te Bergum: Geeltje, 22 
mei 1869 (nr. 29); Hendrik, 9 nov. 1871 (nr. 34); te Kooten: Sjoerd, 30 maart 1875 
(nr. 40); te Bergum: Tjettje, 7 okt. 1876 (nr. 46); te Murmerwoude: Trijntje, 6 febr. 
1880 (nr. 51). 

13. Baukje Hendriks van der Land, dochter van nr. 4, geb. 9 aug. 1845 te Westergeest, 
tr. 9 mei 1868 in de gem. Kollumerland met Wijtze Beiboer (een enkele maal ook Bij-
boer), landbouwer te Kollum, geb. 22 juni 1837 te Buitenpost, zoon van Luitjen Jans 
Bijboer, koemelker onder Kollum, en van Antje Wijtzes Kloosterman, toen beiden 
reeds overleden. De man was landbouwer te Twijzel en overleed aldaar 18 okt. 1894. 
Zij hertr. 1 febr. 1896 in de gem. Achtkarspelen met Auke Uilkes van der Wal, timmer
man/molenmaker te Bergum, geboren 20 dec. 1861 te Kooten, zoon van Uilke Aukes 
van der Wal, arbeider/landbouwer, en van Grietje Siebes Meetsma. Zij overleed 7 maart 
1907 te Kootstertille en werd begraven te Twijzel. Haar tweede man vertrok 28 mei 
1930 naar Zwolle. Uit het eerste huwelijk werd op 24 okt. 1870 te Westergeest een 
zoon Hendrik geboren. 

14. Sierk Jentjes van der Land, zoon van nr. 7, geb. 15 aug. 1845 te Kollumerzwaag, 
tr. 19 mei 1868 in de gem. Kollumerland met Janke Meints Bottema, geb. 15 juni 
1840 te Kollumerzwaag, dochter van Meint Jakobs Bottema, mr. bakker, en van Trijntje 
van der Werf. Bij zijn huwelijk was de man koopman te Kollumerzwaag, daarna land
bouwer te Eestrum, en later winkelier te Twijzelerheide. De man overleed 28 aug. 
1920 te Twijzelerheide, de vrouw op 22 april 1924 te Leeuwarden. 

Uit dit huwelijk werden te Eestrum geboren: Catharina, 23 dec. 1869 (nr. 31); 
Jentje, 17 maart 1871, overl. 11 april 1892 te Twijzel; Engeltje, 3 sept. 1872 (nr. 36); 
Hiltje, 5 mei 1874 (nr. 41); en te Twijzel: Aaltje, 16 jan. 1878 (nr. 47); Meint, 9 juli 
1882 (nr. 53). 

15. Age Jentjes van der Land, zoon van nr. 7, geb. 3 sept. 1847 te Kollumerzwaag, 
tr. 15 mei 1873 in de gem. Kollumerland met Trijntje Kornelis van Dijk, geb. 10 april 
1852 te Westergeest, dochter van Kornelis Marks van Dijk, landbouwer, en van Grietje 
Heines Klaver. Hij was bij zijn huwelijk landbouwer te Kollumerzwaag, later te Twijze
lerheide (Age-hoeke). Ook was hij bestuurslid van de Chr. school aldaar. De man over
leed te Twijzel 3 april 1922, de vrouw te Westergeest 20 juni 1935. 

Uit dit huwelijk werden te Twijzel geboren: Grietje, 12 okt. 1875 (nr. 43); Jentje, 
15 aug. 1878 (nr. 48); Kornelis, 9 juni 1881 (nr. 52); Engeltje, 19 jan. 1890 (nr. 58). 

Tussen de families Van der Land en Van Dijk bestaan familiebanden, waarop 
elders zal worden ingegaan. 

16. Sierk Klazes van der Land, zoon van nr. 6, geb. 13 aug. 1849 te Kollumerzwaag, 
bleef ongehuwd. Hij overl. 14 nov. 1916 in zijn geboorteplaats. 

17. Tjeerd Hendriks van der Land, zoon van nr. 4, geb. 4 okt. 1849 te Westergeest, 
tr. 12 mei 1877 in de gem. Kollumerland met Eelkje Hoekstra, geb. 16 mei 1853 te 
Zwaagwesteinde, dochter van Auke Pieters Hoekstra, landbouwer, en van Grietje 
Heerkes de Vries. Hij was toen landbouwer te Westergeest. Zijn eerste vrouw overl. 
ald. op 3 mei 1884. Hij hertr. 7 juli 1887 in de gem. Dantumadeel met Sytske van der 
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Galie, geb. 7 juli 1864 te Twijzel, dochter van Sjoerd Sjoukes van der Galie, arbeider, 
destijds reeds meer dan vier jaar afwezig zonder bekende verblijfplaats, en van Wytske 
Jans Bosgraaf (ook Bosgra), winkelierse. 
Tjeerd was — vermoedelijk vanaf mei 1887 — landbouwer te Veenwouden maar in 
april 1889 woonde hij opnieuw te Westergeest. Hij overleed aldaar als landbouwer 23 
okt. 1924. Zijn tweede vrouw overleed 8 maart 1942 te Surhuizum; beiden liggen be
graven te Kollumerzwaag. 

Uit het eerste huwelijk werden geboren te Westergeest: Tjettje, 5 sept. 1879, overl. 
ald. 4 febr. 1886; Auke, 30 jan. 1882, overl. ald 26 mei 1883; Auke, 28 april 1884, 
ongehuwd overl. te Westergeest 16 sept. 1919. 

Uit het tweede huwelijk werden eveneens te Westergeest geboren: Hendrik, 10 
april 1889 (nr. 56); Wietske, 17 jan. 1894, overl. ald. 18 april 1895; Wijtze, 17 aug. 
1897 (nr. 64); Sierk, 23 juli 1899 (nr. 68). 

18. Jitze Jent/es van der Land, zoon van nr. 7, geb. op 13 juli 1851 te Kollumerzwaag, 
tr. 16 mei 1878 in de gem. Kollumerland met Aaltje van Dijk, geb. 14 maart 1857 te 
Westergeest, dochter van Kornelis Marks van Dijk, landbouwer, en van Grietje Heines 
Klaver, zuster van de vrouw van zijn broer Age (nr. 15). Jitze was landbouwer/garde
nier te Westergeest. Hij overleed 16 juni 1932 te Zwagerveen, zij was op de Triemen 
overleden 31 okt. 1928. Beiden liggen begraven te Kollumerzwaag. 

Uit hun huwelijk werden geboren te Westergeest: Grietje, 19 juni 1879 (nr. 50); 
Engeltje, 4 okt. 1881, overl. ald. 14 febr. 1882;Jentje, 15 okt. 1883 (nr. 54); Kornelis, 
6 dec. 1885, overl. ald. 24 jan. 1886; Kornelis, 18 jan. 1887 (nr. 55); Engeltje, 19 sept. 
1889 (nr. 57); Lubbe Wiebren, 21 dec. 1891, overl. ald. 18 febr. 1892; Antje, 19 febr. 
1894, overl. ald. 2 aug. 1894; Antje, 25 jan. 1896 (nr. 60). 

19. Anne Jentjes van der Land, zoon van nr. 7, geb. 22 juni 1853 te Kollumerzwaag, 
was ongehuwd veehouder (met eigen bedrijf) te Twijzelerheide. In jan. 1923 vertrok 
hij van daar naarde Wijgeest. Hij overl. 12 febr. 1932 te Oudwoude. 

20. Trijntje Klazes van der Land, dochter van nr. 6, geb. 25 okt. 1854 te Kollumer
zwaag, tr. 19 mei 1892 in de gem. Kollumerland met Pieter Durks van der Zwaag, 
koopman te Wouterswoude, geb. ald. op 25 mei 1863 als zoon van Durk Pieters van 
der Zwaag, gardenier/landbouwer, en van Dieuwke Bienses Wijbenga. De man was la
ter landbouwer. Hij overleed 21 juli 1940, zij 26 juni 1935 te Kollumerzwaag. Beiden 
liggen ald. begraven. 

Uit hun huwelijk werden geboren te Kollumerzwaag: Jitske, 5 mei 1893; 
Dieuwke, 18 jan. 1895; Klaaske, 15 maart 1898; te Wouterswoude: Biense, 1 juni 
1901. 

21. Trijntje Jentjes van der Land, dochter van nr. 7, geb. 30 nov. 1855 te Kollumer
zwaag, tr. 24 mei 1879 in de gem. Kollumerland met Mark Kornelis van Dijk, geb. 23 
okt. 1854 te Westergeest, zoon van Kornelis Marks van Dijk, landbouwer, en van Griet
je Heines Klaver, broer van haar twee schoonzusters. Bij hun huwelijk was hij landbou
wer te Westergeest, zij dienstmeid te Kollumerzwaag. Hij overleed 16 nov. 1904 op de 
Triemen als landbouwer aldaar; zij overleefde haar man ruim 26 jaar en overleed aldaar 
op 15 maart 1931. Beiden liggen begraven te Kollumerzwaag. 

Uit het huwelijk werden te Westergeest geboren: Grietje, 22 mei 1887; Trijntje, 
15 nov. 1889; Jentje, 26 juli 1891, overl. ald. 18 aug. 1919; Anne, 5 jan. 1895;Heine, 
15 sept. 1898. 
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22. Aaltje Harmens van der Land, dochter van nr. 8, geb. 25 febr. 1858 te Kollumer
zwaag, tr. 15 mei 1879 in de gem. Kollumerland met Jacob Zijlstra, boerenknecht te 
Kollumerzwaag, geb. 23 aug. 1853 te Driesum, zoon van Auke Jacobs Zijlstra, in leven 
dagloner, en van Trijntje Libbes de Vries, zonder beroep te Bergum. De man was gar
denier te Kollumerzwaag en overleed aldaar 2 juni 1897. De vrouw overleed 31 maart 
1889 te Kollumerzwaag. 

Jacob Zijlstra was op 20 juni 1891 in de gem. Kollumerland hertrouwd met Griet
je Veenstra, oud 17 jaar, geboren en wonende te Kollumerzwaag, dochter van Pier 
Veenstra, arbeider, en van Maaike Zuidema. Zijn moeder was toen ook overleden. 

Uit het eerste huwelijk was 20 mei 1880 te Kollumerzwaag een zoon Auke gebo
ren. Uit het tweede huwelijk werden aldaar geboren: Maaike, 30 sept. 1892; Trijntje, 
26 febr. 1894; Pier, 31 juli 1895, overl. ald. 8 juli 1898; Sijtske, 12 okt. 1897. 

23. Ebbe Jentjes van der Land, zoon van nr. 7, geb. 25 aug. 1861 te Kollumerzwaag, 
tr. 14 mei 1887 in de gem. Achtkarspelen met Ytje Lourens, geb. 24 aug. 1863 te 
Twijzel, dochter van Gerben Jans Lourens, arbeider, en van Wietske Sjoerds Boonstra. 
Bij zijn huwelijk was hij boerenknecht te Twijzel, later arbeider aldaar. De vrouw over
leed op 4 dec. 1891 te Twijzel, waarna hij op 18 mei 1895 in de gem. Achtkarspelen 
hertrouwde met Trijntje van der Schaaf, geboren 9 mei 1868 te Westergeest, dochter 
van Sierk van der Schaaf, arbeider, en van Jitske Tuinstra. De man overleed 21 jan. 
1930 te Twijzelerheide, de tweede vrouw aldaar 23 okt. 1944. 

Uit het eerste huwelijk werd op 20 mei 1890 te Twijzel een zoontje Gerben ge
boren, dat aldaar op 4 nov. 1890 overleed. Uit het tweede huwelijk werden te Twijzel 
geboren: Jitske, 18 juli 1897 (nr. 63); Jentje, 1 okt. 1899, overl. ald. 19 juni 1900; 
Jentje, 12 aug. 1901 (nr. 76). 

24. Hendrik Jentjes van der Land, zoon van nr. 7, geb. 7 juli 1863 te Kollumerzwaag, 
tr. 18 mei 1889 in de gem. Achtkarspelen met Maaike Poelstra, geb. 20 juli 1864 te 
Twijzel, dochter van Douwe Jakobs Poelstra, arbeider, en van Tjitske Harms Veenstra. 
Bij zijn huwelijk was hij boerenknecht te Twijzel, zij naaister aldaar. 
De vrouw overleed 22 mei 1911 te Twijzel, waarna de man in 1914 hertrouwde met 
Baukje Jans de Jong, geboren 22 juli 1866 te Suameer, dochter van Jan Alberts de 
Jong, arbeider, en van Dirkje Sjoukes Terpstra. Het gezin kwam in mei 1919 van 
Jelsum naar Leeuwarden, waar het op het Noordvliet woonde. Reeds in aug. daarop 
vertrok het weer naar Buitenpost, waarna het zich in 1921 te Westergeest vestigde. 
Behalve boerenknecht is Hendrik ook botermaker geweest. Hij overleed te Leeuwarden 
in het Diakonessenhuis op 9 sept. 1925. 

Uit het eerste huwelijk werden te Twijzel geboren: Jentje 4 febr. 1890 (nr. 59); 
Tjitske, 7 febr. 1896 (nr.61); Douwe, 30 juli 1899 (nr.69);Ebe, 17 aug. 1902 (nr.80); 
Jakob, 29 april 1906 (nr. 92). 

25. Jentje Annes van der Land, zoon van nr. 9, geb. 13 maart 1865 te Kollumerzwaag, 
tr. 18 mei 1895 met Martje Broersma, geb. 13 aug. 1872 te Westergeest, dochter van 
Abraham Broersma, gardenier, en van Uilkje Meerstra. De man was eerst boerenarbei
der en voerman te Zoutkamp, had daarna een eigen boerderijtje in Hooghalen en 
Assen, en was tenslotte tuinman te Assen. Hij overleed aldaar 5 aug. 1941. De vrouw 
overleed te Westerbork 18 nov. 1960. 

Uit het huwelijk werden geboren te Zoutkamp: Lolkje, 17 mei 1896 (nr. 62); 
Abraham, 22 nov. 1898 (nr. 66); Anneko, 5 aug. 1900 (nr. 73); Ukeline, 23 maart 
1902 (nr. 78); Trijntje, 8 mei 1904, overl. ald. 10 april 1905; Jacob Hendrik, 3 maart 
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1906 (nr. 91); Trijntje, 25 dec 1908, overl. Zoutkamp 6 mei 1910; Trijntje, 20 sept. 
1910 (nr. 98). 

26. Akke Jent/es van der Land, dochter van nr. 7, geb. 18 nov. 1865 te Kollumerzwaag, 
tr. 4 sept. 1886 in de gem. Kollumerland met Sijtze Banga, arbeider te Oudwoude, geb. 
ald. 2 juli 1866, zoon van Auke Banga, arbeider, en van Sijtske van der Werf. Zij was 
bij haar huwelijk dienstmeid te Kollumerzwaag. De man was arbeider te Oudwoude en 
te Westergeest. Hij overleed 3 maart 1945 op de Triemen, zij 11 jan. 1958 aldaar. Bei
den liggen begraven te Westergeest. 

Uit dit huwelijk werden geboren te Oudwoude: Eelkje, 23 dec. 1886; Auke, 26 
juli 1888; Jentje, 2 jan. 1890; Klaas, 22 jan. 1892; te Westergeest: Sytske, 29 dec. 
1893; Wietske, 6 aug. 1895; Sjoerd, 29 mei 1897; Jetske, 1 nov. 1899, overl. ald. 7 
maart 1901; Jetske, 10 juni 1901. 

27. Lutske Annes van der Land, dochter van nr. 9, geb. 22 febr. 1867 te Kollumer
zwaag, tr. 9 mei 1891 in de gem. Kollumerland metSipke Bouma, molenaarsknecht te 
Kooten, geb. 18 jan. 1860 te Oudwoude, zoon van PieterSipkes Bouma, in leven gar
denier, en van Jitske Douwes Boersma. Zij was toen dienstmeid te Augsbuurt. Het 
echtpaar heeft gewoond te Surhuizum, Oudwoude, Westergeest en Kollum. De man 
overleed 15 febr. 1932 te Kollum, de vrouw 4 maart 1945 te Veenwouden. Beiden zijn 
begraven te Kollum. 

Uit het huwelijk werden geboren: Pieter, 7 juli 1891 te Surhuizum; Anne. 11 
maart 1893 te Oudwoude; Jitske, 9 aug. 1897 te Westergeest; Lolkje, 30 juli 1901 ald.; 
Rinke, 5 okt. 1905 ald. 

28. Wietske Jentjes van der Land, dochter van nr. 7, geb. 15 april 1867 te Kollumer
zwaag, tr. 14 mei 1887 in de gem. Kollumerland met Jan Merkus, boerenknecht, geb. 
20 nov. 1861 te Oudwoude, zoon van Jakob Jans Merkus, toen arbeider te Driesum, en 
van Sjoùkje Wijbes van der Schaaf. Zij was bij haar huwelijk dienstmeid. Hij was arbei
der te Westergeest, waar hij 25 dec. 1949 en zij op 13 maart 1956 stierf. Beiden liggen 
te Westergeest begraven. 

Uit het huwelijk werden te Westergeest geboren: Jakob, 17 juni 1888; Eelkje, 18 
febr. 1890; Sjoukje, 24 aug. 1891; Akke, 14 maart 1893; Jentje, 16 mei 1896; Ritske, 
6 aug. 1901, en Ebbe, 26 jan. 1909. 

29. Geeltje Sierks van der Land, dochter van nr. 12, geb. 22 mei 1869 te Bergum, tr. 
op 12 mei 1888 in de gem. Tietjerksteradeel met Pier Wijbrens Vellinga, geb. 1 jan. 
1864 te Huizum, zoon van Wijbren Piers Vellinga, evenals haar vader tolpachter, en 
van Jantje Jans Reitinga. De man was tuberculeus, zodat de vader van de bruid bezwa
ren tegen het huwelijk had. Reeds op 25 nov. 1890 overleed hij te Veenwouden, waar 
hij toen landbouwer was. Nadat zij als weduwe te Leeuwarden had gewoond hertrouw
de Geeltje op 30 juni 1894 in de gem. Tietjerksteradeel met Gjalt Yntes Hoekstra, ar
beider, geboren 27 aug. 1869 te Beetgum, zoon van Ynte Freerks Hoekstra, landbou
wer, en van Beitske Gjalts van der Meer. Het gezin vertrok (na eerst op verschillende 
adressen te Leeuwarden te hebben gewoond) in 1898 naar Duitsland, waar de man ja
renlang als melkknecht werkte. Eind 1933 gingen zij te Sittard wonen, waar beiden op 
92-jarige leeftijd overleden, de man op 25 jan. 1962, de vrouw 10 febr. 1962. 

Uit het eerste huwelijk was op 28 mei 1889 te Veenwouden een dochter Froukje 
geboren. Kinderen uit het tweede huwelijk zijn: Sierk (in Duitsland: Fritz), geb. 27 
sept. 1892 te Huizum; Ynte (in Duitsland: Carl); Bernhard, geb. 1902 te"Lünen; Jo-
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hann (of Hans) en een jong overleden dochter Bertha. 

30. Trijntje Annes van der Land, dochter van nr. 9, geb. 2 sept. 1869 te Kollumer
zwaag, tr. op 9 mei 1891 in de gem. Kollumerland met Berend Velda, koopman, geb. 
23 okt. 1865 te Kollumerzwaag, zoon van Jacob Velda, arbeider, en van Antje Berends 
Zuidema, overleden. Als voogd en toeziende voogd van de bruid traden op haar oom 
Jitze Sierks van der Land en haar oudste broer Jentje. Trijntje overleed 5 juli 1893 te 
Kollumerzwaag. De man hertrouwde met Riekje Elzinga, wed. Andries van der Zwaag, 
geb. 3 dec. 1877 te Kollumerzwaag, dochter van Hendrik Elzinga, kramer, en van 
Trijntje van der Meulen. Deze tweede vrouw overleed 2 mei 1910 te Kollumerzwaag. 
De man is winkelier geweest te Kollumerzwaag, doch werd later veehouder, en over
leed 10 dec. 1931 te Kollumerzwaag. 

Uit het eerste huwelijk is op 29 juni 1892 te Kollumerzwaag een zoontje Jacob ge
boren, dat evenwel op 13 jan. 1893 aldaar weer overleed. Uit het tweede huwelijk wer
den te Kollumerzwaag geboren: Antje, 1 april 1908; Hendrik, 30 maart 1909. 

31. Catharina Sierks van der Land, dochter van nr. 14, geb. 23 dec. 1869 te Eestrum, 
tr. 11 aug. 1892 in de gem. Achtkarspelen met Johannes Veldinga, kleermaker te Heeg, 
kort daarvoor te Grouw, geb. 7 maart 1868 te Kollum, zoon van Jasper Veldinga, 
kleermaker, en van Elbrig Hendriks, wonende te Kollum. Zij was toen zonder beroep, 
wonende te Twijzel. Hij is later tehuisvader in Utrecht geweest. Hij overleed 5 jan. 
1939 te Leeuwarden, zij op 22 juni 1957 aldaar. Uit het huwelijk werd 24 juni 1893 te 
Heeg een dochter Janke geboren. 

32. Jetske Jentjes van der Land, dochter van nr. 7, geb. 6 juni 1870 te Kollumerzwaag, 
tr. 16 mei 1891 in de gem. Kollumerland met Meindert Hoekstra, koopman te Wouters-
woude, geb. 14 nov. 1864 te Driesum, zoon van Gorus Meinderts Hoekstra, in leven 
dagloner, en van wijlen Foekje Uilkes Dijkstra. Bij haar huwelijk was Jetske dienstbode 
te Kollumerzwaag. 

Uit dit huwelijk werden o.m. geboren te Wouterswoude: Foekje, 13 sept. 1891; 
Eelkje, 16 dec. 1892; Janke, 13 okt. 1894; Tetje, 2 juni 1902. 

33. Hendrik Harmens van der Land, zoon van nr. 8, geb. 21 juni 1870 te Kollumer
zwaag, tr. 1 april 1899 in de gem. Weststellingwerf met Geertruida Catharina Posthu
mus, geb. 3 april 1877 te Franeker, dochter van Klaas Posthumus, hoofd ener school 
te Willemsoord onder Steggerda, en van Rigtje Koopman. Bij het huwelijk was hij on
derwijzer te Steenwijkerwold en zij onderwijzeres handwerken te Willemsoord. Het 
echtpaar vestigde zich eind 1942 uit Steenwijk te Diever. De man overleed 14 aug. 
1944 te Dieverbrug, de vrouw op 19 juni 1950 aldaar. 

Uit het huwelijk werden te Steenwijkerwold geboren: Grietje Rigtje, 13 febr. 
1901, gehuwd met A.Punter te Steggerda (1950); Rigtje Johanna, 1 nov. 1909, die 
zich in 1930 vestigde in de gem. Weststellingwerf. 

34. Hendrik Sierks van der Land, zoon van nr. 12, geb. 9 nov. 1871 te Bergum, tr. 12 
dec. 1903 in de gem. Vlagtwedde met Henderika Alida Paulina Spelde, geb. 20 nov. 
1885 te Wildervank, dochter van Baltus Johannes Lubbertus Spelde, expediteur en 
fouragehandelaar, en van Alida Lokken. 

Nadat hun ouders waren overleden was hij met zijn zuster Trijntje (nr. 51) in april 
1900 van Hardegarijp (tolhuis) vertrokken naar Stadskanaal (Buinermond) waar zij 
een brug van de stad Groningen hadden gepacht. Bij zijn huwelijk was hij tolpachter te 
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Vlagtwedde, de bruid zonder beroep te Onstwedde. Hij overleed 19 okt. 1948 als 
koopman te Emmen, zijn vrouw woont daar thans (jan. 1979) nog. 

Uit het huwelijk werden geboren: Froukje Alida, 2 april 1904 te Vlagtwedde (nr. 
86); Sierk Johannes, 22 dec. 1905 te Vlagtwedde, overl. 17sept. 1911 te Emmen; Al-
bert, 27 dec. 1907 te Emmen, overl. 3 febr. 1911 ald.; Gerrit, 15sept. 1909 te Emmen 
(nr. 97); Sierk Johannes, 10 sept. 1914 te Nieuw-Amsterdam (nr. 107); Albert, 13 
april 1920 te Emmen (nr. 122); Henderika, 22 maart 1923 te Emmen (nr. 130). 

35. Aukje Hendriks van der Land, dochter van nr. 4, geb. 14 dec. 1871 te Kollumer-
zwaag, tr. 18 mei 1895 in de gem. Achtkarspelen met Rindert Triemstra, geb. 30 mei 
1869 te Buitenpost, zoon van Wijtze Rinderts Triemstra, arbeider, en van Geertje Hep-
kes Veenstra. Rindert was ook arbeider; hij overl. 23 april 1921 te Gerkesklooster, 
de vrouw woonde nog aldaar in 1939. In hetzelfde dorp zijn ook hun kinderen gebo
ren: Tietje, 18 febr. 1896, overl. ald. 22 mei 1900; Geertje, 6 juli 1898; Wijtze, 26 juli 
1900; Tietje, 30 okt. 1903. 

36. Engeltje Sierks van der Land, dochter van nr. 14, geb. 3 sept. 1872 te Eestrum, tr. 
op 12 mei 1892 in de gem. Achtkarspelen met Klaas Sjoerds van der Wal, arbeider te 
Twijzel, geb. 14 dec. 1869 te Bergum, zoon van Sjoerd Aukes van der Wal, in leven ar
beider, en van Tietje Klazes Kleiterp, zonder beroep te Twijzel. De vrouw overleed 9 
april 1948 te Hoogkerk. Kinderen uit dit huwelijk zijn: Sjoerd, geb. 5 jan. 1893 te 
Twijzel; Janke, geb. 28 april 1894 te Buitenpost. 

37. Jent/e Jent/es van der Land, zoon van nr. 7, geb. 31 aug. 1873 te Buitenpost, tr. 
20 aug. 1898 in de gem. Kollumerland met Janke van Maassen, geb. 11 jan. 1876 te 
Oudwoude, dochter van Mient van Maassen, arbeider, en van Hiltje Zwart. De man was 
eerst veehouder, later arbeider. Zij mochten op 20 aug. 1948 hun 50-jarige bruiloft 
vieren in het lokaal te Westergeest met hun kinderen, behuwd-, klein- en achterklein
kinderen. De man overleed te Westergeest 3 jan. 1957, de vrouw aldaar op 29 juli 
1962. Beiden liggen begraven te Westergeest. 

Uit hun huwelijk werden geboren: Mient, 25 nov. 1898 te Augsbuurt (nr. 67); 
Ebe, 20 maart 1900 te Kollumerzwaag, overl. 26 juni 1904 te Westergeest; Jentje, 8 
nov. 1902 te Westergeest (nr. 82); Hiltje, 7 dec. 1903 te Westergeest (nr. 83); Ebe, 
22 juli 1906 te Westergeest (nr. 93); Eelkje, 18 febr. 1909 te Kollumerzwaag (nr. 96). 

38. Klaaske Annes van der Land, dochter van nr. 9, geb. 24 dec. 1873 te Kollumer
zwaag, tr. op 11 jan. 1896 in de gem. Kollumerland met Jelle Jans van der Veen, ar
beider, geb. 21 okt. 1861 te Harkema Opeinde, zoon van Jan Jacobs van der Veen, 
arbeider, en van Tjitske Jans Tabak. 

Uit dit huwelijk werden te Augsbuurt geboren: Jan, 22 sept. 1899; Lolkje, 1 jan. 
1904; Trijntje, 28 nov. 1907; Tjitske, 20 mei 1909; Hendrik, 28 juni 1911; Lutske, 
4 sept. 1912, overl. 19 febr. 1913 ald.; Lutske, 17 maart 1917. 

39. Jentje Hendriks van der Land, zoon van nr. 4, geb. 6 jan. 1874 te Kollumerzwaag, 
tr. op 17 mei 1898 in de gem. Kollumerland met Baukje Lourens, geb. 15 jan. 1879 te 
Westergeest, dochter van Jelle Lourens, arbeider, en van Pietje Bosgraaf. Deze vrouw 
overleed op 11 april 1925 te Kollumerzwaag. De man hertrouwde op 8 mei 1926 in 
de gem. Kollumerland met Siebrigje Meijer, weduwe van Gerben Kazemier, geboren 
15 april 1874 te Westergeest, dochter van Cornelis Meijer, arbeider, en van Antje 
Rozendaal. De man overleed als arbeider op 7 sept. 1948 te Kollumerzwaag en werd 
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aldaar begraven. Siebrigje Meijer overleed op 6 dec 1960 en ligt eveneens begraven te 
Kollumerzwaag. 

Uit het eerste huwelijk werden geboren: Pietje, 6 aug. 1898 te Kollumerzwaag (nr. 
65); Hendrik, 29 mei 1900 te Westergeest (nr. 72); Tietje, 21 dec. 1904 te Kollumer
zwaag (nr. 87); Jelle, 12 aug. 1908 te Westergeest (nr. 94); Rindert, 24 maart 1915 te 
Westergeest (nr. 109); Reintje, 20 nov. 1916 te Westergeest (nr. 112); Aukje, 14 nov. 
1919 te Westergeest (nr. 118). 

40. Sjoerd Sierks van der Land, zoon van nr. 
12, geb. 30 maart 1874 te Kooten, tr. op 3 
mei 1900 in de gem. Gaasterland met Hinkje 
Bouwstra, geb. 19 april 1875 te Follega, 
dochter van Yme Bouwstra, arbeider, en van 
Tietje Landman. Bij zijn huwelijk was hij 
boerenknecht. Dit huwelijk werd in 1903 
door echtscheiding ontbonden. De vrouw 
overleed op 19 mei 1906 te Wyckel. De man 
vertrok als melkknecht naar Duitsland, en 
overleed te Wesseling (ten zuiden van Keu
len) op 27 jan. 1924. Hij zou in Duitsland 
zijn hertrouwd, en uit dit huwelijk zouden 
twee kinderen zijn geboren. Uit het eerste 
huwelijk was op 24 juni 1901 te Wartena 
een zoon Sierk geboren (nr. 74). 

Op een tweedaagse speurtocht in mei 
1979 in de buurt van Keulen en Bonn langs 
de raadhuizen van Wesseling, Bornheim, 
Zulpich, Mechernich en Euskirchen, kwamen 
we inderdaad in kontakt met de beide kin
deren van mijn vrouw's oom Sjoerd. Deze,in 
Duitsland Johann genoemd, bleek inderdaad 
in de buurtschap Keldenich onder Wesseling 
als „Viehwarter" te hebben gewerkt, en in 
het Dreifaltigkeitshaus, een ziekenhuis te 
Wesseling, te zijn overleden. Het overlijden 

was geregistreerd door het Standesambt Hersel, nu behorende onder Bornheim. Hij was 
toen gehuwd met Elisabeth Neuber. Het overlijden was aangegeven dooreen halfbroer 
van de vrouw, genaamd Gustav Neuber, ook Viehwarter. Naar de kinderen mededeel
den was hun moeder op 6 juli 1884 in Peutschherrendorf in Oostpruisen geboren. Hun 
ouders waren getrouwd op 18 okt. 1912 te Heiligenhaus, kreis Mettman (ten oosten 
van Düsseldorf). De vrouw was overleden op 31 jan. 1962 te Euskirchen-Frauenberg, 
en aldaar begraven. De beide kinderen zijn: Johann, geb. 5 nov. 1916 te Lippborg, 
kreis Beckum, ten noordoosten van Dortmund (nr. 111); Elisabeth, geb. 3 juni 1920 te 
Keldenich (nr. 123). 

41 . Witje Sierks van der Land, dochter van nr. 14, geb. 5 mei 1874 te Eestrum,tr. 3 
juni 1899 in de gem. Kollumerland met Sjoerd van der Veen, geb. 9 mei 1877 te Kol-
lum, zoon van Johannes van der Veen, arbeider, en van Jantje Veenstra. De man was 
opzichter in de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden en overleed te Leeuwarden 
28 mei 1954. De vrouw overleed aldaar 5 febr. 1958. 

Sjoerd Sierks van der Land 
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Uit het huwelijk werden geboren: Jantje, 2 maart 1900 te Anjum; Sierk, 11 juli 
1901 te Anjum; Johannes, 29 aug. 1905 te Sneek; Janke, 6 febr. 1913 te Leeuwarden. 

42. Rindert Hendriks van der Land, zoon van nr. 4, geb. 14 juli 1875 te Kollumer-
zwaag, tr. op 20 mei 1899 in de gem. Achtkarspelen met Tjitske Jongsma, geb. 14 
maart 1877 te Gerkesklooster, dochter van Ate Jongsma, arbeider, en van Antje Durks 
Huizinga. De man was van beroep kapper. Hij overleed 6 juli 1923 te Kollumerzwaag, 
waarna de vrouw op 14 juni 1924 in de gem. Westdongeradeel hertrouwde met Sijtze 
Kempenaar, geboren 13 april 1882 te Westergeest, zoon van Heine Kempenaar, arbei
der, en van Antje van der Meulen. De vrouw overleed te Kollum op 15 aug. 1964. 

Uit het eerste huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Jitze, 27 jan. 1900 (nr. 
71), Antje, 28 juli 1901 (nr. 75); Ate, 14 jan. 1904 (nr. 84); Hendrik, 1 nov. 1905 (nr. 
90),Bonne, 24 febr. 1910, overl. 15 juni d.a.v.; Martje, 16 mei 1912 (nr. 101); Mientje, 
13 dec. 1914 (nr. 108); Gerk, 16 aug. 1917 (nr. 113); Geertje, 11 nov. 1920 (nr. 124). 

Uit het tweede huwelijk van de vrouw werd op 22 mei 1925 in de gem. West
dongeradeel een dochter Jelske geboren. 

43. Grietje Ages van der Land, dochter van nr. 15, geb. 12 okt. 1875 te Twijzel, tr. 
op 14 mei 1898 in de gem. Dantumadeei met Thijs de Jong, geb. 13 maart 1870 te 
Zwaagwesteinde, zoon van Jelle Thijses de Jong, schipper, en van Japke Jacobs de 
Bruin. Van dit gezin is mij tot nu toe verder niets bekend. 

44. Jacob Annes van der Land, zoon van nr. 9, geb. 22 mei 1876 te Kollumerzwaag, 
tr. op 16 mei 1903 in de gem. Kollumerland met Pietje van der Ploeg, geb. 21 febr, 
1884 te Kollum, dochter van Klaas van der Ploeg, arbeider, en van Martha Veenstra. 
Hij was landarbeider te Kollum en Buitenpost. Hij overleed 1 aug. 1972 te Leeuwar
den, zij 7 mei 1930 te Groningen, beiden zijn te Kollum begraven. 

Uit het huwelijk werden te Kollum geboren (behalve drie jong overleden kinde
ren): Martha, 20 maart 1904 (nr. 85); Anne, 18 juni 1905 (nr. 89); Lolkje, 28 sept. 
1908 (nr. 95); Klaas, 6 jan. 1911 (nr. 99); Anna, 5 aug. 1913 (nr. 103); Lutske, 29 jan. 
1919 (nr. 117); Aafke, 27 mei 1922 (nr. 129). 

45. Klaas Hendriks van der Land, zoon van nr. 4, geb. 18 aug. 1876 te Kollumerzwaag, 
tr. op 19 mei 1900 in de gem. Kollumerland met Hendrikje Kloosterman, geb. 12 
maart 1876 te Westergeest, dochter van Hendrik Kloosterman, arbeider, en van Neeltje 
Talma. Bij hun 50-jarig huwelijksjubileum, dat zij vierden met hun kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, woonden zij te Kollum. De man overleed 21 okt. 1970 te Opende, 
en wordt dan nog arbeider genoemd. De vrouw overleed 11 jan. 1965 te Kollum. 

Uit hun huwelijk werden geboren: Tietje, 20 aug. 1901 te Kollumerzwaag (nr. 77); 
Neeltje, 3 sept. 1902 te Westergeest (nr. 81); Hendrik, 4 sept. 1903 te Westergeest, 
overl. ald. 20 febr. 1904; Hendrika, 6 juni 1905 te We'stergeest (nr. 88); Hendrik, 8 mei 
1912 te Buitenpost (nr. 100); Wytske Aukje, 27 april 1921 te Augsbuurt/overl. 20 
juni 1945 te Kellinghusen (West-DId.). 

46. Tjettje Sierks van der Land, dochter van nr. 12, geb. 7 okt. 1876 te Bergum, tr. op 
12 mei 1900 in de gem. Tietjerksteradeel met haar neef (zoon van een zuster van haar 
moeder) Gerrit Theunis de Vries, geboren op 15 maart 1873 te Veenwouden, zoon van 
Theunis Gerrits de Vries, landbouwer, en van Willemke Sjoerds van der Wal. 
Hij was direkteur van de zuivelfabriek te Aalten, tevens kassier van de Boerenleenbank 
aldaar. In maart 1938 was hij veertig jaar in dienst van de fabriek. De vrouw overleed 
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Gerrit Theunis de Vries Tjettje Sierks van der Land 

22 jan. 1934, de man op 14 maart 1940 te Aalten. Zij liggen aldaar begraven met enke
le jong gestorven kinderen. Nog in leven zijn: Froukje, geb. te Aalten 5 okt. 1907; Wil
lem, geb. ald. 26 juni 1914; Tine, geb. ald. 16 okt. 1922. 

47. Aaltje Sierks van der Land, dochter van nr. 14, geb. 16 jan. 1878 te Twijzel, tr. 27 
mei 1899 in de gem. Dantumadeel met Jacob de Bruin, geboren 14 nov. 1873 te 
Zwaagwesteinde, zoon van Popke Jacobs de Bruin, koopman, en van Marijke Annes 
Lourens. De man was kaashandelaar te Zwaagwesteinde, en overleed aldaar 15 aug. 
1939. De vrouw overleed aldaar op 17 juli 1947. 

Uit het huwelijk werden te Zwaagwesteinde geboren: Popke, 27 jan. 1901, overl. 
te Leeuwarden 23 aug. 1943; Janke, 18 aug. 1902; Marijke, 15 jan. 1904; Sierk, 7 nov. 
1906; Hinke, 30 dec. 1907; Ane, 27 april 1910; Meindert, 12 juni 1919. 

48. Jentje Ages van der Land, zoon van nr. 15, geb. 15 aug. 1878 te Twijzel, tr. in 
1920 met Trijntje Egberts Boorsma, geb. 6 jan. 1894 te Zwaagwesteinde, dochtervan 
Egbert Boorsma, arbeider, en van Jitske Boorsma. Hij ventte met een hondekar met 
galanterieën. Als „lytse Jentsje" kwam hij op markten en kermissen. Een ansicht, 
waarop hij met de hondekar voorkomt, werd door hem „Utjoen ta eigen voordeel; 
pries Fjouwer Cinten", met het opschrift: „Dit is lietse Jintsje, keapman fon Twiezel". 
Hij overleed 27 sept. 1923 te Zwaagwesteinde. Zijn weduwe hertrouwde met een 
Roosendaal; ze overleed te Zwaagwesteinde op 1 april 1955. 
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49. Tjitske Annes van der Land, dochter van nr. 9, geb. 7 nov. 1878 te Kollumer-
zwaag. Uit haar werden te Augsbuurt geboren: Klaaske, 6 sept. 1899 (nr. 70); Trijntje, 
27 juli 1902 (nr. 79). Zij woonde toen vermoedelijk bij haar zuster Klaaske, gehuwd 
met Jelle Jans van der Veen, aldaar. 

50. Grietje Jitzes van der Land, dochter van nr. 18, geb. 19 juni 1879 te Westergeest, 
tr. met Jacob Hoogeboom, geb. 7 mei 1876 te Westergeest, zoon van Jacob Hooge-
boom, smid, en van Baukje Wiersma. De man was mr. grofsmid te Westergeest. Hij 
overleed op 12 maart 1932, zij op 3 juni 1965 te Westergeest. 

51. Trijntje Sierks van der Land, dochter van nr. 12, geb. 8 febr. 1880 onder Murmer-
woude, vertrok met haar broer Hendrik (nr. 34) in april 1900 van Hardegarijp (tolhuis) 
naar Stadskanaal (Buinermond). Op 19 febr. 1903 tr. zij in de gem. Onstwedde met 
Fokko Jacobs Kemper, geb. 12 sept. 1876 te Veendam, zoon van Jacob Fokko's Kern-
per, landbouwer, en van Engelina Hendriks Nap. Het jonge paar vestigde zich te Win
schoten aan de Garst in een café, dat zij krachtens de koop- of huurovereenkomst nog 
twee jaren moesten drijven. De door de man reeds als vrijgezel begonnen handel in 
landbouwprodukten en -machines werd daarbij voortgezet en uitgebreid. Gedurende 
enige jaren werkte hij samen met zijn broer, maar deze samenwerking kon niet blijven 
bestaan. De broer heeft toen de zaak verlaten. In de oorlogsjaren 1940/45 is de zaak 
noodgedwongen, mede door gebrek aan een opvolger, ingekrompen. Na de oorlog is 
hij in andere handen overgegaan. De man overleed op 27 aug. 1956 te Winschoten, de 
vrouw vertrok in nov. 1961 met een dochter en schoonzoon naar Leeuwarden, waar 
zij op 12 nov. 1965 overleed. Beiden liggen begraven te Winschoten, naast hun oudste 
kind en enige zoon Jakob Hendrik. Deze was geboren 5 jan. 1905 te Winschoten, en 
overleed aldaar na een val uit een boom op 30 sept. 1917. Verder werden uit dit huwe
lijk te Winschoten geboren: 

Froukje Tjetje, 5 aug. 1906; Engelina Gebelina Catharina, 19 dec. 1907; Wilhel-
mina Elfriede, 20 nov. 1914; Jacoba Grietiena, 10 nov. 1916 (gehuwd met Auke de 
Vries, samensteller dezes), en Treesje, 30 juli 1919. 

52. Kornelis Ages van der Land, zoon van nr. 15, geb. 9 juli 1881 te Twijzel, vertrok 
in 1909 uit zijn geboorteplaats naar Niehove in de prov. Groningen. Daar vestigde zich 
ook zijn echtgenote Sybrigje van der Meulen, verloskundige, blijkbaar opgeleid te Am
sterdam, geb. 19 jan. 1884 te Eestrum als dochter van Alle Sijtses van der Meulen, 
landbouwer, en van Sijtske Harkes Stiksma. Zijn beroep was landbouwer. Het echtpaar 
vertrok in 1920 naar de gemeente Ambt Hardenberg (Brucht), waar de vrouw op 8 
nov. 1934 overleed. De man vertrok een half jaar later naar Oudwoude, waar hij op 
26 aug. 1955 overleed. Het echtpaar was kinderloos. 

53. Meint Sierks van der Land, zoon van nr. 14, geb. 9 juli 1882 te Twijzel, tr. 11 sept. 
1913 in de gem. Achtkarspelen met Akke Pieters, geb. 31 dec. 1890 te Twijzel, doch
ter van Eelse Pieters, schipper, en van Trijntje Oeges van der Veen. De man was grond
werker te Kooten en overleed aldaar 1 juni 1954. De vrouw overleed 2 mei 1969 te 
Kootstertille. 

Uit hun huwelijk werden te Kooten geboren: Trijntje, 9 aug. 1914 (nr. 106); 
Catharina, 10 jan. 1916, overl. in sept. 1940 te Kooten; Gelske, 31 dec. 1917 (nr. 116); 
Janke, 17 dec. 1919 (nr. 119); Sierk, 10 april 1922 (nr. 127); 

54. Jentje Jitzes van der Land, zoon van nr. 18, geb. 15 okt. 1883 te Westergeest, tr. 
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14 mei 1910 in de gem. Kollumerland met Hittje Veenstra, geb. 9 maart 1883 te Wes
tergeest, dochter van Egbert Veenstra, landbouwer, en van Maaike van der Veen. De 
man was landbouwer. Hij overleed 10 nov. 1961, zij 12 febr. 1972. Beiden liggen be
graven te Kollumerzwaag, met hun dochter Maaike, geboren 24 juli 1912 te Zwager
veen, overleden 6 juli 1940. Verder hadden zij een zoon Jitze, geboren 28 april 1914 te 
Zwagerveen (nr. 105). 

55. Kornelis Jitzes van der Land, zoon van nr. 18, geb. 18 jan. 1887 te Westergeest, 
tr. 23 mei 1914 in de gem. Kollumerland met Eelkje Hoekstra, geb. 22 sept. 1880 te 
Kollumerzwaag, dochter van Pieter Hoekstra, landbouwer, en van Trijntje Veenstra. 
De man was landbouwer te Kollumerzwaag en overleed op 4 juli 1970; de vrouw over
leed 8 dec 1955. Beiden liggen begraven te Kollumerzwaag, met hun zoon Jitze, ge
boren aldaar 11 juli 1915, overleden 22 juli 1928. 

Verder werden uit dit huwelijk te Kollumerzwaag geboren: Trijntje, 20 sept. 1917 
(nr. 114); Aaltje, 29 maart 1920 (nr. 121). 

56. Hendrik Tjeerds van der Land, zoon van 
nr. 17, geb. 10 april 1889 te Westergeest, tr. 
20 mei 1920 in de gem. Kollumerland met 
Jeltje Posthumus, geb. 7 febr. 1893 te Dro-
geham, dochter van Marten Posthumus, 
landbouwer, en van Foekjen Ritsma. Het ge
zin woonde eerst te Westergeest, daarna van 
1927-1957 te Surhuizum, en weer later te 
Surhuisterveen. De man was landbouwer/ 
veehouder, en overleed 3 aug. 1965 te 
Drachten. De vrouw overleed 25 okt. 1968 
te Surhuizum. 

Uit het huwelijk werden te Westergeest 
geboren: Foekje, 26 jan. 1921 (nr. 125); 
Sytske, tweeling met Foekje (nr. 126); 
Tjeerd, 6 aug. 1926 (nr. 139). 

57. Engeltje Jitzes van der Land, dochter van 
nr. 18, geb. 19 sept. 1889 te Westergeest, tr. 
15 aug. 1912 in de gem. Kollumerland met 
Alle Klaver, geb. 27 juli 1886 te Kollum, 
zoon van Lubbert Klaver, landbouwer, en 
van Antje Sterkenburg. De man was land
bouwer te Oudwoude, te Kollum en weer te 
Oudwoude. De vrouw overleed 5 juli 1951 on
der Kollumer-Vallaat, de man 9 aug. 1967 te 
Bergum. Beiden liggen begraven te Oudwoude. 

Uit het huwelijk werden geboren, te Oudwoude: Lubbert, 2 dec. 1914 en Jitze, 14 
maart 1916; te Kollum: Anna, 22 dec. 1917; Jintje, 14 dec. 1919; Aaltje, 28 aug. 
1921; Sietske, tweeling met Aaltje; Grietje, 24 mei 1923; Hessel, 13 aug. 1926; Corne-
lis, 8 juli 1929 en Lummina, 8 dec. 1930. 

58. Engeltje van der Land, dochter van nr. 15, geb. 19 jan. 1890 te Twijzel, tr. op 10 
mei 1917 in de gem. Kollumerland met Rogchus Delfstra (ook Delstra), geb. 26 sept. 

Hendrik Tjeerds van der Land 
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1885 te Westergeest, zoon van Ate Delstra, arbeider, en van Grietje Westra. De man 
was landbouwer onder Oudwoude en overleed aldaar 27 dec. 1943. De vrouw overleed 
20 mei 1967 te Leeuwarden. Beiden liggen begraven te Oudwoude. Voorzover mij be
kend was het echtpaar kinderloos. 

59. Jent/e van derLand, zoon van nr. 24, geb. 4 febr. 1890 te Twijzel, tr. 12okt. 1912 
in de gem. Achtkarspelen met Trijntje van der Wal, geb. 17 nov. 1892 te Twijzel, doch
ter van Teunis van der Wal, arbeider, en van Wikje Dirks van der Woude. De man was 
zuivelarbeider te Twijzel. Hij overleed aldaar op 15 nov. 1967, De vrouw overleed te 
Leeuwarden 13 dec. 1970, wonende te Twijzel. 

Uit dit huwelijk werden te Twijzel geboren: Wikje, 21 jan. 1913 (nr. 102); Hen
drik, 17 febr. 1914 (nr. 104); Theunis, 9 okt. 1915 (nr. 110); Maaike, 15 nov. 1917 
(nr. 115), Anna, 16 febr. 1920 (nr. 120); Douwe, 2 febr. 1921, overl. ald. 18 aug. 
1923,-Sjieuwke, 17 april 1922 (nr. 128); Douwe, 15 dec. 1923 (nr. 133); Klaas, 10 jan. 
1929 (nr. 154); Tjitske, 19 jan. 1930, overl. te Twijzel 30 april 1930. 

60. Antje van der Land, dochter van nr. 18, geb. 25 jan. 1896 te Westergeest, tr. 20 
mei 1920 in de gem. Kollumerland met Wiebren Miedema, geb. 26 dec. 1893 te Bui
tenpost, zoon van Fokke Miedema, landbouwer, en van Aaltje Dijkstra. Het echtpaar 
woont nu te Augustinusga, doch heeft eerder gewoond o.m. te Kollum, Burum, Tol-
bert en Surhuizum. De man was veehouder. 

Uit dit huwelijk zijn geboren: Fokke, te Kollum 13 mei 1921; Aaltje, te Kollum 
16 sept. 1922; Anna, te Burum 11 febr. 1924; Grietje, te Kollum 20 jan. 1925; Aafke, 
te Tolbert 15 febr. 1927; Marten, te Tolbert 19 sept. 1929; Jitse, te Tolbert, ald. op 
jeugdige leeftijd verdronken; Jintje, te Tolbert 3 april 1931; Jitse, te Oldehove 26 febr. 
1933; Minke, te Oldehove 2 april 1934, overl. te Surhuizum 5 nov. 1934; Minke, te 
Surhuizum 12 febr. 1936; Engeltje, te Augustinusga 2 juli 1938. 

61 . Tjitske van der Land, dochter van nr. 24, geb. 7 febr. 1896 te Twijzel, tr. op 15 
mei 1920 in de gem. Achtkarspelen met Oeds de Jager, geb. 18 nov. 1893 te Eestrum, 
zoon van Jan Johannes de Jager, wagenaar, en van Ankje Wijma. Het echtpaar vestigde 
zich in 1929 vanuit Tietjerksteradeel te Leeuwarden, waar de man koopman en winke
lier in groenten, grondwerker/hulparbeider, en bezorger van weekbladen was. Hij over
leed 25 aug. 1971 te Leeuwarden. De vrouw woont thans (febr. 1979) in het Geref. 
Verpleeghuis „Het Nieuwe Hoek" te Leeuwarden. 

Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren: Jan, in Achtkarspelen 19 febr. 1921; 
Maaike, in Tietjerksteradeel 21 aug. 1922; Ankje Hendrika, in Tietjerksteradeel 28 juni 
1927; Hendrik, te Leeuwarden 29 juni 1936. 

62. Lolkje van der Land, dochter van nr. 25, geb. 17 mei 1896 te Zoutkamp, tr. 23 
maart 1916 in de gem. Ulrum met Dirk Bakker, geb. 29 jan. 1883 te Burum, zoon 
van Jelte Bakker, landbouwer, en van Aafke Kiestra. De man overleed 27 okt. 1945, 
de vrouw te Groningen 30 jan. 1965. 

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren, in de gemeente Ulrum: 
Jelte, 19 juli 1916; Martje, 20 jan. 1918; Willem Jan, 28 sept. 1920; Jento, 2 nov. 
1922, en in de gem. Loppersum: Riekel, 29 april 1925; Abraham Anneko, 10 nov. 
1927. 

63. Jitske van der Land, dochter van nr. 23, geb. 18 juli 1897 te Twijzel, tr. 30 maart 
1918 in de gem. Achtkarspelen met Tjeerd de Bruin, geb. 31 mei 1892 te Zwaagwest-
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einde, zoon van Sijbe Tjeerds de Bruin, voerman, en van Baukje Zijlstra. Na de geboor
te van een zoontje Sijbe op 1 febr. 1919 te Twijzel overleed de vrouw op 13 febr. d.a.v. 
aldaar. De man verhuisde in 1925 naar Zwaagwesteinde, waar hij boer was. Hij behoort 
tot de afstammelingen van Salomon Levy, waarover de heer H. de Haan een boek heeft 
geschreven. 

64. Wijtze van der Land, zoon van nr. 17, geb. 17 aug. 1897 te Westergeest, tr. 18 mei 
1922 in de gem. Kollumerland met Jantje Posthumus, geb. 13 april 1897 te Drogeham, 
dochter van Marten Posthumus, landbouwer, en van Foekjen Ritsma. Zij is een zuster 
van de vrouw van zijn broer Hendrik (nr. 56). Hij was boer te Suameer en Surhuister-
veen, en woonde later te Hardegarijp. Hij overleed aldaar op 30 okt. 1978 en werd te 
Kollumerzwaag begraven. De weduwe woont te Hardegarijp. Zij mochten op 18 mei 
1977 hun 55-jarig huwelijksfeest vieren met kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Uit hun huwelijk werden te Suameer geboren: Tjeerd, 15 april 1923 (nr. 131); Marten, 
16 febr. 1925 (nr. 134); Foekje, 15 maart 1927 (nr. 144); Hendrik, 8 april 1928 (nr. 
148); Sytske, 8 april 1929 (nr. 157); Minne, 21 april 1930 (nr. 160); Wietske, 19 sept. 
1931 (nr. 169); te Surhuisterveen: Sierk, 9 okt. 1932, woont thuis bij de moeder; 
Jan, 15 jan. 1934, overleden ald. 31 jan. 1934; Jeltje, 12 nov. 1935 (nr. 193); Jan, 
20 april 1937, overleden ald. 15 juli 1938; Aukje, 25 okt. 1939 (nr. 209). 

65. Pietje van der Land, dochter van nr. 39, geb. 6 aug. 1898 te Kollumerzwaag. Van 
haar is mij alleen bekend, dat zij voorjaar 1929 in een tehuis werd opgenomen in haar 
geboortegemeente. 

66. Abraham van der Land, zoon van nr. 25, geb. 22 nov. 1898 te Zoutkamp, tr. 28 
april 1926 in de gem. Assen met Jantiena Boers, geb. 28 jan. 1903 te Smilde. Hij was 
van beroep bakker, en wel te Annerveensekanaal. Hij overleed 12 april 1975 te Zuidla
ren. De weduwe woont aldaar. 

Uit het huwelijk werden geboren te Annerveensekanaal: Martje, 7 juli 1928 (nr. 
151); Hendrik, 9 nov. 1932 (nr. 175); Hendrikje, 9 nov. 1934 (nr. 184); Jennie, 1 nov. 
1943 (nr. 220). 

67. Mient van der Land, zoon van nr. 37, geb. 25 nov. 1898 te Augsbuurt, tr. 23 juli 
1927 in de gem. Kollumerland met Baukje Ellens, geb. 20 april 1904 te Burum, doch
ter van Paulus Ellens, landarbeider, en van Koentje Sikkens. De man was bosarbeider 
in de AGO-bossen rond Beetsterzwaag. Hij woont thans te Ureterp. De vrouw overleed 
14 juni 1961 te Beetsterzwaag. 

Uit het huwelijk zijn geboren: Jentje, 12 jan. 1929 op de Triemen (nr. 155); 
Koentje, 18 juni 1931 ald., (nr. 167); Janke, 12 aug. 1942 te Drachten (nr. 214a). 

68. Sierk van der Land, zoon van nr. 17, geb. 23 juli 1899 te Westergeest, tr. 9 juni 
1927 in de gem. Kollumerland met Grietje Hoekstra, geb. 8 febr. 1904 te Kollumer
zwaag, dochter van Willem Hoekstra en Jitske Kuitert. Hij had eerst een boerenbedrijf 
te Zwagerveen, en was later werkzaam op een exportslachterij te Akkrum. Het echt
paar woont thans te Heerenveen, waar zij met kinderen en kleinkinderen op 9 juni 
1977 hun 50-jarig huwelijksfeest vierden. 

De kinderen zijn: Jitske, geb. 4 okt. 1928 te Zwagerveen (nr. 153); Sijtske, geb. 
4 sept. 1929 te Zwagerveen (nr. 158); Willem, geb. 16 april 1932 te Zwagerveen (nr. 
171); Tjeerd, geb. 30 juni 1933 te Oranjewoud (nr. 179); Pieter, geb. 14 febr. 1935 te 
Oranjewoud (nr. 186); Hendrika, geb. 30 juni 1939 te Heerenveen (nr. 207). 
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69. Douwe van der Land, zoon van nr. 24, geb. 30 juli 1899 te Twijzel, tr. 9 mei 1925 
te Leeuwarden met Baukje Pijl, geb. 11 april 1904 onder Hempens (Teerns), dochter 
van Auke Pijl en van Geeske Toekstra. Zijn jongere broer Ebe trouwde met Grietje, een 
tweelingzuster van zijn vrouw. Hij was werkzaam bij de gemeentelijke reinigingsdienst 
en woont sedert 1936 ín het huis Froskepôlle 12 onder Leeuwarden. 

Uit het huwelijk werden geboren te Huizum: Hendrik, 20 febr. 1927 (nr. 143); 
Geeske, 20 febr. 1931 (nr. 164); Auke, 26 juli 1935 (nr. 192). 

70. Klaaske van der Land, dochter van nr. 49, geb. 6 sept. 1899 te Augsbuurt, vertrok 
in 1918 vanuit Kollumerland naar de gem. Achtkarspelen. 

71. Jitze van der Land, zoon van nr. 42, geb. 27 jan. 1900 te Kollumerzwaag, tr. op 30 
juni 1923 in de gem. Kollumerland met Jeltje de Vries, geb. 4 dec. 1904 te Augustinus-
ga. Zij kwam 6 aug. 1923 uit Achtkarspelen naar Kollumerland. Het huwelijk is bij 
vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 20 mei 1948 ontbonden. 
De man was toen monteur te Mannheim in Duitsland. Op 15 juli 1974 woonde hij nog 
daar, gehuwd met Lieselotte Pfannebecker, geboren 11 sept. 1925. De eerste vrouw 
woont thans te Sneek. 

Uit het eerste huwelijk werden twee zoons geboren: Rindert, 13 nov. 1923 te 
Kollumerzwaag (nr. 132); Tjeerd, 7 jan. 1926 te Augustinusga (nr. 137). 

72. Hendrik van der Land, zoon van nr. 39, geb. 29 mei 1900 te Westergeest, tr. 30 
mei 1925 in de gem. Kollumerland met Antje Kazemier, geb. 20 april 1902 te Wester
geest, dochter van Gerben Kazemier, arbeider, en van Siebrigje Meijer. Een jaar later 
trouwden zijn vader en haar moeder, weduwnaar en weduwe zijnde, met elkaar. Hen
drik van der Land was achtereenvolgens landarbeider, winkelier, besteller PTT en zon
der beroep. Hij overleed 11 april 1973 te Dokkum; de vrouw 30 juli 1975 te Stad 
Delden. Beiden werden begraven te Kollum. 

Uit het huwelijk werden te Westergeest geboren: Baukje, 13 nov. 1926 (nr. 142); 
Siebrigje, 30 aug. 1928 (nr. 152); Pietje, 13 maart 1931 (nr. 165); Taetske, 25 april 
1934 (nr. 183). 

73. Anneko van der Land, zoon van nr. 25, geb. 5 aug. 1900 te Zoutkamp, tr. 3 dec. 
1926 te Assen met Dirkje Bergsma, geb. ald. 19 juli 1906, dochter van Jan Bergsma, 
agent van politie, en van Grietje Huizing. Hij is in het bouwvak werkzaam geweest 
en woont thans gepensioneerd te Assen. Zijn vrouw overleed aldaar 20 febr. 
1972. 

Uit het huwelijk werden geboren: Martje, 2 maart 1929 te Hoogkerk (nr. 156); 
Grietje, 21 dec. 1930 te Assen (nr. 162); Jentje (dochter, 30 juni 1935 ald. (nr. 190); 
Jan, 6 juni 1937 te Assen (nr. 202). 

74. Sierk van der Land, zoon van nr. 40, geb. 24 juni 1901 te Wartena, tr. 27 juni 
1925 in de gem. Gaasterland met Jets(ke) Visser, geb. 20 april 1903 te Mirns, dochter 
van Yke Visser, visser, en van Geertruida Boonstra. Hij groeide op bij een oom en 
tante en werkte vanaf zijn 12e jaar „bij de boer". Sedert 1931 had hij een melkhandel 
te Wyckel; hij droeg deze later over aan zijn zoon Geert, die de ouderlijke woning te 
Wyckel betrok, terwijl de ouders naar zijn woning te Sloten verhuisden. Door een 
noodlottig ongeval op het Slotermeer verloor de man op 31 aug. 1974 het leven. De 
weduwe woont nog te Sloten. 

Uit het huwelijk werd geboren te Ruigahuizen: Yke, 5 okt. 1926 (nr. 141); te 
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Wyckel werden geboren: Hinkje, 29 juni 1928 (nr. 150); Sjoerd, 5 okt. 1933 (nr. 181); 
Geert, 15 juli 1935 (nr. 191); Geertruida, 16 febr. 1939 (nr. 206); Djoeke Antje, 1 
nov. 1945 (nr. 224). 

75. Antje van der Land, dochter van nr. 42, geb. 28 juli 1901 te Kollumerzwaag, tr. 
in 1920 in de gem. Kollumerland met Tjitze de Vries, geb. 25 mei 1897 te Zwager-
bosch, zoon van Hendrik de Vries, arbeider, en van Aaltje Postma. De man was auto
verhuurder te Kollumerzwaag; hij overleed op 22 febr. 1960 op Hanenburg onder deze 
plaats. De vrouw woont nog aldaar. 

Uit het huwelijk werden te Kollumerzwaag geboren: Hendrik, 2 okt. 1921; Rin-
dert, 28 febr. 1923; Aaltje, 9 april 1924; Jitze, 26 febr. 1927; Gooitzen, 18 sept. 1928; 
Ate, 16 okt. 1929; Auke, 25 febr. 1932. 

76. Jentje van der Land, zoon van nr. 23, geb. 12 aug. 1901 te Twijzel, tr. 3 mei 1926 
met Akke Brouwer, geb. 20 dec. 1904 te Zwaagwesteinde. Het gezin woonde aan het 
Wildpad onder Twijzelerheide. Aldaar werden geboren: Ymkje, 30 mei 1927 (nr. 145); 
Trijntje, 11 mei 1932 (nr. 172). 

77. Tietje van der Land, dochter van nr. 45, geb. 20 aug. 1901 te Kollumerzwaag, tr. 
in 1919 in de gem. Kollumerland met Willem Hansma, arbeider, geb. 26 mei 1893 te 
Surhuizum, zoon van Aalze Hansma, arbeider, en van Trijntje Driest. Het gezin woon
de tot mei 1921 te Augsbuurt, daarna te Westergeest, in 1965 te Sprang-Capelle. 

Uit het huwelijk werden geboren: Klaas, 10 okt. 1919 te Augsbuurt; Aalze, 21 
febr. 1921 te Westergeest; Hendrikje, 31 jan. 1926 te Sambeek; Trijntje, 16 jan. 1927 
te Sambeek. 

78. Ukeline van der Land, dochter van nr. 25, geb. 23 maart 1902 te Zoutkamp, tr. 
op latere leeftijd met de weduwnaar O.A.Veldkamp te Noordhorn. Voor haar huwelijk 
was zij directrice van een bejaardentehuis te Assen; later woonde zij te Westerbork. 
Haar man had uit zijn eerste huwelijk 5 kinderen. Zij overleed 7 dec. 1977 te Gronin
gen, en had zelf geen kinderen. Zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te 
Noordhorn. 

79. Trijntje van der Land, dochter van nr. 49, geb. 27 juli 1902 te Augsbuurt. Zij ver
trok in 1920 vanuit haar geboorteplaats naar Duitsland. 

80. Ebe van der Land, zoon van nr. 24, geb. 17 aug. 1902 te Twijzel, tr. 9 mei 1925 te 
Leeuwarden met Grietje Pijl, geb. te Hempens 11 april 1904, dochter van Auke Pijl, 
landarbeider, en van Geesje Toekstra; Grietje was een tweelingzuster van Baukje, de 
vrouw van Ebes broer Douwe (nr. 69). Ebe is gepensioneerd opzichter van de Gemeen
tereiniging te Leeuwarden; het echtpaar woont thans te Oosterwolde. 

Uit het huwelijk werden geboren: Auke, 13 maart 1926 te Leeuwarden (nr. 138); 
Hendrik, 28 febr. 1927 te Leeuwarden, gesneuveld op 1 aug. 1947 te Cheribon (vm. 
Ned. Indië); Geeske, 24 mei 1928 te Hempens (nr. 149) en Maaike, 14 april 1937 te 
Leeuwarden (nr. 200). 

81. Neeltje van der Land, dochter van nr. 45, geb. 3 sept. 1902 te Westergeest, tr. op 
27 jan. 1923 in de gemeente Kollumerland met Romke van derSlink, metselaar, geb. 
17 febr. 1901 te Kollum, zoon van Louwe van der Slink, arbeider, en van Jeltje van der 
Bijl. Hij was later rietdekker te Kollum. 

59 



Uit dit huwelijk werden aldaar geboren: Hendrikje, 27 april 1923; Louw, 27 dec. 
1924. 

In de Kollumer Courant van 21 febr. 1973 komt een foto van de vrouw voor met 
haar dochter Hendrikje Edema-van der Slink, haar kleindochter Neeltje de Vries-
Edema, en haar achterkleindochter Hendrikje de Vries. 

82. Jentje van der Land, zoon van nr. 37, geb. 8 nov. 1902 te Westergeest, tr. 20 sept. 
1924 in de gem. Kollumerland met Ytje van der Veen, geb. 16 mei 1902 te Wester
geest, dochter van Rudmer van der Veen, arbeider, en van Hinke Zuidema. Hij was 
werkzaam in de landbouw en in het bouwvak, laatstelijk bij Houthandel Oberman N.V. 
te Dokkum. Hij overleed 12 mei 1966 te Dokkum, wonende te Wouterswoude. De we
duwe woont te Dokkum. 

Uit het huwelijk werden geboren: Hinke, 24 febr. 1925 te Westergeest (nr. 136); 
Janke, 1 jan. 1928 ald. (nr. 146); Trijntje, 8 april 1931 te Groningen (nr. 166); Jentje, 
19 april 1936 ald. (nr. 194). 

83. Hiltje van der Land, dochter van nr. 37, geb. 7 dec. 1903 te Westergeest, tr. 20 mei 
1926 in de gem. Dantumadeel met Reitse van der Galiën, geb. 2 mei 1901 te Akker-
woude, zoon van Andries van der Galiën, arbeider, en van Dirkje Postma. Het gezin 
woonde te Wouterswoude. Uit het huwelijk werden drie zonen geboren: Andries, 
Jentje en Wiebe. 

84. Ate van der Land, zoon van nr. 42, geb. 14 jan. 1904 te Kollumerzwaag, tr. 1924 
in de gem. Achtkarspelen met Teatske Visser, geb. 13 febr. 1907 te Twijzel, dochter 
van Sjoerd Visser. De man was chauffeur te Sneek en overl. ald. 16 aug. 1939. De 
vrouw is opnieuw getrouwd geweest met Tjipke Walstra; zij woont nog steeds te Sneek. 

Uit het huwelijk werden geboren: Rindert, 23 febr. 1925 te Buitenpost (nr. 135); 
Sjoerd, 14 sept. 1926 te Kollumerzwaag (nr. 140); Froukje, 1 febr. 1928 te Kollu
merzwaag (nr. 147); Jitze, 18 sept. 1929 te Twijzelerheide (nr. 159); Roelof, 2 okt. 
1932 te Sneek (nr. 174); Hendrik, 23 juli 1936 te Sneek (nr. 195). 

85. Martha van der Land, dochter van nr. 44, geb. 20 maart 1904 te Kollum, tr. 12 
okt. 1929 in de gem. Kollumerland met Roelof Sipkes Zijlstra, geb. 1 mei 1907 te 
Driesum, zoon van Sipke Roelofs Zijlstra, landarbeider/tuinman, en van Luurtske Sa-
pes Visser. Haar broer Anne (nr. 89) zou later met een zuster van haar man, en haar 
zuster Anna (nr. 103) met een broer van haar man trouwen. Haar man is in 1928 we
gens de grote werkloosheid in Friesland als timmerman naar Wassenaar gegaan, waar 
reeds een neef als zodanig werkte. Een jaar later zijn zij getrouwd en te Wassenaar 
gaan wonen. Later is hij brandmeester bij de beroepsbrandweer van de gemeente Was
senaar geworden. Zij woont daar als weduwe nog in een huis, gebouwd door de aanne
mingsmaatschappij waarbij haar man eerst werkte. Hij overleed in mei 1972 te Wasse
naar. 

Uit het huwelijk werden geboren: Sipke Jacob, 31 okt. 1930 te Leiden; Pietje 
Martha, 30 okt. 1931 te Leiden; zij is kleuterleidster te Wassenaar; Jacob Roelof, 
5 sept. 1933 te Wassenaar; hij is thans Geref. predikant te Vorden; Sape Anne, 12 nov. 
1936 te Wassenaar; Willem Lodewijk, 31 mei 1941 te Wassenaar (in bezettingstijd 
naar Us Heit, een niet levend lid van het huis Oranje-Nassau, genoemd); Onno Klaas, 
14 jan. 1949 te Wassenaar. 

86. Froukje Alida van der Land, dochter van nr. 34, geb. 2 april 1904 te Vlagtwedde, 
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tr. met Kasper Westerhof, administratief ambtenaar bij de gemeentelijke brandweer 
van Groningen. Zij overleed kinderloos te Groningen, 7 nov. 1954. De man is her
trouwd. 

87. Tietje van der Land, dochter van nr. 39, geb. 21 dec. 1904 te Kollumerzwaag, tr. 
10 mei 1930 in de gem. Kollumerland met Theodorus Kazemier, arbeider, geb. 12 mei 
1906 te Westergeest, zoon van Gerben Kazemier, arbeider, en van Siebrigje Meijer. 
Haar vader was in 1926 getrouwd met zijn moeder; één van haar broers (Hendrik, nr. 
72) was in 1925 getrouwd met een zuster van hem. De man overleed 30 maart 1967 te 
Twijzelerheide. 

Uit het huwelijk werden geboren: Gerben, te Oostrum; Baukje, 26 dec. 1946 te 
Twijzelerheide. 

88. Hendrika van der Land, dochter van nr. 45, geb. 6 juni 1905 te Westergeest, tr. 
op 22 mei 1926 in de gem. Kollumerland met Klaas de Bruine, geb. 16 maart 1904 te 
Kollum, zoon van Pieter de Bruine, eerst landarbeider, later gemeentetimmerman, en 
van Riemke van der Meer. Het gezin woonde te Westergeest, Oudwoude, Kollum en Bui
tenpost. De man, van beroep grondwerker, overleed op 19 febr. 1965 te Leeuwarden, 
na een ongeval bij het aanleggen van diepriolering te Holwerd. De vrouw woont nog te 
Buitenpost. 

Uit het huwelijk werden geboren: Hendrikje, 7 aug. 1927 te Westergeest; Riemke, 
13 okt. 1929 te Oudwoude; Tietje, 31 okt. 1933 te Oudwoude; Eeligje, 20 jan. 1936 
te Kollum. 

89. Anne van der Land, zoon van nr. 44, geb. 18 juni 1905 te Kollum, tr. 17 mei 1934 
in de gem. Dantumadeel met de schoonzuster van zijn zuster Martha (nr. 85), nl. Ca-
tharina Zijlstra, geb. 26 juni 1904 te Wouterswoude, dochter van Sipke Roelofs 
Zijlstra, landarbeider, later tuinman op Rinsmastate te Driesum, en van Luurtske Sa-
pes Visser. Hij had de mulo mogen aflopen, omdat hij enigszins gehandicapt was. Hij 
was kantoorbediende zonder veel vooruitzichten op de zuivelfabriek te Engwierum, 
toen hij met behulp van zijn zwager administrateur van een aannemersbedrijf te Was
senaar werd. Zijn zoon Sipke woont thans nog in het huis van zijn ouders, gebouwd 
door bedoeld aannemersbedrijf. De man overleed 10 okt. 1970 te Wassenaar, zijn 
vrouw 16 maart 1972 te Leiden. 

Uit het huwelijk werden geboren: Jacob, 4 april 1935 te Kollum (nr. 189); Sipke, 
12 febr. 1937 te Kollum (nr. 197); Klaas en Roelof, 2 mei 1938 te Engwierum (nrs. 
203 en 204), Ludo Piet, 10 sept. 1942 te Engwierum (nr. 215). 

90. Hendrik van der Land, zoon van nr. 42, geb. 1 nov. 1905 te Kollumerzwaag, tr. 
8 juni 1929 in de gem. Kollumerland met Wipke van Houten, geb. 20 febr. 1913 te 
Harkema Opeinde, dochter van Rinze Martens van Houten, arbeider, en van Antje van 
der Meer. De man is thans zonder beroep. Het echtpaar woont te Buitenpost. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Antje, 27 juli 1931 (nr. 168); Rindert, 
1 dec. 1932, jong overleden; Tjitske, 9 jan. 1934 (nr. 182); Wiebrigje, 8 febr. 1935 (nr. 
185), Martje, 1 juni 1937 (nr. 201); Rindert, 8 juni 1941 (nr. 212); Renze, 23 febr. 
1943 (nr. 218). 

91. Jacob Hendrik van der Land, zoon van nr. 25, geb. 3 maart 1906 te Zoutkamp, is 
gehuwd met J. v.d. Vreeven, uit welk huwelijk twee zoons zouden zijn geboren, ge
heten Jento en Roelof. Het echtpaar woont te Assen. 
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92. Jakob van der Land, zoon van nr. 24, geb. 29 april 1906 te Twijzel, tr. 11 mei 
1932 in de gem. Idaarderadeel met Hinke Gercama, geb. 24 jan. 1910 te Boksum, 
dochter van Rients Gercama, vrachtrijder, en van Janke van Dijk. Het echtpaar woont 
thans te Warstiens, waar hij landarbeider en zuivelbewerker was en thans nog beheerder 
van het Ned. Herv. lokaal is, en overigens losse karweitjes verricht. 

Uit het huwelijk werden twee dochters te Deersum geboren: Janke, 17 aug. 1933 
(nr. 180) en Maaike, 26 sept. 1939 (nr. 208). 

93. Ebe van der Land, zoon van nr. 37, geb. 22 jul i 1906 te Westergeest, tr. 14 dec. 
1929 in de gem. Kollumerland met Hendrika Bosgraaf, geb. 29 dec. 1907 te Oudwou-
de, dochter van Wieger Bosgraaf, zuivelarbeider, en van Tri jntje Oosterhuis. Hij was 
landarbeider. Het echtpaar woont thans te Sexbierum en vierde onlangs het 50-jarig 
huwelijksfeest. 

Uit het huweli jk werden te Westergeest geboren: Tr i jnt je, 23 juni 1930 (nr. 161); 
Janke, 18 dec. 1932 (nr. 176); Jeltje, tweeling met Janke (nr. 177); Jentje, 22 maart 
1935 (nr. 188), Wieger, 30 maart 1937 (nr. 199); Mient, 20 sept. 1943 (nr. 219); 
Freerkje, 22 okt . 1944, verblijvend in Maartenswoude te Drachten; en te Buitenpost: 
Hilbrand, 29 dec. 1947 (nr. 229); Henk, tweeling met Hilbrand (nr. 230). 

94. Jelle van der Land, zoon van nr. 39, geb. 12 aug. 1908 te Westergeest, tr. met 
Tri jntje Dijkstra, geb. 17 sept. 1911 te Engwierum, dochter van Klaas Dijkstra en van 
Djoke Visser. Hij is bakker geweest. Het echtpaar woont thans te Dokkum. 

Uit het huwelijk zijn te Oostrum geboren: Djoke, 14 juni 1933 (nr. 178); Jentje, 
18 febr. 1935 (nr. 187); Klaas, 17 sept. 1938 (nr. 205); Baukje, 16 okt. 1940 (nr. 211). 

95. Lolkje van der Land, dochter van nr. 44, geb. 28 sept. 1908 te Kol lum, is gehuwd 
met Wijtze Triemstra, en woont te Meppel. 

96. Eelkje van der Land, dochter van nr. 37, geb. 18 febr. 1909 te Kollumerzwaag, is 
in 1931 of 1932 gehuwd met Willem Jonker. De man overleed op 25 maart 1974 te 
Westergeest, oud 66 jaar. Uit het huweli jk werden één dochter en twee zoons geboren. 

97. Gerrit van der Land, zoon van nr. 34, geb. 15 sept. 1909 te Emmen, tr. 15 nov. 
1941 te Emmen met Jantje Boer, geb. 27 okt . 1918 te Rolde. Hij was eerst kweker, la
ter verzekeringsagent. Hij overleed te Emmen op 2 juni 1958, de vrouw woont daar nog. 

Uit het huwelijk werden te Emmen geboren: Alida Henderika Paulina, 18 sept. 
1942 (nr. 216); Hendrik Sierks, 11 jan. 1944 (nr. 221); Sjoerd Kasper, 23 okt . 1946 
(nr. 226); Froukje Ant je, 19 okt . 1951, ongehuwd, verpleegster te Emmen; Gerrit Jan, 
20 sept. 1955, studerende te Emmen. 

98. Trijntje van der Land, dochter van nr. 25, geb. 20 sept. 1910 te Zoutkamp, is on
gehuwd en woont te Den Dolder. 

99. Klaas van der Land, zoon van nr. 44, geb. 6 jan. 1911 te Kol lum, is getrouwd met 
Geertje Boonstra van Marum (Gr.). Hij had een kruidenierszaak in Marum, maar is ge
ëmigreerd naar Edmonton in Canada. Uit het huweli jk zijn zes kinderen geboren, Ja-
cob, die in Australië woont , en Jan, Anko, Ineke, Pieternel en Annie, die allen in 
Canada wonen. 

100. Hendrik van der Land, zoon van nr. 45, geb. 8 mei 1912 te Buitenpost, tr. eerst 
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met Sietske van der Woude, geb. 16 jan. 1913 te Kollumerpomp, dochter van Rienk 
van der Woude, landarbeider, en van Janke Babois. Dit huwelijk is door echtscheiding 
ontbonden. De vrouw is nog gehuwd geweest met een De Beer en woont thans te Kol-
lum. Hij hertrouwde met Maria Gerarda Lemmers, geboren 7 maart 1913 te Wamel, 
dochter van Johannes Lemmers, eigenaar van een transportbedrijf, en van Maria van 
Aanholt. De man was landarbeider en rietdekker, en is thans gepensioneerd doodgra
ver van een begraafplaats te Huizum. Het echtpaar woont te Leeuwarden. 

Uit het eerste huwelijk werden geboren: Janke, 16 sept. 1932 te Kollum (nr. 173); 
Hendrikje, 14 aug. 1936 te Augsbuurt (nr. 196); Klaas, 10 mei 1942 te Kollum (nr. 
214); Yíje, 13 jan. 1945 te Leeuwarden (nr. 223), en uit het tweede huwelijk: Hendrik 
Maria, 19 april 1949 te Wamel (nr. 234), en Wyke Aukje Maria, 12 juli 1955 te Leeu
warden (nr. 251). 

101. Martje van der Land, dochter van nr. 42, geb. 16 mei 1912 te Kollumerzwaag, 
heeft uit een niet door een huwelijk gewettigde verhouding drie zoons, allen geboren te 
Kollumerzwaag, nl.: Tjitze, 28 jan. 1931 (nr. 163); Rindert, 17 jan. 1932 (nr. 170); 
Gerke, 4 juni 1940 (nr. 210). 

Zij is thans zonder beroep en woont te Kollum. 

102. Wikje van der Land, dochter van nr. 59, geb. 21 jan. 1913 te Twijzel, tr. 30 juni 
1938 in de gem. Achtkarspelen met Feike Wouda, geb. 17 dec. 1913 te Surhuisterveen, 
zoon van Durk Wouda, voerman, en van Janke Batema. De man is chauffeur, het gezin 
woont te Surhuisterveen. Het echtpaar vierde op 30 juni 1978 zijn 40-jarig huwelijks
feest met de kinderen en kleinkinderen. De kinderen, beide geboren te Surhuisterveen, 
zijn: Durk, geboren 23 aug. 1939 en Jentje, geb. 5 okt. 1948. 

103. Anna van der Land, dochter van nr. 44, geb. 5 aug. 1913 te Kollum, tr. met de 
broer van de man van haar zuster Martha (nr. 85) en van de vrouw van haar broer Anne 
(nr. 89), nl. Sape Sipkes Zijlstra, geb. 29 sept. 1912 te Driesum. Zij overleed te Veen-
wouden bij de geboorte van haar zesde kind. De man is hertrouwd en woont te Veen-
wouden. 

104. Hendrik van der Land, zoon van nr. 59, geb. 17 febr. 1914 te Twijzel, tr. 17 dec. 
1936 in de gem. Achtkarspelen met Durkje Landmeter, geb. 17 dec. 1914 te Eestrum, 
dochter van Reinder Landmeter, arbeider, en van Grietje van der Lei. De man was 
eerst landarbeider, later fabrieksarbeider en thans zonder beroep. Het echtpaar heeft 
onder meer gewoond te Twijzel, Deersum, Morra, Blessum, Marssum, Ferwerderrijp, 
Deinum en thans weer Marssum. 

Uit het huwelijk werden geboren: Jentje, 9 maart 1937 te Kooten (nr. 198); 
Reinder, 21 sept. 1941 te Morra (nr. 213); Theunis, 17 febr. 1943 te Morra (nr. 217); 
Grietje Trijntje, 21 okt. 1946 te Marssum (nr. 225). 

105. Jitze van der Land, zoon van nr. 54, geb. 28 april 1914 te Zwagerveen, tr. 28 febr. 
1950 in de gemeente Grootegast met Froukje Hovius, geb. op 15 april 1925 te Doe-
zum, dochter van Wijbrand Hovius, landarbeider, en van Trijntje van der Zaag. Hij is 
veehouder te Kollumerzwaag. 

Uit het huwelijk werden geboren: Trijntje Maaike, 1 dec. 1950 te Leeuwarden, 
hoofdleidster van een kleuterschool te Zwaagwesteinde; Maaike Hitje, 20 dec. 1953 te 
Leeuwarden (nr. 247); Jentje Cornelis, 7 april 1957 te Kollumerzwaag; Wiebrand 
Enne, 12 juni 1967 te Leeuwarden. 

63 



106. Trijntje van der Land, dochter van nr. 53, geb. 9 aug. 1914 te Kooten, was ge
huwd met Johannes Brouwer. Zi j overleed op 5 juni 1977 te Irnsum. Zi j had een doch
ter Akke , geb. 28 jul i 1937 te Nes (Am.). 

107. Sierk Johannes van der Land, zoon van nr. 34, geb. 10 sept. 1914 te Nieuw-
Amsterdam, tr . op 22 aug. 1950 te Arnhem met Petronella Marchiena Wiertsema, dochter 
van Nicolaas Wiertsema, in leven herbergier te Winschoten. Hij is rayonbeheerder van 
het Koninkl i jk Nederlands Verbond van Drukkerijen. Het echtpaar woont te Arnhem. 

108. Mientje van der Land, dochter van nr. 42, geb. 13 dec. 1914 te Kollumerzwaag, 
tr. eerst op 22 maart 1938 in de gem. Oostdongeradeel met C.Bouma, en hertr. later 
met een Klaas Vriesema. 

109. Rindert van der Land, zoon van nr. 39, geb. 24 maart 1915 te Westergeest, tr. 
met A.Helder, en woonde in 1967 te Augustinusga. 

110. Theunis van der Land, zoon van nr. 59, geb. 9 okt . 1915 te Twijzel, woont onge
huwd in het ouderli jk huis te Twijzel, waar hij een kappersbedrijf uitoefent. 

111. Johann van der Land, zoon van nr. 40, geb. 5 nov. 1916 te Lippborg, Kreis 
Beckum (Dld.), tr. 30 maart 1948 te Mechernich met Cecilia Schmitz. Hij is fabrieks
arbeider geweest, maar nu arbeidsongeschikt. Het echtpaar woont te Antweiler (Dld.). 
Uit het huwelijk is op 20 juni 1949 te Mechernich een zoon geboren, genaamd Hans 
Peter (nr. 236). 

112. Reintje van der Land, dochter van nr. 39, geb. 20 nov. 1916 te Westergeest, tr. 
op 12 april 1945 met Egbert Dijkstra en woonde in 1967 te Heerenveen. Zi j komt voor 
op schoolfoto's van Kollumerzwaag van 1924 en 1928, gepubliceerd in de Kollumer 
krant. 

113. Gerk van der Land, zoon van nr. 42 , geb. 16 aug. 1917 te Kollumerzwaag, is ver
trokken naar Rotterdam. 

114. Trijntje van der Land, dochter van nr. 55, geb. 20 sept. 1917 te Kollumerzwaag, 
komt voor op dezelfde schoolfoto's, als genoemd bij nr. 112. 

115. Maaike van der Land, dochter van nr. 59, geb. 15 nov. 1917 te Twijzel, tr. 22 jul i 
1939 in de gem. Achtkarspelen met Jacob Postma. Zi j woonden in 1967 te Zwaag-
westeinde. 

116. Gelske van der Land, dochter van nr. 53, geb. 31 dec. 1917 te Kooten, tr. 13 mei 
1943 in de gem. Achtkarspelen met Hendrik Johannes Bruinsma, woonde in 1936 te 
Deinum en in 1969 te Arum. 

117. Lutske van der Land, dochter van nr. 44, geb. 29 jan. 1919 te Kol lum, tr. 10 sept. 
1942 in de gem. Kollumerland met Andries Wietzes Wagenaar, geb. 20 sept. 1914 te 
Garijp. Het gezin woont te Rijswijk ZH. Uit het huwelijk werden drie dochters gebo
ren, t.w.: Nel, Minke en Annie. 

118. Aukje van der Land, dochter van nr. 39, geb. 14 nov. 1919 te Westergeest, tr. met 
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een P.Monsma, en woonde in 1967 te Groningen. Zij komt voor op een schoolfoto van 
Kollumerzwaag van 1928. 

119. Janke van der Land, dochter van nr. 53, geb. 17 dec. 1919 te Kooten, tr. 5 nov. 
1942 in de gem. Achtkarspelen met W.Meijer. Zij woonde in 1969 te Amsterdam. 

120. Anna van der Land, dochter van nr. 59, geb. 16 febr. 1920 te Twijzel, tr. 1 mei 
1941 in de gem. Achtkarspelen met Tjitze de Jong, geb. 22 juni 1920 te Augustinusga, 
zoon van Nanne Scheltes de Jong, machinist, en van Sijtske Kootstra. De man is overle
den, de vrouw woont thans te Eestrum. 

Uit het huwelijk werden geboren te Schuilenburg en Eestrum: Trijntje, 27 aug. 
1941; Nanne, 22 sept. 1942;Wikje, 16 jan. 1944; Jentje, 20 mei 1945; Schelte, 30 juli 
1948; Hendrik, 19 okt. 1949; Sietske, 12 april 1951; Maaike, 15 okt. 1952; Klaas (ge
noemd Kees), 27 april 1954; Teunis, 21 sept. 1955; Wiebe, tweeling met Teunis; 
Sjieuwke, 30 juni 1957; Gosse, 25 mei 1960; Douwe, ? 

121. Aaltje van der Land, dochter van nr. 55, geb. 29 maart 1920 te Kollumerzwaag, 
komt voor op een schoolfoto van Kollumerzwaag van 1928. 

122. Albert van der Land, zoon van nr. 34, geb. 13 april 1920 te Emmen, tr. 27 aug. 
1946 ald. met Annie Roffel, geb. 18 juli 1920 in de gem. Emmen, dochter van Willem 
Roffel, melkhandelaar, en van R.A.Neudörff. Hij is werkzaam bij de A.K.U., afd. ont
wikkeling. Het gezin woont te Emmercompascuum. 

Uit het huwelijk werden in de gem. Emmen geboren: Hendrik Sierks, 4 maart 
1947 (nr. 228); Roelie, 4 jan. 1949 (nr. 233); Ria, 10 febr. 1950 (nr. 237); Fennie, 
24 febr. 1952 (nr. 239). 

123. Elisabeth van der Land, dochter van nr. 40, geb. 3 juni 1920 te Keldenich (Wesse-
ling Dld.), tr. 19 nov. 1948 te Zülpich met Josef Muller, geb. 27 febr. 1923 te Wich-
terich (nu Zülpich), zoon van Johann Muller, fabrieksarbeider, en van Katharina Klün-
ter. De man is van beroep metselaar. Het gezin woonde eerst te Zülpich, daarna te Ant-
weiler (Mechernich), vervolgens te Euskirchen-Frauenberg en nu te Euskirchen-Hoch-
haus. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren, o.a. Hans Jozef, 19 maart 1950 
te Antweiler. 

124. Geertje van der Land, dochter van nr. 42, geb. 11 nov. 1920 te Kollumerzwaag, 
tr. 7 dec. 1940 in de gem. Oostdongeradeel met J.Soepboer. Het echtpaar woont te 
Kollum, waar hij koster van de Ned. Herv. kerk is. Uit het huwelijk werden zes kinde
ren geboren, met name Tjitske, Koert, Sybe, Gerda, Jelke en Jarig. 

125. Foekje van der Land, dochter van nr. 56, geb. 26 jan. 1921 te Westergeest, tr. 
23 mei 1946 in de gem. Achtkarspelen met Johannes Hansma, geb. 8 aug. 1920 te 
Augustinusga, zoon van Tamme Hansma, melkrijder, en van Reina Veenstra. Het echt
paar woonde in 1956 op een boerderij te Surhuizumermeeden, en had toen twee 
jongens en één meisje. Dit gezin zou nu te Surhuizum wonen. 

126. Sytske van der Land, dochter van nr. 56, tweelingzuster van nr. 125, tr. 17 febr. 
1944 in de gem. Achtkarspelen met Roelf Hendrik Postmus, geb. 7 april 1918 te 
Grootegast, zoon van Lodewijk Postmus, landbouwer, en van Pieterke Ploegh. In 1956 
woonden zij te Grootegast op een boerderij van zijn ouders, en hadden toen drie jon-
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gens en één meisje. In 1965 woonden zij te Aitenbrück in Duitsland. Hij behoort tot 
de afstammelingen van Jantje Meinardi en Jan Albert Ploeg (boek R.J.Bakker). 

127. Sierk van der Land, zoon van nr. 53, geb. 10 april 1922 te Kooten, woonde 1969 
te Kootstertille. 

128. Sjieuwke van der Land, dochter van nr. 59, geb. 17 april 1922 te Twijzel, was ge
huwd met Johannes van der Leij, en overleed 16 nov. 1968 te Leeuwarden. 

129. Aafke van der Land, dochter van nr. 44, geb. 27 mei 1922 te Kollum, woont on
gehuwd te Kollum, waar zij haar vader tot zijn overlijden op 1 aug. 1972 heeft ver
zorgd. Sedertdien is zij als gezinshulp gaan werken. 

130. Henderika van der Land, dochter van nr. 34, geb. 22 maart 1923 te Emmen, tr. in 
1956 in de gem. Emmen met Gerrit de Rouw, uitvoerder in de wegenbouw, geb. te 
Kerkdriel. Ook zijn vader was wegenbouwer. Het gezin woont te Emmen. Uit het hu
welijk is op 7 dec. 1960 een dochter Monique geboren. 

131. Tjeerd van der Land, zoon van nr. 64, geb. 15 april 1923 te Suameer, tr. 9 mei 
1947 in de gem. Wymbritseradeel met Gerlofke van der Zee, geb. 10 maart 1923 te 
Boornzwaag, dochter van Wijtze van der Zee, landarbeider, en van Sjoukje Wijnstra. Hij 
is van beroep landarbeider geweest. Het gezin woont te Wirdum. 

Uit het huwelijk werden geboren: Wijtse, 10 maart 1948 te IJsbrechtum (nr. 231); 
Sjoukje, 28 aug. 1951 te Wijtgaard (nr. 238); Jacob Wijtse, 25 okt. 1955 ald.; Sierk, 
24 aug. 1960 ald. en Symen, 15 nov. 1962 ald. 

132. Hindert van der Land, zoon van nr. 71, geb. 13 nov. 1923 te Kollumerzwaag, 
woont ongehuwd te Augustinusga. 

133. Douwe van der Land, zoon van nr. 59, geb. 15 dec. 1923 te Twijzel, tr. 15 febr. 
1951 met Johanna de Vries. Zij woonden in 1967 te Zwaagwesteinde. 

134. Marten van der Land, zoon van nr. 64, geb. 16 febr. te Suameer, tr. met Jeltje 
Westra, dochter van Bauke Westra en van Maaike Robijn. Hij is vrachtautochauffeur. 
Het gezin woont te Hardegarijp. 

Uit het huwelijk werden geboren: Wijtze, 29 juni 1953 te Oenkerk (nr. 242); 
Maaike, 9 nov. 1954 te Hardegarijp (nr. 249), Bauke, 11 aug. 1956 ald. (nr. 255), 
Jantje, 19 juli 1957 ald. (nr. 258); Martje, 7 nov. 1958 ald., tot nu toe verpleegster in 
Nieuw-Toutenburg, maar zou in de verpleging te Rotterdam gaan; Foekje, 11 mei 
1960 te Hardegarijp. 

135. Rindert van der Land, zoon van nr. 84, geb. 23 febr. 1925 te Buitenpost, is ge
huwd geweest met Jeltje Dijkstra. Hij woont te IJsbrechtum, zij te Harlingen. Hij is 
garagemonteur. Uit het huwelijk werden geboren: Wijke, 27 sept. 1953 te Sneek (nr. 
245), Ate en Sybe, 31 okt. 1955 ald. (nrs. 252 en 253); Tjipke, 19 april 1960 ald. (nr. 
261), Uilco, 4 nov. 1964, wonend bij de moeder. 

136. Hinke van der Land, dochter van nr. 82, geb. 24 febr. 1925 te Westergeest, tr. 
7 april 1949 in de gem. Dantumadeel met Jacob Bijlstra, broer van Harke, getrouwd 
met haar zuster Janke (nr. 146). Zij hebben te Wouterswoude gewoond, maar wonen 
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sedert 1974 te Dokkum . Zij hebben zes kinderen: Yt je, Freddy, Agnes, Afke, Jilles 
en Jent. 

137. Tjeerd van der Land, zoon van nr. 7 1 , geb. 7 jan. 1926 te Augustinusga, tr. 3 juni 
1944 te Sneek met Clara Nijdam, geb. ald. 7 sept. 1922, dochter van Hotze Nijdam, 
eerst revolverklinker op een scheepswerf, later bouwvakker, en van Helena de Koe. Hij 
is monteur bij de technische dienst van de gem. Sneek. Het echtpaar woont aldaar. 

Uit hun huwelijk werden te Sneek geboren: Helena, 13 sept. 1944 (nr. 222); 
Jeltje, 30 nov. 1946 (nr. 227); Clara, 28 aug. 1948 (nr. 232). 

138. Auke van der Land, zoon van nr. 80, geb. 13 maart 1926 te Leeuwarden, tr. 25 
febr. 1947 te Franeker met Elisabeth Breidenbach, geb. 19 febr. 1925 ald., dochter 
van Frans Breidenbach, los arbeider, en van Pietje . . . Hij was kapper te Franeker, 
Vlieland en Assen. In laatstgenoemde plaats was hij verbonden aan een psychiatrische 
inrichting. Hij is thans niet meer als zodanig werkzaam, omdat hij is afgekeurd. 

Uit het huwelijk werden te Franeker drie dochters geboren: Pietje, 25 okt. 1953 
(nr. 246); Grietje, 26 jul i 1956 (nr. 254); Renske, 30 dec. 1959 (nr. 260). 

139. Tjeerd van der Land, zoon van nr. 56, geb. 6 aug. 1926 te Westergeest, tr. 17 mei 
1951 in de gem. Achtkarspelen met Doetje Feenstra, van Hardegarijp, dochter van 
Lieuwe Feenstra en van Sjoerdtje Tinga. Zi j woonden eerst bij zijn ouders in en dreven 
gezamenlijk de boerderij te Surhuizum. In 1965 woonden zij te Drachtstercompagnie 
en in 1977 te Bartlehiem. Uit het huwelijk zijn twee zoons, Hendrik en Lieuwe, gebo
ren. 

140. Sjoerd van der Land, zoon van nr. 84, geb. 14 sept. 1926 te Kollumerzwaag, tr. 
19 mei 1956 in de gem. Wymbritseradeel met Geeske Pranger, geb. 19 jan. 1936 te 
Sneek, dochter van Cornelis Pranger, landarbeider, en van Adriaantje Hoekema. Hij 
was eerst melkvaarder en later t immerman, totdat hij aan een ernstige en langdurige 
ziekte te Sneek overleed op 6 juni 1976. De ijsclub „Ysbrechtum en Omstr." betuigde 
in een advertentie haar erkentelijkheid voor hetgeen hij als keurmeester voor de club 
had gedaan. Het gezin woonde te IJsbrechtum, waar de weduwe nu nog woont met 
twee dochters en haar zwager Rindert van der Land. 

Uit het huwelijk werden ald. geboren: Ate, 8 maart 1957, lasser; Adriaantje, 26 
sept. 1963; Teatske, 6 sept. 1967. 

141. Yke van der Land, zoon van nr. 74, geb. 5 okt . 1926 te Ruigahuizen, tr. in de 
gem. Gaasterland 27 juni 1950, toen zijn ouders 25 jaar getrouwd waren, met Afke 
Samplonius, geb. 26 maart 1929 te Wyckel, dochter van Willem Samplonius, thans 
zonder beroep, en van Tetje Venema. Hij is buschauffeur. Het gezin woont te Emmei-
oord. 

Uit het huwelijk werden geboren: Sierk,18 april 1951; te Langweer: Tetje, 15 mei 
1952 (nr. 240), Willem, 1 jul i 1957, en Jetty, 18 sept. 1963. 

142. Baukje van der Land, dochter van nr. 72, geb. 13 nov. 1926 te Westergeest, tr. 
9 jan. 1949 met R.Zijda. Zij gingen wonen te Workum, waar op 20 sept. 1950 hun 
dochter Antje werd geboren. 

143. Hendrik van der Land, zoon van nr. 69, geb. 20 febr. 1927 te Huizum, tr. 12 nov. 
1948 te Leeuwarden met Anna de Vries, geb. 8 jul i 1928 te Oldeboorn, dochter van 
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Ids de Vries, boer, en van Japke Dijkstra. Na hun huwelijk woonden zij in een woon
schip te Aalsmeer. Thans woont het echtpaar te Bilthoven. Hij is boordwerktuigkun-
dige/instructeur bij de K.L.M. 

Uit het huwelijk zijn geboren: Coba, 23 mei 1949 te Hempens (nr. 235); Anne-
marie en Boudina, tweeling, 16 sept. 1953 op Curaçao (nrs, 243 en 244). 

144. Foekje van der Land, dochter van nr. 64, geb. 15 maart 1927 te Suameer, tr. 20 
mei 1949 in de gem. Tietjerksteradeel met Wietze de Boer, geb. 11 jan. 1916 te Kol-
lum, zoon van Eert de Boer, machinist, en van Riemke Hiemstra. Hij is loodgieter. Het 
gezin woont te Dokkum. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Eert, 5 april 1950; Jan, 19 dec. 1956; 
Riemer, 24 dec. 1961. 

145. Ymkje van der Land, dochter van nr. 76, geb. 30 mei 1927 te Twijzelerheide, tr. 
12 mei 1949 in de gem. Achtkarspelen met Heine van der Veen, geb. 22 maart 1926 te 
Twijzelerheide, zoon van Marten van der Veen, landbouwer, en van Hinke de Haan. 
Het gezin woont te Twijzelerheide. Uit het huwelijk werden geboren Marten, Akke, 
Hinke, Jenny en Grietine. 

146. Janke van der Land, dochter van nr. 82, geb. 1 jan. 1928 te Westergeest, tr. 7 
maart 1946 met Harke Bijlstra. Zijn broer Jacob trouwde in 1949 haar zuster Hinke 
(nr. 136). Het gezin woont te Dokkum. 

147. Froukje van der Land, dochter van nr. 84, geb. 1 febr. 1928 te Kollumerzwaag, 
tr. met Ad J.Meirmans, schilder. Het gezin woont te Kollumerzwaag. 

148. Hendrik van der Land, zoon van nr. 64, geb. 8 april 1928 te Suameer, tr. 21 april 
1953 in de gem. Dantumadeel met Renske van der Leest, geb. 19 febr. 1929 te Veen-
woudsterwal, dochter van Jacob van der Leest, schoenmaker, en van Jitske Elzinga. De 
vrouw vertelde, dat de namen van der Leest en Elzinga verband hielden met het be
roep van schoenmaker in de families. De man is werkzaam op de papierfabriek te 
Suameer. Het gezin woont naast het geboortehuis van de vrouw te Veenwoudster-
wal. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Jitske, 1 jan. 1954 (nr. 248); Wijtze, 7 
dec. 1954; Jacob, 11 mei 1957 en Douwina, 28 jan. 1961. 

149. Geeske van der Land, dochter van nr. 80, geb. 24 mei 1928 te Hempens, tr. 27 
nov. 1948 te Leeuwarden met Minne Bosma, geb. 10 maart 1924 te Leeuwarden, zoon 
van Marten Bosma, granietbewerker, en van Antje Bijlenga. De man was sigarenwinke
lier te Leeuwarden, maar heeft zich, nadat hij invalide was geworden, i.v.m. zijn vis-
lust gevestigd te Echten. 

Uit het huwelijk werden te Leeuwarden geboren: Marten, 15 jan. 1949; Ebe, 26 
jan. 1950. 

150. Hinkje van der Land, dochter van nr. 74, geb. 29 juni 1928 te Wyckel, tr. 2 juni 
1955 in de gem. Gaasterland met Pieter Poortema, geb. 24 nov. 1927, zoon van Jan 
Hendrik Poepjes, visser, en van Hijlkje Visser. De man is onderhoudsmonteur; het gezin 
woont te Sloten. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Jan Sikke, 5 dec. 1956; Jets, 16 april 
1961, en Hilda, 16 nov. 1965. 
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151. Mart/e van der Land, dochter van nr. 66, geb. 7 juli 1928 te Annerveensekanaal, 
tr. 2 okt. 1952 met Gerrit van Huizen, geb. 19 okt. 1922 te Winschoten. De man is 
bakker te Zuidlaren. 

Uit het huwelijk werden geboren: Nicolaas Theodorus, 12 nov. 1953; Abraham 
Hendrik, 28 maart 1955; Jantiena Henderika, 22 aug. 1956; Imma Dorothea, 5 mei 
1959 te Ter Apel; Jennie Marja, 27 juli 1966 te Winsum Gr. 

152. Siebrigje van der Land, dochter van nr. 72, geb. 30 aug. 1928 te Westergeest, tr. 
24 juni 1954 met K.Jepma, zoon van J.K.Jepma en van Akke de Hoog. Het echtpaar 
woont te Buitenpost. 

153. Jitske van der Land, dochter van nr. 68, geb. 4 okt. 1928 te Zwagerveen, is 
hoofdverpleegster in een ziekenhuis te Breda. 

154. Klaas van der Land, zoon van nr. 59, geb. 10 jan. 1929 te Twijzel, tr. 22 aug. 
1957 met Wieke Beukema. Hij is secretaris van de Stichting Woningbouw in de gem. 
Achtkarspelen en woont te Kootstertille. 

155. Jentje van der Land, zoon van nr. 67, geb. 12 jan. 1929 op de Triemen, tr. 18 
dec. 1952 in de gem. Kollumerland met Doutzen Bruinsma, geb. 21 okt. 1931 te Kol-
lumerzwaag, dochter van Anne Bruinsma, in leven boer, en van Akke Dijkstra. Hij is 
automobielverkoper. Het gezin woont te Ureterp. 

Uit het huwelijk werden geboren: Akke, 7 juni 1953 te Beetsterzwaag (nr. 241); 
Mient, 20 febr. 1955 ald., Anne, 11 juli 1956 te Drachten. 

156. Martje van der Land, dochter van nr. 73, geb. 2 maart 1929 te Hoogkerk, tr. 9 
mei 1951 te Assen met Albert Roelof Speelman, geb. 25 april 1923 te Assen, zoon van 
Jan Speelman en van Henderkien Koops. Het gezin woont te Gouda. Uit het huwelijk 
werden aldaar geboren: Ronald Eduard, 29 juni 1964; Ingrid Yvonne, 19 juni 1968. 

157. Sijtske van der Land, dochter van nr. 64, geb. 8 april 1929 te Suameer, tr. met 
Piet Damstra, smid, thans zonder beroep. Zij wonen te Hardegarijp. Er zijn twee kin
deren. Jantje, gehuwd met de onderwijzer Harry Nienhuis, en Bauke, ongehuwd. 

158. Sijtske van der Land, dochter van nr. 68, geb. 4 sept. 1929 te Zwagerveen, tr. 
28 mei 1956 in de gem. Heerenveen met Johan Jacob van Ham, geb. 4 dec. 1930 te 
Steenwijk, zoon van Riepke van Ham, thans overleden, en van Zwaantje Geertsema. 
Het gezin woont te Sint Pancras. 

Uit het huwelijk werden geboren: Grietje, 19 sept. 1957; René, 9 juni 1963; Gon-
da, 26 nov. 1964. 

159. Jitze van der Land, zoon van nr. 84, geb. 18 sept. 1929 te Twijzelerheide, tr. 7 
juni 1952 te Sneek met Maria Corbée, geb. 1 nov. 1929 te Sneek, dochter van Wierd 
Corbée, stoelenmatter, en van Martha Jorna. Hij is taxichauffeur (bij huwelijken en be
grafenissen) en tevens musicus. Het gezin woont te Sneek. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Martha, 15 maart 1955 (nr, 250); Tjipke, 
27 sept. 1962. 

160. Minne van der Land, zoon van nr. 64, geb. 21 april 1930 te Suameer, tr. 7 dec. 
1960 in de gem. Tietjerksteradeel met Cato Johanna Vledder, van Hillegom. De man 

69 



is werkzaam in een zadelmakerij. Het gezin woont te Hardegarijp. Er zijn drie kinde
ren: Wilma, Wilko en Marco. 

161. Trijntje van der Land, dochter van nr. 93, geb. 23 juni 1930 te Westergeest, tr. 
met Sybe Tolsma. Het gezin woont te Franeker. 

162. Grietje van der Land, dochter van nr. 73, geb. 21 dec. 1930 te Assen, tr. 17 okt. 
1951 in de gem. Nijkerk met Hendrikus Cornelis Steenwijk, geb. 8 juni 1929, zoon van 
Teunis Nicolaas Steenwijk, en van AlidaJohanna Pol. Het gezin woont te Nijkerk (Gld.). 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Teunis Nicolaas, 10 sept. 1952; Anneko, 
22 febr. 1956; Anton Johan, 22 sept. 1958; llona Monique, 24 sept. 1964; Diana Co-
rina, 2 aug. 1968. 

163. Tjitze van der Land, zoon van nr. 101, geb. 28 jan. 1931 te Kollumerzwaag, tr. 
met Anna de Vries, geb. 10 juli 1932 te Veenklooster, dochtervan Wijbe de Vries, ar
beider, en van Seaske Bouius. Hij is expediteur en veehandelaar. Het gezin woont te 
Veenklooster. 

Uit het huwelijk werden onder Kollumerzwaag geboren: Tjitze, 10 nov. 1956 (nr. 
256); Seaske, 24 dec. 1957 (nr. 259); Martje, 23 april 1960; Wybe, 4 nov. 1965. 

164. Geeske van der Land, dochter van nr. 69, geb. 20 febr. 1931 te Huizum; tr. 26 
juli 1954 te Leeuwarden met Johannes Dominicus Jorna, geb. 3 mei 1921 te Leeuwar
den, zoon van Dirk Jorna, steenhouwer, later incasseerder, en van Regina van der Werf. 
De man is van beroep etaleur. Het gezin woont te Leeuwarden. Uit het huwelijk wer
den aldaar geboren: Boudina, 8 aug. 1955, en Regina Carla Maria, 8 okt. 1960. 

165. Pietje van der Land, dochter van nr. 72, geb. 13 maart 1931 te Westergeest, tr. 
29 maart 1956 met Popke de Bruin, geb. 31 mei 1932 te Zwaagwesteinde, zoon van 
Komelis de Bruin en Baukje van Leijen. Het gezin woont te Drachten. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Antje, 18 maart 1958; Baukje, 22 mei 
1961, en Jeannette, 6 okt. 1967. 

166. Trijntje van der Land, dochter van nr. 82, geb. 8 april 1931 te Groningen, tr. 5 
sept. 1950 in de gem. Leeuwarderadeel met Sikke Meijer, geb. 10 juni 1926, zoon van 
Einte Meijer, landarbeider/wegenbouwer, en van Jetske de Vries. De man is stucadoor. 
Het gezin woont te Hijum. 

Uit het huwelijk zijn geboren: Ytje, 10 febr. 1951 te Hijum; Einte, 9 juli 1955 te 
Leeuwarden, en Jentje, 18 maart 1962 te Hijum; deze is op 2 dec. 1979 bij een ver
keersongeval onder Birdaard om het leven gekomen. 

167. Koentje van der Land, dochter van nr. 67, geb. 18 juni 1931 op de Triemen, tr. 
22 okt. 1953 in de gem. Opsterland met Sjoerd de Vos, geb. 15 mei 1929 te Wijnje-
terp, zoon van Wiebe de Vos, thans rustend veehouder, en van Antje Donia. De man is 
machinedrijver. Het gezin woont te Wijnjewoude. 

Uit het huwelijk werden te Drachten geboren: Baukje, 28 juli 1954; Wiebe, 7 
maart 1957; Antje, 9 aug. 1960. 

168. Antje van der Land, dochter van nr. 90, geb. 27 juli 1931 te Buitenpost, tr. met 
Johan van Verseveld, geb. 23 dec. 1933 te Amerongen. Het gezin woont te Ameron-
gen. 
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169. Wietske van der Land, dochter van nr. 64, geb. 19 sept. 1931 te Suameer, tr. met 
Sjoerd Sjoerds Visser. Hij is werkzaam op een papierfabriek. Het gezin woont te Har-
degarijp. Er zijn drie kinderen: Sjoerd, Jantje (gehuwd met Wigle Harmens van der 
Veen) en Wijtze. 

170. Rindert van der Land, zoon van nr. 101, geb. 17 jan. 1932 te Kollumerzwaag, 
tr. met Froukje van der Veen, geb. 6 aug. 1937 te Twijzelerheide, dochter van Jarig 
van der Veen, arbeider, en van Jacoba Veenstra. Hij is medefirmant in een transport
bedrijf. Het gezin woont te Hanenburg onder Kollumerzwaag. 

Uit het huwelijk zijn aldaar geboren: Tjitse, 24 juni 1959; Jacoba, 1 sept. 1960; 
Jarig, 24 april 1964; Gerke, 28 aug. 1969. 

171. Willem van der Land, zoon van nr. 68, geb. 16 april 1932 te Zwagerveen, woont 
ongehuwd te Rotstergaast, samen met een vriendin met kinderen. 

172. Trijntje van der Land, dochter van nr. 76, geb. 11 mei 1932 te Twijzelerheide, is 
gehuwd met Jacob Boersma. Het echtpaar woonde in 1960 te Kollum, toen een doch
ter Akke op 25 jan. 1960 aldaar geboren werd. Er was toen reeds een zoon Ico. 

173. Janke van der Land, dochter van nr. 100, geb. 16 sept. 1932 te Kollum, tr. 4 
april 1953 in de gem. Kollumerland met Gerben de Hoog, geb. 19 sept. 1920, zoon van 
Jan de Hoog en van Tjitske Walda. Het gezin heeft gewoond te Rotterdam en Kollu-
merpomp en woont thans te Kollum. 

Uit het huwelijk zijn geboren: Jan, 8 okt. 1953 te Kollum; Sytske, 22 febr. 1955 
te Rotterdam; Rudolf Ale×ander, 24 okt. 1965 te Kollumerpomp. 

174. Roelof van der Land, zoon van nr. 84, geb. 2 okt. 1932 te Sneek, is vrachtwagen-
chauffeurte Rotterdam. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen: Gonny,Tjipke en Marcel. 

175. Hendrik van der Land, zoon van nr. 66, geb. 9 nov. 1932 te Annerveensekanaai, 
tr. 9 okt. 1962 in de gem. Winsum (Gr.) met Jannie Klaassens, geb. 28 juni 1940 al
daar. Hij is firmant in Van der Land's bakkerij te Winsum (Gr.). 

Uit het huwelijk zijn aldaar geboren: Abraham, 3 juli 1963, overl. nog dezelfde 
dag; Abraham, 27 febr. 1966; Wijnanda, 30 jan. 1969; Jeanette, 8 aug. 1971; Gea, 3 
okt. 1972. 

176. Janke van der Land, dochter van nr. 93, geb. 18 dec. 1932 te Westergeest, tr. 1 
mei 1957 met Douwe de Vries, geb. 9 okt. 1932 te Molkwerum, zoon van Gerrit de 
Vries, bakker, en van Douwtje Feenstra. De man is van beroep organisatieadviseur. Het 
gezin woont te Drachten. 

Uit het huwelijk zijn te Stadskanaal geboren: Hendrika, 23 mei 1958; Douwtje, 
26 nov. 1960; Esther, 21 mei 1964. 

177. Jeltje van der Land, tweeling met de vorige, is gehuwd geweest en woont te 
Sexbierum. 

178. Djoke van der Land, dochter van nr. 94, geb. 14 juni 1933 te Oostrum, is gehuwd 
met Taeke van Lingen, wonende te IJlst, bij het onderwijs werkzaam. 

179. Tjeerd van der Land, zoon van nr. 68, geb. 30 juni 1933 te Oranjewoud, tr. 
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26 jan. 1965 te Apeldoorn met Gerritje Petronella Kleiboer, geb. ald. 23 juni 1941, 
dochter van Johannes Kleiboer, thans zonder beroep, en van Petronella Berendina 
Roozelaar. Hij is boekhouder. Het gezin woont te Apeldoorn. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Erik, 16 april 1966; Petronella (Ellen) 21 
juli 1971. 

180. Janke van der Land, dochter van nr.92, geb. 17 aug. 1933 te Deersum, tr. 19 sept. 
1956 in de gem. Rauwerderhem met Daam Siksma, geb. 8 okt. 1932 te Deersum, zoon 
van Pieter Siksma en van Yke Ligthart, thans beiden overleden. De man is boer. Het 
gezin woont te Deersum. De vrouw werd op 19 febr. 1977 gehuldigd met een ere
medaille van de Nederl. Toneelbond, omdat zij 25 jaar aktief lid was van de toneelklub 
„Nocht en Wille" te Deersum. Bij deze huldiging werd verklaard, dat „frou Siksma net 
allinne warber is yn de toanielklub, der kin hast neat barre yn Dearsum, dêr't Janke 
net foar yn it spier is". 

Uit het huwelijk is op 8 nov. 1961 te Deersum een zoon Pieter geboren. 

181. Sjoerd van der Land, zoon van nr. 74, geb. 5 okt. 1933 te Wyckel, tr. met Jitske 
van der Brink, geb. 26 febr. 1937 te Ureterp, dochter van Lubbertus van der Brink, 
kaasmaker, en van Maaike Geertsma. Hij is als militair werkzaam te Schaarsbergen. Het 
gezin woont te (Oud) Zevenaar. 

Uit het huwelijk werden geboren: Maaike, 30 okt. 1958 te Sneek; Sierk, 10 jan. 
1961 te Zevenaar; Jeannet Luberta, 11 okt. 1968 te Zevenaar. 

192. Tjitske van der Land, dochter van nr. 90, geb. 9 jan. 1934 te Buitenpost, tr. met 
Auke van der Wal, geb. 21 juni 1930 te Twijzelerheide, zoon van Sake van der Wal, ar
beider, en van Loltje Wijbenga. Het gezin woont te Twijzelerheide. 

183. Taetske van der Land, dochter van nr. 72, geb. 25 april 1934 te Westergeest, is 
op 29 nov. 1956 gehuwd met W.Sangers. 

184. Hendrikje van der Land, dochter van nr. 66, geb. 9 nov. 1934 te Annerveense-
kanaal, tr. 16 maart 1967 te Groningen met Evert Bruns Saathof, geb. 18 jan. 1910 te 
Heiligerlee, weduwnaar van Elsiena Cock. Haar man was gepensioneerd hoofdagent van 
politie. Hij overleed zeer plotseling op 14 juni 1980 in zijn woonplaats Groningen. 
Uit het huwelijk is op 21 aug. 1968 te Groningen een dochter geboren, genaamd Jan-
tiena Maria. 

185. Wiebrígje van der Land, dochter van nr. 90, geb. 8 febr. 1935 te Buitenpost, tr. 
met Ritske Elzinga, geb. 1 mei 1930 te Harkema Opeinde, zoon van Albert Elzinga, 
arbeider, en van Tjitske van der Meer. Het gezin woont te Harkema. 

186. Pieter van der Land, zoon van nr. 68, geb. 14 febr. 1935 te Oranjewoud, tr. 24 
aug. 1972 in de gemeente Bergen (NH) met Francisca Maria Emans, geb. 4 jan. 1945 te 
Dordrecht, dochter van Dirk Emans, dameskapper, en van Grada Lucia van Vorsselen. 
De man is landmeetkundige. Het gezin woont te Castricum. 

Uit het huwelijk werden geboren: Menno Sierk, 30 aug. 1973 te Heemskerk; Friso 
Pieter, 23 febr. 1977 te Castricum. 

187. Jent/e van der Land, zoon van nr. 94, geb. 18 febr. 1935 te Oostrum.tr. 18 okt. 
1963 te Groningen met Gesina Jantje Sinkgraven, geb. 12 april 1940 te Groningen, 

72 



dochter van Adol f Sinkgraven, gepensioneerd ambtenaar en Anke Harmke Wieringa. 
Hij is ambtenaar bij de rijksinrichtingen te Veenhuizen. Het gezin woonde eerst te Gro
ningen maar nu te Oosterwolde. Het gezin telt twee kinderen, beiden geboren te Gro
ningen, n l . Anke Gezina, 31 okt . 1965 en René Paul, 12 juni 1967. 

188. Jentje van der Land, zoon van nr. 93, geb. 22 maart 1935 te Westergeest, tr. 8 
april 1958 in de gem. Barradeel met G. de Vries, geb. 27 sept. 1936 te Pietersbierum, 
dochter van Sybren de Vries, t immerman/opzichter, en van Johanna de Groot. Hij is 
verbonden aan de Rijksdienst voor de Oudheidkunde te Ketelhaven. Het gezin woont 
te Swifterbant. 

Uit het huwelijk werden geboren: Johanna, 6 maart 1959 te Berkhout; Ebe, 20 
juni 1961 te Wijnaldum; Sybren, 8 jan. 1963 te Wijnaldum; Hendrika, 28 sept. 1966 te 
Swifterbant. 

189. Jacob van der Land, zoon van nr. 89, geb. 4 april 1935 te Kol lum, tr. 5 okt . 
1962 te Wassenaar met Johanna Maria Noort , geb. 17 juni 1940 ald., dochter van Nico-
laas Noort , hovenier, en van Maria Schalk. Hij is van beroep bioloog. Het gezin woont 
te Wassenaar. 

Uit het huwelijk werden geboren te Leiden: Mario Anne, 18 nov. 1963; Roelof 
Nicolaas, 15 mei 1966; Wouter Sipke, 3 aug. 1969. 

190. Jentje van der Land, dochter van nr. 73, geb. 30 juni 1935 te Assen, is werkzaam 
als administratief assistente en woont te Vlaardingen. 

191. Geert van der Land, zoon van nr. 74, geb. 15 juli 1935 te Wyckel, tr. met Sie-
brigje Faber. Hij is melkhandelaar te Wyckel in de zaak, vroeger door zijn vader gedre
ven. Uit het huwelijk werden drie dochters geboren, met name Geertje, Jetske en 
Hinkje (Hennie). 

192. Auke van der Land, zoon van nr. 69, geb. 26 juli 1935 te Huizum, tr. 13 dec. 
1963 te Leeuwarden met Aaltje Dorhout, geb. 11 dec. 1938 te Leeuwarden, dochter 
van Kornelis Dorhout, straatmaker, en van Grietje Louwrink. Hij is plaatwerker
lasser, en wordt vanwege zijn vakbekwaamheid en betrouwbaarheid door zijn werk
gever dikwij ls uitgezonden naar het buitenland, o.a. Zaïre. Het gezin woont te 
Sneek. 

Uit het huweli jk zijn te Leeuwarden geboren: Douwe, 15 okt . 1964; Karin, 14 ju
ni 1968. 

193. Jeltje van der Land, dochter van nr. 64, geb. 12 nov. 1935 te Surhuisterveen, is 
getrouwd met Jelle Veenstra, zoon van Abe Veenstra en van Boukje Liekelema. Hij is 
werkzaam bij gemeentewerken. Het gezin woont te Purmerend. Uit het huwelijk is één 
zoon Hayo geboren. 

194. Jentje van der Land, zoon van nr. 82, geb. 19 april 1936 te Groningen, tr. 17 jan. 
1956 in de gem. Dantumadeel met Hiltje van der Weide, geb. 26 nov. 1935 te Broek 
onder Akkerwoude (thans Broeksterwoude), dochter van Foeke van der Weide, van 
boerenbedrijf, en van Dirkje Wijnsma. De man is houtbewerker. Na eerst te Dantuma-
woude te hebben gewoond woont het gezin thans te Dokkum. 

Uit het huweli jk werden geboren: Dirkje, 27 dec. 1956 te Dokkum (nr. 257); 
Jentje, 30 aug. 1960 te Dantumawoude; Yt je, 15 nov. 1963 ald. 
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195. Hendrik van der Land, zoon van nr. 84, geb. 23 juli 1936 te Sneek, is getrouwd 
met Atje de Groot. Hij is chauffeur bij gemeentewerken. Het gezin woont te Sneek. 
Hier werden uit het huwelijk 4 kinderen geboren, nl. Tjipke, Cornelis, Rindert en 
Anja. 

196. Hendrikje van der Land, dochter van nr. 100, geb. 14 aug. 1936 te Augsbuurt, is 
getrouwd met Jacob Krans, zoon van Berend Krans, arbeider. Hij was eerst heftruck
chauffeur, maar is thans invalide. Het gezin woont te Utrecht. Er zijn drie kinderen: 
Berend, Sytske en Wilma. 

197. Sipke van der Land, zoon van nr. 89, geb. 12 febr. 1937 te Kollum, is ongehuwd, 
en woont te Wassenaar in het huis, waar eerder zijn ouders woonden. Hij is de bekende 
N.CR.V.-t.v. commentator. Hij is opgegroeid te Engwierum, en was 8 jaar toen zijn 
ouders verhuisden naar Wassenaar. Hij was ruim 5 jaar leraar Nederlands aan hetChr. 
Lyceum te Leiden. Hij volgde ook een opleiding tot godsdienstonderwijzer en preekt 
af en toe. Met zijn dubbele neef. Ds. Jaap Zijlstra, heeft hij verschillende malen mede
gewerkt aan de Pinksterbijeenkomsten te Veenklooster. 

198. Jentje van der Land, zoon van nr. 104, geb. 9 maart 1937 te Kooten, tr. 7 nov. 
1959 te Leeuwarden met Grietje Atema, geb. 10 aug. 1938 te Leeuwarden, dochter 
van Tjibbe Atema, metselaar, en van Tjitske Klijnsma. De man is chauffeur op een 
tankauto voor het vervoer van vloeibare brandstof. Het gezin woont te Marssum. 

Uit het huwelijk werden geboren: Thea, 20 april 1960 te Leeuwarden; Hendrik en 
Tjibbe, tweelingen, 31 dec. 1965 te Marssum. 

199. Wieger van der Land, zoon van nr. 93, geb. 30 maart 1937 te Westergeest, tr. 11 
dec. 1964 in de gem. Tietjerksteradeel met Minnie Antje Wijtsma, geb. 12 mei 1941 te 
Huizen (NH), dochter van Tjomme Wijtsma, rustend boer, en van Sibbeltje Meindertsma. 
Hij is magazijnchef in een machinebedrijf. Het gezin woont te Sneek. Er zijn aldaar 
twee kinderen geboren: Ybo, 20 juni 1966, en Tjomme, 16 juni 1969. 

200. Maaike van der Land, dochter van nr. 80, geb. 14 april 1937 te Leeuwarden, tr. 
eerst te Leeuwarden met Freke Adema, van Leeuwarden, zoon van Wijtze Adema, en 
na scheiding van deze op 1 juni 1972 te Leeuwarden met Willem Johan van Brouwers
haven, geb. 25 nov. 1950 te Leeuwarden, zoon van Cornelis van Brouwershaven, boek
binder, en van Guurtje Zaal. De tweede man is bewaker bij de rijksinrichtingen te 
Veenhuizen. Het gezin woont te Oosterwolde. 

Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren, nl. Freke, 13 febr. 1957 te 
Leeuwarden, en Grietje Gezina, 24 maart 1960 te Swichum. 

201. Martje van der Land, dochter van nr. 90, geb. 1 juni 1937 te Buitenpost, tr. eerst 
met Marten van der Meer; na echtscheiding hertrouwde zij met Siebren Boskma, geb. 
27 okt. 1939 te Twijzelerheide. Het gezin woont te Valkenburg. 

202. Jan van der Land, zoon van nr. 73, geb. 6 juni 1937 te Assen, tr. 2 dec. 1960 te 
Assen met Geertje Eissen, geb. 31 okt. 1940 te Ansen (gem. Ruinen), dochter van 
Harm Eissen, gemeenteambtenaar, en van Margje Joosten. Hij is chef van een bedrijfs
bureau. Het gezin woont te Veendam. 

Uit het huwelijk zijn geboren: Dirk, 13 mei 1961 te Veendam; Harry Nico, 18 mei 
1965 te Winschoten. 
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203. Klaas van der Land, zoon van nr. 89, geb. 2 mei 1938 te Engwierum, is te Wasse
naar getrouwd met Rita . . ., woont aldaar, en heeft twee dochters Elsbeth en Anna 
Marie. 

204. Roelof van der Land, tweelingbroer van nr. 203, tr. 5 okt. 1966 in de gem. Wasse
naar met Everdina Jannie den Daas, geb. 4 sept. 1945 te Voorburg, dochter van Evert 
Jan den Daas, thans zonder beroep, en van Gerritje de Zwart. Hij is agent van politie te 
Valkenswaard. Het gezin woont aldaar. 

Uit het huwelijk werden geboren: Ronald, 20 dec. 1968 te Valkenswaard; Annette 
Catharina, 22 mei 1972 te Eindhoven. 

205. Klaas van der Land, zoon van nr. 94, geb. 17 sept. 1938 te Oostrum, tr. 10 dec. 
1963 in de gem. Achtkarspelen met Loltje Posthumus, geb. 9 juli 1941 te Buitenpost, 
dochter van Andries Posthumus, veehouder, en van Jitske Veenstra. De man is werk
zaam in het bankbedrijf. Het gezin woont te Dokkum. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Jelle Hendrik, 24 nov. 1964; Andries, 3 
juli 1966; Alfred Eduard, 21 febr. 1972 en Anita, 7 nov. 1973. 

206. Geertruida van der Land, dochter van nr. 74, geb. 16 febr. 1939 te Wyckel, is ge
huwd met Jan Beuckens, van Scharl. Het gezin woont te Langweer. Er zijn drie kinde
ren: Kerst, Jetske en Geeske. 

207. Hendrika van der Land, dochter van nr. 68, geb. 30 juni 1939 te Heerenveen, tr. 
25 nov. 1970 in de gem. Rozendaal (Gld.), met Gerrit Groeneveld, geb. 26 aug. 1932, 
zoon van Peter Groeneveld, thans zonder beroep en van Woutera van Loon. Het gezin 
woont te Eist. 

Uit het huwelijk werden geboren in de gem. Rozendaal: Margaretha Jitske, 16 okt. 
1971; Wouterina Jenneke, 25 juni 1973. 

208. Maaike van der Land, dochter van nr. 92, geb. 26 sept. 1939 te Deersum, tr. 29 
maart 1961 in de gem. Idaarderadeel met Oeds van der Leij, geb. 6 mei 1937teSua-
meer, zoon van Sjouke van der Leij, werkman rijkswaterstaat, en van Oelkje Veenema. 
De man is kantonnier bij rijkswaterstaat. Het gezin woont te Idaard. 

Er zijn drie kinderen, nl.: Sjouke, geb. 19 juli 1963 te Idaard; Hinke, geb. 14 juli 
1972 te Leeuwarden (ziekenhuis); Jaap, geb. 5 maart 1974 alsvoren. 

209. Aukje van der Land, dochter van nr. 64, geb. 25 okt. 1939 te Surhuisterveen, tr. 
7 febr. 1963 in de gem. Tietjerksteradeel met Freerk Vlasman, geb. 16 dec. 1933 te 
Engwierum, zoon van Johannes Vlasman, vroeger landarbeider, thans zonder beroep, 
en van Grietje van der Meer. De man is kwaliteitscontroleur. Het gezin heeft gewoond 
te Bergum en woont nu te Dokkum. 

Uit het huwelijk is op 8 maart 1975 te Leeuwarden een zoon Johannes Jan gebo
ren. 

210. Gerke van der Land, zoon van nr. 101, geb. 4 juni 1940 te Kollumerzwaag, is 
getrouwd met Dirkje Smid, geb. 29 mei 1943 te Kollum, dochter van Hendrik Smid, 
veehouder, en van Pietje Heydanus. Hij is administrateur van een bejaardencentrum; zij 
is administratrice van bejaardenwerk. 

Uit het huwelijk zíjn te Kollum geboren: Petra, 28 mei 1967;Tjitze, 22 mei 1970; 
Hendrik, 25 jan. 1972. 
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211. Baukje van der Land, dochter van nr. 94, geb. 16 okt. 1940 te Oostrum, tr. 14 
juni 1962 te Dokkum met Sijbren Rintjema, geb. 28 juli 1940 te Holwerd, zoon van 
Tjeerd Rintjema, transportondernemer, en van Richtje Akkerman. Hij is in het onder
wijs werkzaam. Het gezin woont te Drachten. 

Uit het huwelijk werden geboren: Tiny Astrid, 13aug. 1964; Ria Esther, 4 juli 1968. 

212. Rindert van der Land, zoon van nr. 90, geb. 8 juni 1941 te Buitenpost, is gehuwd 
met Thea Radema, geb. 25 april 1945 te Kootstertille. Het gezin woont te Buitenpost. 

213. Reinder van der Land, zoon van nr. 104, geb. 21 sept. 1941 te Morra, woont on
gehuwd te Leeuwarden. Hij is chauffeur geweest, en kellner, en werkt nu als glaszetter. 

214. Klaas van der Land, zoon van nr. 100, geb. 10 mei 1942 te Kollum, tr. te Utrecht 
met Ingrid de Beurs, dochter van Jacques de Beurs, conciërge van een school. Hij is 
onderhoudsmonteur bij de Sihi pompenfabriek. Het gezin woont te Grand Island, New 
York. Er zijn drie kinderen: Carla, geb. te Utrecht, Cathy en Karen, beiden geboren te 
Gwelf in Canada. 

214a. Janke van der Land, dochter van nr. 67, geb. 12 aug. 1942 te Drachten, is ge
huwd met Guus van Haaften, verbonden aan de directie van de Technische Hogeschool 
te Enschede. Het gezin woont te Haaksbergen. Er zijn drie kinderen: Ellen, Kasper en 
Annemarie. 

215. Ludo Piet van der Land, zoon van nr. 89, geb. 10 sept. 1942 te Engwierum, tr. 4 
okt. 1967 te Wassenaar met Irene Jantine Adriane van Duijn, geb. 17 mei 1945 te Was
senaar, dochter van Willem van Duijn, gepensioneerd, en van Jolande Christine Eliza-
beth de Vendt. Hij is hoofd ener school. Het gezin woont te Willige Langerak. 

Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren: Mariëlle, 17 aug. 1969 te Katwijk aan 
Zee; Andger Christiaan, 22 febr. 1974 te Gouda; lljar, 14 dec. 1977 te Gouda, doch 
overleden op 24 dec. 1977 te Rotterdam; Jeriël, 12 maart 1980 te Gouda. 

216. Alida Henderika Paulina van der Land, dochter van nr. 97, geb. 18 sept. 1942 te 
Emmen, is gehuwd met Wim van der Baart, electriciën bij het G.E.B, te Valkenswaard. 

217. Theunis van der Land, zoon van nr. 104, geb. 17 febr. 1943 te Morra, tr. 11 juni 
1964 te Heerenveen met Antje van der Berg, geb. 25 april 1944 te Luinjeberd, dochter 
van Sibbeie van der Berg, los werkman. De man is smid-bankwerker. Het gezin woonde 
eerst te Luinjeberd, doch nu te Marssum. Er zijn twee kinderen: Hendrik, geb. 16 nov. 
1965 te Luinjeberd; Sido, geb. 26 sept. 1969 te Leeuwarden. 

218. Rense van der Land, zoon van nr. 90, geb. 23 febr. 1943 te Buitenpost, is gehuwd 
met Loeki Veenstra, geb. 19 okt. 1945. Het gezin woont te Zwaagwesteinde. 

219. Mient van der Land, zoon van nr. 93, geb. 20 sept. 1943 te Westergeest, is ge
huwd met P.Tolsma, en woont te Se×bierum. 

220. Jennie van der Land, dochter van nr. 66, geb. 1 nov. 1943 te Annerveensekanaal, 
tr. 2 mei 1968 met Jan de Heer, geb. 20 mei 1940 te Kamerik, kartograaf. Het gezin 
woont te Zuidlaren. Uit het huwelijk is op 4 okt. 1976 aldaar een zoon Abraham Jo-
han geboren. 
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221. Hendrik Sierks van der Land, zoon van nr. 97, geb. 11 jan. 1944 te Emmen, is 
gehuwd met Sonja Melchers, en van beroep bankwerker aan een slachthuis. Het gezin 
woont te Emmen. Er zijn twee kinderen: Marco en Desirée. 

222. Helena van der Land, dochter van nr. 137, geb. 13 sept. 1944 te Sneek, tr. 3 sept. 
1965 ald. met Willem Bergsma, thans beroepsmilitair te Leeuwarden, wonende te 
Sneek. Hij is een zoon van Jelle Bergsma, voorman bij Philips, en van Grietje Vaartjes, 
wonende te Drachten. 

Uit het huwelijk werden te Sneek geboren: Jelle, 6 maart 1967 en Clara, 3 nov. 
1969. 

223. Ytje van der Land, dochter van nr. 100, geb. 13 jan. 1945 te Leeuwarden, is ge
huwd met Jan Mattemaker, sloper, zoon van Johannes Mattemaker, monteur. Het ge
zin woont te Utrecht. Er is een dochter Sytske. 

224. Djoeke Antje van der Land, dochter van nr. 74, geb. 1 nov. 1945 te Wyckel, tr. 
28 mei 1968 te Sloten met Sybren de Haan, geb. 15 juli 1943 te Oosterzee, zoon van 
Jelle de Haan, rustend veehouder, en van Jeskjen van der Goot. De man is veehouder 
van beroep. Het gezin woont te Oosterzee. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Jessica, 16 maart 1969; Jelle Frits, 29 
april 1973; Sierk Erik, 15 sept. 1976. 

225. Grietje Trijntje van der Land, dochter van nr. 104, geb. 21 okt. 1946 te Marssum, 
tr. in 1967 in Menaldumadeel met Arjen Smidts, zoon van Jacob Smidts, bode-k ontro-
leur van een ziekenfonds. De man is internationaal chauffeur bij een vleesbedrijf te 
Leeuwarden, terwijl de vrouw een café-restaurant te Vrouwenparochie beheert, waarin 
het gezin ook woont. 

Uit het huwelijk zijn geboren: Jacob, 31 jan. 1968 te Leeuwarden; Dirkje, 21 juni 
1970 te Harlingen. 

226. Sjoerd Kasper van der Land, zoon van nr. 97, geb. 23 okt. 1946 te Emmen, is 
getrouwd met Diny Grit, en van beroep leraar Duits aan een lagere technische school. 
Het gezin woont te Emmen. Het echtpaar heeft twee zoons: Edwin en Ronald. 

227. Jeltje van der Land, dochter van nr. 137, geb. 30 nov. 1946 te Sneek, tr. 7 nov. 
1969 te Sneek met Ype de Boer, thans ambtenaar ter gemeentesecretarie van Lochum. 
Hij is een zoon van Bauke de Boer, administrateur bij de politie te Sneek. 

Uit het huwelijk werden te Lochum geboren: Irene, 23 april 1974; Jetske, 26 dec. 
1976. 

228. Hendrik Sierks Vanderland, zoon van nr. 122, geb. 4 maart 1947 in de gem. Em
men, emigreerde naar Canada, en tr. 25 mei 1974 te Calcary (Alberta) met Wilhelmina 
Versloot, geb. 2 sept. 1951 te Rotterdam, dochter van Howard Rodney (geboren Anne 
Tjitte) Versloot, eigenaar van een verhuur- en reparatiebedrijf van vorkheftrucks, en 
van Antonia Elizabeth Vrijenhoek. Het gezin woont te Calcary in Canada. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Michael Albert, 6 mei 1976; Mark 
Randolf, 3 jan. 1978. 

229. Hilbrand van der Land, zoon van nr. 93, geb. 29 dec. 1947 te Buitenpost, tr. 14 
dec. 1972 te Harlingen met Antje Hoekstra, geb. ald. 28 okt. 1950, dochter van Albert 
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Hoekstra, thans overleden, en van Hindriktje Arendina Klaassens. Hij is monteur bij de 
technische dienst van de P.T.T. Het gezin woont te Franeker. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Hindriktje Arendina, 30 juni 1974;Satta 
Ritana, 29 okt. 1976. 

230. Henk van der Land, tweeling met voorgaande, tr. 3 nov. 1972 in de gem. Barra-
deel met Henderika van der Zee, geb. 21 mei 1950 te Pietersbierum, dochter van Rein-
der van der Zee, vroeger tuinman, en van Akke Kloosterman. De man is maker van 
jachtbetimmeringen. Het echtpaar woont te Sexbierum. 

231. Wijtze van der Land, zoon van nr. 131, geb. 10 maart 1948 te IJsbrechtum, tr. 31 
maart 1971 in de gem. Tietjerksteradeel met Ybeltje Bosma, geb. 8 aug. 1951 te Bo-
zum, dochter van Jacob Bosma, assistent-bedrijfsleider aan de praktijkschool voor de 
veehouderij en het weidebedrijf te Oenkerk, en van Sieuwke Everdina Borger. Hij was 
tot voor kort leraar wis- en natuurkunde aan een lagere technische school te Leeuwar
den, maar heeft thans een functie bij de Fokkerfabrieken te Amsterdam (Schiphol). 
Het gezin woonde eerst te Oenkerk, nu te Rinsumageest, doch zal binnenkort naar de 
omgeving van Schiphol verhuizen. Het echtpaar heeft zelf geen kinderen, maar heeft 
vier pleegkinderen uit Indonesië. 

232. C/ara van der Land, dochter van nr. 137, geb. 28 aug. 1948 te Sneek, tr. 3 sept. 
1971 te Sneek met Gerrit de Boer, firmant van een schoonmaakbedrijf te Sneek, zoon 
van Wybe de Boer, vertegenwoordiger. Het gezin woont te Sneek. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Wijbrand, 28 sept. 1974 en Tjeerd, 2 aug. 
1977. 

233. Roe/ie van der Land, dochter van nr. 122, geb. 4 jan. 1949 in de gem. Emmen, is 
getrouwd met Wim Schonewille, werkzaam bij het Reactorcentrum te Almelo. Het 
echtpaar woont te Vroomshoop. 

234. Hendrik Maria van der Land, zoon van nr. 100, geb. 19 april 1949 te Wamel, tr. 
met Janny Meintema, dochter van Dirk Meintema, werkzaam op de Coöp. Condens-
fabriek. Hij is steenhouwer. Het gezin woont te Leeuwarden. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Greta, 22 okt. 1967; Mirjam, 26 okt. 
1969; Dirk Jan, 22 april 1974. 

235. Coba van der Land, dochter van nr. 143, geb. 23 mei 1949 te Hempens, is ge
huwd met Joop Holterman, chef-reviseur van automotoren. Het echtpaar woont te 
Zuidland (Voorne). 

236. Hans Peter van der Land, zoon van nr. 111, geb. 20 juni 1949 te Mechernich 
(Dld.), tr. 27 april 1978 te Ahrweiler (Ringen) met Ottilie Kohlhaas. Zij wonen te Ant-
weiler (Dld.). 

237. Ria van der Land, dochter van nr. 122, geb. 10 febr. 1950 in de gem. Emmen, is 
gehuwd met Eelke Teitsma, leraar mavo te Baflo; het echtpaar woont te Rasquert. 

238. Sjoukje van der Land, dochter van nr. 131, geb. 28 aug. 1951 te Wijtgaard, tr. 21 
aug. 1970 te Leeuwarden met Wybe Soepboer, geb. te Blokzijl, zoon van Anne Soep
boer, boer, en van Trijntje Upper. Hij is beroepsmilitair. Het echtpaar woont te Eestrum. 
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239. Fennie van der Land, dochter van nr. 122, geb. 24 febr. 1952 in de gem. Emmen, 
is gehuwd en woont te Nijkerk (Veluwe). Zij en haar man zijn beide in het maatschap
pelijk werk werkzaam. 

240. Tetje van der Land, dochter van nr. 141, geb. 15 mei 1952 te Langweer, tr. 22 
mei 1974 in de gem. Noordoostpolder met Willem Bakker, geb. 28 juni 1953. Het 
echtpaar woont te Genemuiden. Er zijn twee zoons: Martin, geb. 8 juli 1975; Willem, 
geb. 28 juni 1979. 

241. Akke van der Land, dochter van nr. 155, geb. 7 juni 1953 te Beetsterzwaag, tr. 
in de gemeente Opsterland met Ebel Drent, geb. 20 juli 1953 te Zevenhuizen (Gr.), 
zoon van Job Drent, opperman, en van Aukje van der Ploeg. Hij is timmerman. Het 
gezin woont te Ureterp. 

Aldaar werden geboren: Dorothy, 23 okt. 1974; Marjorie, 17 juli 1976; Oliver, 
7nov. 1979. 

242. Wijtze van der Land, zoon van nr. 134, geb. 29 juni 1953 te Oenkerk, tr. met 
Hendrikje Bouma, dochter van Dictus Bouma. Hij is bouwvakker. Het gezin woont te 
Kollumerzwaag. Er zijn twee kinderen: Leentje, geb. 29 nov. 1973 te Driesum; Jeltje, 
geb. 19 nov. 1975 te Kollumerzwaag. 

243. Annemarie van der Land, dochter van nr. 143, geb. 17 sept. 1953 op Curaçao, is 
gehuwd en woont te Amsterdam. 

244. Boudina van der Land, tweelingzuster van voorgaande, is stewardess bij een lucht
vaartmaatschappij en woont te Johannesburg (Zuid Afrika). 

245. Wijke van der Land, dochter van nr. 135, geb. 27 sept. 1953 te Sneek, is gehuwd 
met Sybren van der Wijk. Het gezin woont te Sneek. Er zijn aldaar twee kinderen ge
boren: Rindert, 27 juni 1973; Peter, 7 sept. 1975. 

246. Pietje van der Land, dochter van nr. 138, geb. 25 okt. 1953 te Franeker, is in 
1978 te Assen gehuwd met Dirk de Vries, van Leeuwarden. Zij heeft de akte van on
derwijzeres, hij is psychotherapeut. Het echtpaar woont te Haulerwijk. 

247. Maaike Hitje van der Land, dochter van nr. 105, geb. 20 dec. 1953 te Leeuwar
den, is 6 dec. 1974 getrouwd met Thijs Notebomer, geb. 23 dec. 1951 te Lutjegast. 
Het gezin woont te Kollumerzwaag. 

Uit het huwelijk werden aldaar geboren: Frouktje, 28 febr. 1976; Jikke, in nov. 
1979. 

248. Jitske van der Land, dochter van nr. 148, geb. 1 jan. 1954 te Veenwoudsterwal, 
tr. met Jan Postma, geb. 8 jan. 1951, zoon van Harmen Postma, die eerst „buorkerij" 
had, maar later arbeider op een timmerfabriek werd, en van Marijke Paulusma. Hij is 
bouwkundig tekenaar. Het gezin woont te Veenwoudsterwal. Er zijn twee kinderen: 
Amarens, geb. 23 juli 1977 te Leeuwarden; Harmen, geb. 18 sept. 1979 te Veenwoud
sterwal. 

249. Maaike van der Land, dochter van nr. 134, geb. 9 nov. 1954 te Hardegarijp, tr. 
met Tjalling Kooistra, zoon van Binne Kooistra, landarbeider. Hij is bouwvakker. Het 
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gezin woont te Veenwoudsterwal. 
Er zijn twee kinderen, beiden geboren te Leeuwarden: Jeltje, 7 nov. 1976; Binne 

Tjalling, 19 nov. 1979. 

250. Martha van der Land, dochter van nr. 159, geb. 15 maart 1955 te Sneek, is ge
huwd met Peke Hoekstra en woont te Sneek. 

251. Wyke Aukje Maria van der Land, dochter van nr. 100, geb. 12 juli 1955 te Leeu
warden, is gehuwd met Anne Spijkstra, adjunct-directeur van een bank. Het gezin 
woont te Leeuwarden. Uit het huwelijk zijn een dochter Wenda en een zoon Arno ge
boren. 

252. Ate van der Land, zoon van nr. 135, geb. 31 okt. 1955 te Sneek, is getrouwd met 
Petra E.Coers, zuster van Jos, de vrouw van zijn tweelingbroer Sybe. Hij is bouwvak
ker. Het gezin woont te Sneek. Aldaar is begin sept. 1979 een zoon Remco geboren. 

253. Sybe van der Land, tweelingbroer van de vorige, is in juni 1979 te Sneek gehuwd 
met Jos J.Coers, toen oud 22 jaar. Hij is bouwvakker. Het echtpaar woont te Sneek. 

254. Grietje van der Land, dochter van nr. 138, geb. 26 juli 1956 te Franeker, is 14 
maart 1980 te Assen gehuwd met Henk Stap, werkzaam bij het grondpersoneel op 
Schiphol. 

255. Bauke van der Land, zoon van nr. 134, geb. 11 aug. 1956 te Hardegarijp, tr. met 
Janny Kloosterman, dochter van Tjeerd Kloosterman, autosloper. Ook de man is auto
sloper. Het gezin woont te Westergeest. 

Er zijn twee kinderen: Marten Marcel, geb. 7 okt. 1975 te Dokkum; Tjeerd, geb. 
31 aug. 1978 te Westergeest. 

256. Tjitze van der Land, zoon van nr. 163, geb. 10 nov. 1956 te Kollumerzwaag, tr. 
19 febr. 1980 in de gem. Kollumerland met Geertje de Vries, dochter van Wijtze de 
Vries, fabrieksarbeider. Hij is chauffeur van beroep. Het echtpaar woont te Kollumer
zwaag. 

257. Dirkje van der Land, dochter van nr. 194, geb. 27 dec. 1956 te Dokkum, tr. 23 
jan. 1976 in de gem. Dantumadeel met Eeltje van der Molen. Het gezin woont te Dam-
woude. 

Uit het huwelijk werden geboren: Hiltsje Dirkje, 5 aug. 1976 te Dokkum; Ludolf 
Eeltje, 12 mei 1978 te Damwoude; Jentsje Foeke, 15 maart 1980 te Dokkum. 

258. Jantje van der Land, dochter van nr. 134, geb. 19 juli 1957 te Hardegarijp, tr. in 
juli 1977 in de gem. Tietjerksteradeel met Jan Gorter, van Grootegast, zoon van Jo-
hannes Gorter, boer. Hij is in dienst van een loonbedrijf. Het gezin woonde eerst te 
Opende (Gr.) en nu te Grootegast. Uit het huwelijk werd op 19 aug. 1978 te Opende 
een zoon Johannes geboren. 

259. Seaske van der Land, dochter van nr. 163, geb. 24 nov. 1957 te Kollumerzwaag, 
tr. 30 maart 1977 in de gem. Achtkarspelen met Sybe Bloemhof, zoon van Sape 
Bloemhof. Schoonvader en man zijn beiden chauffeur. Het gezin woont te Buitenpost. 
Aldaar zijn geboren: Sape, 14 okt. 1977; Anna, 24 juni 1979. 
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260. Renske van der Land, dochter van nr. 138, geb. 30 dec. 1959 te Franeker, is stu
derend voor psychotherapeute en woont te Leeuwarden. 

261. Tjipke van der Land, zoon van nr. 135, geb. 19 april 1960 te Sneek, tr. 23 mei 
1980 te Sneek met Maria Gezina van der Vecht. Hij is bouwvakker. Het echtpaar 
woont in de flat, waar eerder zijn moeder woonde. 

Deel III 

Andere families Van der Land. 

A. Lippe Lucas, geboren in 1759 te Burum, neemt op 28 jan. 1812 in de gemeente 
Burum voor zich en zijn kinderen de geslachtsnaam Van der Land aan. Afstammelin
gen van de zoon Lucas, geboren in 1787 te Burum, wonen vooral in de stad Groningen. 

B. In 1858 wordt in de gemeente Uithuizen geboren Jan, zoon van Enje Comelis van 
der Land. Zijn afstammelingen wonen nog in Uithuizen. De geslachtsnaam in de ge
boorteakte is onjuist. De vader van de moeder komt voor als Van Land en Van 't Land, 
maar niet als Van der Land. 

C. Dan ben ík in de verzamelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie tegenge
komen een Jacobus Phillippus van der Land, geboren in 1832/33, gehuwd in 1861 te 
Amsterdam, en overleden in 1890 te Rotterdam. 

D. In diezelfde verzameling kwam ik tenslotte tegen een Benjamin van der Land, ge
boren in 1840, die in 1871 voor de eerste maal trouwde in Amsterdam, in 1887 voor 
de tweede maal; hij overleed op 30 dec. 1893 te Amsterdam. 

Met deze korte vermeldingen meen ik te moeten volstaan. De meer uitvoerige gegevens 
zijn bij mij ter inzage. 

Drachten, nov. 1980. A. de Vries 
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WAOPEN EN VLAGGE 
VAN ETOOST-STELLINGWARVER DORP APPELSCHE 

Appelsche is een dorp, dat uut twie patten bestaot. Et gedielte dawwe de Boerestreek 
numen, is et oolde Appelsche. Et eerste schreven bericht is van 1247. D'r wodt anneu-
men dat et dorp al veur de 11e ieuw beston. Deur de in 1827/1828 begonnen verve
ning van Appelsche ontston et twiede, en ni ' je, pat van et dorp. Bi' j et uutdaenken van 
et waopen en de vlagge is uutgaon van de geschiedenis van et dorp. 

Et waopen bestaot uut twie patten. De punt, die et schild in twienen verdielt, vaalt op. 
Disse punt drokt uut, dat de Bosbarg et hoogste punt van Frieslaand is. De kleur is dus 
geel, en geft zodoende et zaand an. Et oolde Appelsche lag op et zaand, en daor had
den de meensken heur boerebedrieven. Op et zaand wodden ok bossen anplaant om et 
heiselike stoeven tegen te gaon. Mit deur disse bossen is Appelsche een plak wodden 
daor ommeraek veul toeristen op of kommen. Dat daoromme staot d'r een grune 
boom in , mit an weerskaanten een klaoverblad. 

De wit te balke mi t zes turven daor op in et rooie, boverste pat is et symbool van de 
vervening en daormit van et ni'je Appelsche. De wit te baene is de Compagnonsvaort, 
die greven is veur et ofvoeren van turf. Deur die vervening ontston een kompleet ni ' j 
dorp. De baand mit de gemiente Oost-Stellingwarf wodt anduded deur de steern. 

Veur et maeken van de vlagge is uutgaon van et wapen. De ofbelinge van et waopen 
vien ie, wat ienvooldiger, weeromme op 'e vlagge. 
De klaover het een belangrieker plak kregen as in et schild. Dit omreden Appelsche nao 
de vervening zien agrarische aord weeromme kregen het. 

Waopen: „Kepersgewijs" deursneden. I in rood, een verhoogde niet boven de „deur-
snieding" uutkommende dwasbalke van zuiver, mit an de linker- en rechterkaante drie 
turven d'r op van „sabel" (zwat), plaetst iéne, twieje; II in goold een op een grösveld 
plaante boom, op 'e hoogte van de stamme, an weerskaanten een klaoverblad, alles van 
„s inopel" (gruun). 
De toppe van de „kepersgewijze deel l i jn" is een zespuntige steern van goold. 

Vlagge: Drie lieke hoge baenen van rood en wi t , op 'e wi t te baene drie liggende zwatte 
blokken; een gele broekdriehoeke mi t een grune klaover d'r op. 

Appelsche P.Bultsma 
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WAOPEN EN VLAGGE 
VAN ET OOST-STELLINGWARVER DORP DONKERBROEK 

De naeme Donkerbroek betekent donker vene of verhoginge in vene/moeras. De schild-
verdielinge, een gruun veld mit een schiidzeum van tegenhermelijn, staot veurde nae
me Donkerbroek. Tegenhermelijn geft et donkere vene an mit et witte wollegrös, dat 
daor vanzeis op gruuid hebben zal. Et grune veld en de kop van de ram duden op de 
agrarische aord van et dorp. De rammekop in et biezunder slat op 'e Schaopedrift. Dat 
is een nog bestaonde diek, die doedertieden naor de heidevelden leup. De gele keper 
geft de Hereweg an. De naeme geft al an dat et een oolde Heirbaene west het; an weers-
kaanten d'r van is et dorp bouwd (lintbebouwing). 

De schaans in de voetpunt van et grune veld is de Breebargschaans. Die is indertied an-
legd as pat van de verdedigingslinie deur Frieslaand. 

De baand mit de gemiente wodt angeven deur et „vri'jkertier" mit de griffioen. De 
vlagge is uut et waopen votkommen. De grune en gele baenen hebben dezelde inhoold 
as in et schild, de zwatte broekdriehoeke inbegrepen. De griffioen lat zien dat Donker
broek een Oost-Stellingwarfs dorp is, ok al ligt et dan an de „verkeerde" kaante van de 
Kuunder. 

Waopen: In sinopel (gruun) een keper van goold, mit linksboven de kop van een ram 
van zuiver, en in de schildvoete een vierkaante schaans van goold, et bindermi'jveld d'r 
van is van sinopel (gruun); de heufdlijnen van et „beloop" lopen parallel an de bover-
kaante van et schild; een schiidzeum van tegenhermelijn en een vri'jkertier van zuiver, 
mit d'r op een griffioen van keel (rood), naor de linkerkaante van et schild toekeerd, 
tussen de poten een balie van keel (rood) mit d'r op een zespuntige steern van goold. 

Vlagge: Drie banen van gruun en geel, daor de hoogten van heur verholen as 2 : 1 : 2, 
mit een zwatte broekdriehoeke, mit d'r op een rooie griffioen. 

Appelsche P.Bultsma 
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DE ROORDA-ZERK TE TERKAPLE 

Grote grafzerken van oude datum zijn, voornamelijk in Friesland, geen zeldzaamheden. 
Maar een zo kapitale zerk als in de kerkvloer van Terkaple ligt behoort stellig, althans 
voor dit vroeger hoogst bescheiden dorp, tot de grote uitzonderingen. In de „Vrije 
Fries", deel II van 1842 1) komt een goede beschrijving van het bewuste object voor 
waarnaar ik belangstellenden, in verband met de ter plaatse hier en daar nogal bedekt 
liggende steen, bij voorkeur zou willen verwijzen. Op de zerk zelf staat vermeld dat 
deze door Jacob Low vervaardigd is en ook dat de meester zijn werk volbracht in 
1610, De maker verstond stellig zijn vak maar dat hij, wat kunstvaardigheid aangaat, 
ook maar de evenknie geweest zou zijn van een Vincent Lucas of diens grote tijdgeno
ten zal bezwaarlijk kunnen worden volgehouden. 

Low's werkstuk bevestigt, met de daarop voorkomende geaccoleerde hoofdwapens 
Roorda-Borggreve met de bijbehorende zijdelings opgestelde kwartierwapens, toebe
hoord hebbende aan het echtpaar jonker Douwe of Dominicus van Roorda, de bewo
ner van de Oenema-State 2) met jonkvrouw Elisabeth (de) Borchgreef (Borchgreve), 
dat de „hardhouwer" deze versieringen aanbracht zeer waarschijnlijk ter herinnering 
aan de dood en begraving ter plaatse van de man: hij overleed namelijk op 23 maart 
1601. 

Curieus is in menig opzicht het latijnse bijschrift, dat ons ermee in kennis brengt 
dat jr. Douwe terwille van zijn geweten en zijn Rooms Katholieke geloofsbelijdenis er
toe gedreven werd twintig winterseizoenen (evenveel „jaren" zullen hiermee bedoeld 
zijn) naar elders te trekken in ballingschap. Teruggekeerd naar zijn Friese grondbezit 
was hij in de kapel van Terkaple, waarover hijzelf het patronaat bezat, na zijn dood bij
gezet, verzoekende hij vervolgens de zegen voor zijn schim met een gebed, op de katho
lieke wijze uitgesproken. Naderhand is kennelijk op de zerk o.a, een aanwijzing betrek
king hebbende op het heengaan van de vrouw nog toegevoegd, die, zoals de tekst daar
van luidt, op 6 april 1615 gestorven is en te Mechelen begraven werd in de Clarissen-
kloosterkerk. 

Toevallig ontdekte ik nu een merkwaardige bevestiging van deze bovenstaande 
mededelingen en wel in de bibliotheek van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage. 
Daar bevindt zich de zogenaamde „Collectie Oostenrijk" en in het Hs. nr. 223 daarvan 
vond ik op blz. 24 de afbeelding van een grafsteen, die de samensteller verzekerde te 
hebben aangetroffen in één van de kerken der stad Mechelen: „aux pauvres Claires à 
Malines". Een schets van de zerk is bijgevoegd, waaruit blijkt dat daarop was aange
bracht een (vrouwen-) ruitschild, zijnde gedeeld: 1. boven elkaar een liggende wasse
naar, dan een lelie en hoger nog twee sterren (6) naast elkaar (Roorda); 2. (in zilver) 
twee staande, ruggelings geplaatste (zwarte) zalmen of barbelen (Borggreve). Hier wa
ren voorts op beide zijden alléén van deze vrouw persoonlijk, vier aan iedere kant, de 
kwartier-wapenschilden gesteld, met — hier en daar nogal verminkte — telkens bijbe
horende onderschriften. En tenslotte stond onder het ruitvormige centrale wapen een 
bijschrift waarin opnieuw, doch nu in een afwijkende tekst, werd aangehaald om welke 
redenen de edelvrouwe De Borchgrave (d'Altena) zich genoodzaakt had gezien naar 
Mechelen te vertrekken. Het opschrift geeft derhalve te verstaan: 

hier leet begraven vrauwe Elisabeth 
de Borgherfelt (sic!) weduwe wijlen heer 
Dominicus de Roorda ghecomen 
synde uijt Vrieslant door liefde 
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van de catolijcke ende roomsche 
religie, goet, vrienden, en aldaer 
verlaten hebbende, is alhier 
binnen Mechelen gestorven den 
6en April 16 1 5 . 

Hier moge er tenslotte speciaal op gewezen worden, dat uit de door jv. Elisabeth 
voor zich opgeëiste kwartieren en de plaatsing daarvan de indruk wordt gevestigd, dat 
haar grootouders van vaderszijde genaamd waren De Borchgreve en Van Clootwijk. 
Deze omstandigheid nu kan wellicht wijzen op een verband met Almkerk, waar na de 
tweede wereldoorlog uit de geruïneerde hervormde kerk een tweetal 16de-eeuwse graf
zerken tevoorschijn kwam, waarvan de oudste een ridderfiguur in vol harnas te zien gaf 
met zijn wapen en de vier kwartieren: 

Clootwijck Borchgreve 

(?) Rijswijck 

en als randschrift: Hier leggen begraven Jan/van Clootwijck stathouder vant/(lant) alte-
na ende Joffer/Elisabeth Borchgreue (sjjn)/huysvrou ende mr. adriaen praet hier beijde 
(begraven) Aº . 1517 ende 30 ende 35. 3) 

Tot zover dan deze nieuwe feiten. Moge overigens het hier naar voren gebrachte 
een aanleiding vormen tot verder onderzoek aangaande de zo orthodox gebleken 
ballingen van Oenema State. 4) 

Alkmaar, maart'80 Mr. J.Belonje 

Noten: LBIdz. 133/4, sub 3. 
2. Zie „De Navorscher" XLVI I I , 1898, bldz. 257-263; LX, 1911, bldz. 463 ev. 

en LXI, 1912, bldz 41 en 172, met de daar aangehaalde literatuur. 
3. De tekst is hier ter verduidelijking ontwikkeld; de ene zerk werd na de oor

log, dom genoeg, „gerestaureerd"; de andere als te ver versleten weggewor
pen. Deze laatste, een steen van ongeveer gelijke grootte, vertoonde aan de 
linker zijde de kwartierwapens Van Clootwijck (boven) en De Borchgrave 
(onder) en hij betrof derhalve een lid der volgende generatie. 

4. Voor de situatie van Oenema State vgl. A.J. van der Aa, „Aardrijkskundig 
Woordenboek der Nederlanden", VIM, 1846, bldz. 363, waar bericht wordt 
dat deze toen reeds voormalige state ten noorden van Terkaple „in den aan
vang der vorige eeuw nog in zijn haven en singels lag, toebehorende aan het 
adellijk geslacht van Albada, is later genoemd Roordahuis of het Roodhuis, 
ofschoon reeds van zijn vorig aanzien geheel beroofd en eindelijk geheel ge
sloopt" (was). 
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WAPEN REGISTRAASJE 

FERWERDA — Yn blau twa sulveren skeankrúste fervekwasten mei de burden om-
leech, ferselskippe fan boppen fan in leelje en fan ûnderen fan in seispuntige stjer, bei
de fan goud. Wrong en dekkleden blau en sulver. Helmteken in sulveren healmoanne. 
Under it skyld in sulveren lint mei yn swarte kapitalen de spreuk: Balstjurrich, mar fan 
bûgjen frjemd! 
De famylje stamt fan âlds út Wûnseradiel; dêrfandinne is it skyld blau. De stjêr dêryn 
is ûntliend oan it wapen fan Baarderadiel, dêr't ek foarâlden weikomme, lykas de Wy-
branda's en Wybe Feddes, dy syn neiteam de namme fan syn frou Jouck Gorisdr Buma 
oannaam. Fan de âlde Buma's komt it helmteken en fan de Frânske foarâlden Cahais 
de leelje. De skaainamme waard yn 1811 oannommen fan in master ferver en sadwaan-
de is it wapen sprekkend troch syn sintrale figuer. De spreuk jout karakteristike fa-
myljetrekken wer. 
Ynstjûrder: de hear Anders J.Ferwerda yn Oranjewâld. 
Untwerp: Fryske Rie foar Heraldyk yn oerlis mei de ynstjoerder 1980. 
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KUPERUS — Dield: I. de Fryske earn; I I . trochsnien, a. yn read in sulveren húsmerk, 
b. yn sulver trije figueren, steande 2 en 1, ntl. rjochts boppe en ûnder in griene klaver 
en lofts boppe in blau rút. Under it skyld in sulveren lint mei yn swarte kapitalen en 
Arabyske sifers de spreuk: Age, 1958 agi? 
De stamfaar is wierskynlik in Agge, dy syn widdou yn 1543 lân te Berltsum yn eigen
dom hie. Age Jentjes (1756-1816), skuonmakker en doarprjochter yn 'e Pein, naam de 
skaainamme oan, wierskynlik nei de leartouwerskûp. De earn tsjut op it Frysk boere-
laach. It merk waard fan de bruorren Oene en Nanne Agis brûkt yn 1668 (Rjochterlik 
argyf Menameradiel 126, f. 243 v). Klaverbladen en rút binne ûntliend oan it gemeen-
tewapen fan Menameradiel. De wapenspreuk is in Frânske wurdboarterij op de gere-
geldwei foarkommende namme A(g)ge. Al nei't de E sûnder of mei aksint lézen wurdt, 
kin de spreuk oerset wurde as „Age, (hast ek wat) dien?" of „(Bist al) âld (wurden, 
mar hast ek just) hannele?" of sokssawat. 
Ynstjoerder: Dr. J.A.Kuperus yn Den Haach. 
Untwerp: Ynstjoerder 1958, spreuk fan letter. Sjoch J.A.Kuperus, Genealogie van het 
geslacht Kuperus, 1958. 
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SCTíR^ô. 
SCHRAA — Dield: I. de Fryske earn; I I , yn read fan boppen nei ûnderen in seispuntige 
stjer, in turf en in ikel, alles fan sulver. Wrong en dekkleden read en sulver. Helmteken 
twa swarte skeankrúste guozzepinnen. 
De âldste foarfaar, berne om 1660 hinne, wenne yn Beulake, Ambt Vollenhove. 
Oan it wapen fan dy gemeente is de stjer ûntliend. Letter siet de famylje yn 'e feanteríj 
en dárop tsjut de turf. Mei de Gitersken kamen se yn 'e 18de ieu yn Sânwâiden en dat 
wurdt werjûn troch de ikel. De lofterhelte is fanwegen it Oeriselsk komôf yndeSak-
syske kleuren read en sulver halden, mar de Fryske earn betsjut, dat al sûnt begjin 
19de ieu kertieren út Fryske einierde slachten foarkomme, û.o. Hoytema. Harmen W. 
Schraa (+ 1800) wie folksdichter, ynstjoerder en syn soannen skoalmaster, dat sa-
dwaande it helmteken. 
Ynstjoerder: De hear R.Schraa te Drylts. 
Untwerp: A.B. Dull tot Backenhagen, feroare troch de Fryske Rie foar Heraldyk 
1979/80. 
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STEENSMA — Dield: I. yn goud in swart anker; I I . yn sulver in griene dwersbalke, 
ferselskippe fan boppen fan trije reade opinoarren steapele balstiennen en fan Onderen 
fan trije swarte turven, 2 en 1. Wrong swart, goud, grien en sulver; dekkleden rjochts 
swart en goud, lofts grien en sulver. Helmteken in swarte útkommende earnekop mei 
yn 'e bek in read lintsje mei in grien breedearmich krúske. 
Stamfaar is Douwe Jilles te Surhústerfean, berne om 1620 hinne. Dêrom komme trije 
kleuren út it wapen fan Achtkarspelen yn dit wapen foar: sulver, grien en read. Hy en 
syn neiteam wiene oant yn 'e 18de ieu feanters, wat útbylde is troch de turven. Letter 
fertsjinnen hja de kost (goud) yn de skipperij, oantsjut troch it anker. Neffens in fa-
myljetradysje waarden derby m.n. de lofts boppe steande balstiennen ferfierd en dat 
soe de ferklearring fan de skaainamme wêze kinne, sadat it wapen ek noch sprekkend 
is. Ynstjoerder syn pake wie boer, wat mei de griene balke oanjûn is. Dy syn pake 
waard ûnderskaat mei it Metalen Krús foar syn meidwaan oan de striid tsjin de Belske 
opstân; dit krús is yn it helmteken de (Fryske) earn yn 'e bek jûn. 
Ynstjoerder: De hear O.Steensma te Amsterdam. 
Untwerp: Fryske Rie foar Heraldyk yn oerlis mei de ynstjoerder 1980. 
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MIE1EQ ( S A A S T M E E M 

WAPEN REGISTRAASJE Visser (Heech) en Visser (de Gaastmar), jierboekje 1979, 
side 53. 

De ynstjoerder, de hear Auke Jeiles Visser te Rotterdam, freget in ferbettering oan te 
bringen en wol: 

By Visser (Heech) ûnder l-b te lezen foar „farrende ielaek": „farrend skipke". 
By Visser (de Gaastmar) ûnder I-b te lézen foar „farrende ielaek": „farrend skip". 
De léste alinea: „yn kleuren komt it foar op in skildere blêd" te lézen as: „De kleur fan 
II is ûntliend oan dy fan in skildere blêd út famyljebisit. Dêr binne op in swarte ûn-
dergroun yn goud twa ielen op ôfbylde". 
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NAMEN VAN EILANDERS VOORKOMEND IN 
DE TROUWREGISTERS OP DE VASTE WAL 

Het is voor veel genalogische onderzoekers vaak een teleurstellende ervaring te bemer
ken, dat veel trouwregisters op de eilanden niet zo heel ver terug gaan. Er komen soms 
grote hiaten in voor en ze zijn niet altijd even nauwkeurig bijgehouden. Om een paar 
voorbeelden te noemen: Van Terschelling zijn de trouwboeken bewaard gebleven van 
Hoorn (1766-1811), Midsland (1729-1795) en van West-Terschelling (1760-1795) 
en een register waarin getrouwden (1795—1811). Van Vlieland zijn er trouwboeken 
van 1661-1669; 1694-1696; 1708-1795 en een ondertrouwregister van 1795-1811 
enz. Speurders, wier voorouders afkomstig zijn van een van de Waddeneilanden komen 
in de regel met hun onderzoek niet zo heel ver in het verleden terug, althans niet met 
de doop- en trouwboeken alleen. Veel beginnende onderzoekers zijn niet bekend met 
het feit, dat voorheen honderden eilandbewoners niet op het eiland zelf trouwden, 
maar elders in het land. 

De meeste trouwinschrijvingen van eilandbewoners buiten het eiland kan men ver
wachten in de kustplaatsen van Friesland (Harlingen, Workum, Makkum enz.) en in 
plaatsen, gelegen langs de oude vaarroute van de Noordzee naar Amsterdam (Medem-
blik. Hoorn, Enkhuizen enz.). En niet te vergeten Amsterdam zelf! Veel van deze re
gisters gaan heel ver terug: Amsterdam 1578; Enkhuizen 1577; Harlingen 1597, zodat 
men daar huwelijken of huwelijksinschrijvingen van eilanders kan aantreffen, die niet 
in de registers van de eilanden te vinden zijn. Zo trouwde de Vlielander Jacob Jansz. 
in 1577 in Enkhuizen met Trijn Albertsdr. uit die stad! Vooral in de registers van Am
sterdam en omgeving (Buiksloot, Sloterdijk enz.) zijn tientallen huwelijken en huwe
lijksinschrijvingen te vinden van trouwlustigen, waarvan beide partners of één van hen 
afkomstig zijn c.q. is van de eilanden. Van Terschelling zijn er b.v. van 1583 tot 1650 
al 150 huwelijksinschrijvingen. Bovendien zijn de inschrijvingen in Amsterdam uitvoe
riger dan zoals ze meestal in trouwboeken van andere plaatsen voorkomen. Behalve de 
namen van bruid en bruidegom wordt dikwijls de leeftijd van het bruidspaar vermeld, 
het beroep van de bruidegom, de namen van de ouders van het paar, of deze nog in le
ven zijn en werden de akten getekend door bruid en bruidegom of gewaarmerkt met 
hun handmerken. 

Hieronder kunt u de namen vinden van de bruidsparen afkomstig van de eilanden, 
die voorkomen in de bewaard gebleven registers van Barradeel, Het Bildt, Harlingen en 
Workum. Het ligt in de bedoeling in een volgend nummer deze reeks te vervolgen. 

Franeker D.Vermeulen 
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BARRADEEL 

Minnertsga (1655-1771) dtb 99 

att. 18 mei 1685 Mr. Sioucke van Bessten, chirurgijn te M. en practizijn voor het 
Gerecht van Barradeel, en Pytjen Jans van 't Hoff, geb. en won. 
op Texel 

Sexbierum (1619-1811) dtb 107 

att. 22 jan. 1633 Keympe Frans, S. en Vroutjen Olyfsdr, Vlieland 
att. 28 mei 1637 Bouwe Douwes, wednr. Midsland, en Jesck Hettedr, Oosterend 

(Henn.), wed. van Claes Simons 
1e pr. 14 juli 1644 Dirck Dircks, S. en Hitske Rinkesdr, Terschelling 
1e pr. 20 dec. 1646 Jorrit Hilkes, S. en Jouck Simens, Terschelling 
1e pr. 31 okt. 1647 Jan Wouters, Terschelling, en Attie Pitters, S. 
†e pr. 11 nov. 1655 Keympe Tzialckes, S. en Rencke Claesedr, W.Vlieland 
1e pr. 24 juli 1659 Eede Arriens, Terschelling, en Auck Sipkes, S. 
1e pr. 4 dec. 1659 Taecke Tzierdts, S. en Antie Jans, Terschelling 
tr. 3 maart 1667 Rinnert Feckes, S. en Idske Tziepkes, Terschelling 
1e pr. 21 nov. 1686 Tjerk Jans, S. en Aegt Pyters, W.Terschelling 
tr. 24 dec. 1686 Tjeert Anis Wiersma, S. en Lijsbet Harmens, W.Terschelling 
att. 25 nov. 1742 Lieuwe Pieters, S. en Grietje Pyters, Terschelling 

Tjummarum en Firdgum (1632-1641; 1741-1811) dtb 111 

tr. 20 maart 1796 Jan Brands, T. geb. te Walrucht in Dtsl. en Baukjen Joostes, Ter
schelling, doch nu te F. na att. van het Gerecht van O.Terschel
ling 

Wijnaldum (1617-1636; 1645-1810) dtb 114 

1e pr. 19 febr. 1654 Dirck Feddes, W. en Foeck Geerts, Terschelling 
1e pr. 9 febr. 1679 Cornelis Wyllemsen, W. en Marijtie Wijbes, Terschelling 
1e pr. 13 nov. 1707 Gerryt Dirc×, W. en Sjoucke Jans, Ameland 

HETBILDT 

Het Bildt (1642-1717) dtb 117 
Afkondiging en bevestiging door het Gerecht 

1e pr. 18 sept. 1682 Arien Pieters, koopman te Sint Annaparochie, en Maartie Sipkes, 
Hollum, wed. van Pieter Pieters 

1e pr. 27 dec. 1697 Renier Siberens, Sint Annaparochie, en Antie Jans, Hollum 
1e pr. 12 nov. 1703 Gerben Pytters, wednr. Sint Annaparochie, en Claesie Pytters, 

Ameland 

Sint Annaparochie (1601-1651; 1653-1659; 1680-1811) dtb 120 

tr. 27 sept. 1618 Reijer Tuenisz, Vlieland, en Brechtie Jellisdr, St. A. 
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tr. 10 juni 1621 
tr. 16 maart 1690 
att. 15 mei 1692 
att. 17 mei 1739 

Wouter Martensz, Ameland, en Doed Jansdr 
Pytter Hendric×, Texel, en Janninkje Philips, Vrouwenparochie 
Wijger Pytters, St. A. en Maertje Minnes, Hollum 
Pytter Arjens, St. A. en Rimkje Gerrits, Ballum 

Vrouwenparochie (1597-1604; 1615-1725) dtb 127 

tr. 1 apr. 1632 
tr. 6 mei 1632 
3e pr. 16 aug. 1634 
att. 1 mei 1636 
att. 26 juni 1646 
att. 22 okt. 1647 
1e pr. 13 okt. 1650 
att. 21 okt. 1659 
1e pr. 21 juli 1661 

1e pr. 27sept. 1661 
3e pr. 4dec. 1664 
tr. 18 aug. 1667 
3e pr. 4 apr. 1670 
att. 2 maart 1671 
att. 5 jan. 1674 
att. 30 okt. 1675 

att.20nov. 1675 
att. 8 apr. 1683 
att. 9 maart 1690 
3e pr. 10 apr. 1692 
tr. 15 jan. 1693 

att. 22 mei 1695 
tr. 12 jan. 1696 

tr. 3 juni 1655 

tr. 10sept. 1671 

tr. 9 nov. 1684 
tr. 21 apr. 1689 
tr. 20 nov. 1692 
tr. 1 apr. 1694 
tr. 6dec. 1696 
att. 9 maart 1713 
att. 5 juli 1716 

Jan Janssen, Ameland, en Jasper Oedtsesdr, Bildtzijl 
Lammert Ulbes, Bildtzijl, en Aeff Jansdr, Ameland 
Wijger Thonis, Bildtzijl, en Remck Douwesdr, Nes op Ameland 
Peter Philips, Oude Bildtzijl, en Aeltie Claesdr, Ameland 
Eymbert Janssen, V. en Roelffke Remmertsdr, Hollum 
Hendrick Dames, V. en Tetke Fransdr, Hollum 
Dirck Willems, V. en Neeltie Jans, W.Vlieland 
Willem Willems, V. en Trijntie Pyters, W.Terschelling 
Ruyrt Andries, mr. timmerman te Ballum, en Pytie Idserts, 
Oude Bildtzijl 
Jelle Hendrijcks, Hollum, en Antie Ewerts, V. 
Sijbe Gerryts, Oude Bildtzijl, en Saapke Buwes, Hollum 
Geerdt Michiels, V. en Maayke Jans, Hollum 
Jan Sijbes, Hollum, en Tettje Cornelis, V. 
Dirck Clasen, V. en Neeltje Sybes, Terschelling 
Sijmen Jacobs, Oude Bildtzijl, en Maartjen Pyters, W.Terschelling 
Hobbe Jochems, Oude Bildtzijl, en Neeltjen Cornelis, Griend 
(onder ressort van O.Vlieland) 
Tzerk Tzerxen, Oude Bildtzijl, en Antje Walzweer, Hollum 
Claas Feyckes, Oude Bildtzijl, en Teeckie Sydzes, Hollum 
Pytter Hendricks, Texel, en Jannichie Philips, V. 
Jelle Jellis, Nes op Ameland, en Leentie Jacobs, Oude Bildtzijl 
Sybrandus Sytsen, Oude Bildtzijl, en Trijntie Dir×, Hoorn op 
Terschelling 
Jan Rijcks, Hollum, en Wentie Wopkes, Nieuwe Bildtzijl 
Jan Tijssen, V. en Antie Sybes, Hollum 

Sint Jacobiparochie (1650-1772) dtb 123 

Aryen Philips, St.J. won. te Terschelling, en Greyts Foppes, 
W.Terschelling, met att. van Joannes Grevensteyn past. op 
W.Terschelling 
Aart Rommerts, Sint Annaparochie, en Grietie Foppes, Nes op 
Ameland, met att. van ds. Horreo en ds. Andreas Schuiringha 
eccls. op Ameland 
Claes Piters Pluymer te St.J. en Lijsbet Gerryts, Formerum 
Rinse Auckes, weversgezel, en Trijntie Piter Piters, Terschelling 
Fedde F ransen, St.J. en Neeltie Riencks, O.Vlieland 
Walingh Gerbens Langius, St.J. en Lijsbet Rienic×, O.Vlieland 
Tjeert Doedes, St.J. en Mary Doekes, Terschelling 
Douwe Feyes, St.J. en Geertje Jacobs, W.Terschelling 
Leenard Willems Buuren, St.J. en Neeltje Pytters de Groot, 
W.Vlieland 
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tr. 6sept. 1716 
att.26jan. 1721 
tr. 2sept. 1725 
att. mei 1736 
att. 19 juni 1741 

Eevert Dirks, St.J. en Saakjen Dirks, Hollum 
Harmen Feyes, St.J. en Geertje Rynkes, W.Terschelling 
Gerben Walings Langius, O.Vlieland, en Maartje Arjens, St.J. 
Loepke Wouters, St.J. en Dieuke Lases, O.Vlieland 
Dirk Cornelis Wijngaard, St.J. en Antje Reinders, Oudeschild 

HARLINGEN 

Huwelijksaangiften aan het Gerecht (1690-1694, 1698, 1733-1752) dtb 307 

7nov. 1691 
5 maart 1692 
1693 
8aug. 1733 

1 juni 1735 

23 maart 1737 

9nov. 1737 

16dec. 1741 

10nov. 1742 

1743 

18febr. 1747 

3 mei 1749 

29 nov. 1749 
3okt. 1750 

19okt. 1752 

2 juni 1753 

1754 

14 juni 1755 

7 jan. 1758 

Jurjen Douwes, H. en Mary Ysbrants, Terschelling 
Age Sioerdts, Hollum, en Trijntie Koerts, H. 
Pybbe Pytters, Heeg, en Aeffke Sioukes, Terschelling 
Jacob Wierds, H. en Trijntie Wytses, Texel, komende voor de 
bruid Lodewijk Gerrits 
Jan Hottes, mr. kuiper te Ameland, en Trijntie Pyters, H. ko
mende voor de bruid Pr. Marnstra deszelfs vader 
Pyter Thomas, Terschelling, en Geertje Jans, H. komende we
gens de bruid Nanning Willems 
Arjen Wouters, Terschelling, en Baukjen Rinnerts, H. komende 
voor de bruid deszelfs broodheer de oud burgemeester J.Nollides 
Adriaan Harmensze Koij, Terschelling, en Grietje Reinders, H. 
komende voor de bruid deszelfs broeder Hans Reinders en ver
toonde de bruidegom een verklaring van zijn vader tot consent 
in dezen 
Adriaen Barentze, Terschelling, en Antie Reinders, H. komende 
wegens de bruid deszelfs broeder Hans Reinders, mr. timmerman 
Jan Hoijtes, H. en Grietje Wijbrands, Midsland, komende wegens 
de bruidegom en bruid des bruidegoms broeder Seerp Hoytes; att. 
gepasseerd op O.Terschelling door de hr. Henricum Domna v.d.m. 
Cornelis Durks Enkhuyser, Texel, en Sytske Pytters Bul, H. ko
mende wegens de bruid deszelfs neef Johannes Ferwerda 
Arjen Geerds, W.Terschelling, en Neeltje Wigles, H. komende 
wegens de bruid Jacob Joosten 
Steven Obbes Swerms, H. en Anna Bilstein, Oudeschild 
Jan Hubertsz, O.Terschelling, en Leentie Steevens, Almenum, 
komende wegens de bruid deszelfs vaders schriftelijk consent 

idem (1752-1769) dtb 308 

Otte Aalderts, W.Terschelling, en Trijntje Jans, H. aangegeven 
door dr. Tjallingi 
Jelle Reinders, H. en Antje Gerryts, Terschelling, aangegeven 
door de fiscaal Dreyer 
Paulus Biman Bartel, H. en Trijntje Heeres, W.Terschelling, aan
gegeven door haar broer Nicolaas Wagenaar 
Jan Post, H. en Riemke Hendriks, W.Terschelling, aangegeven 
door de procr. Lanting 
Hendrik Alkes, Vlieland, en Aatjen Ates, H. komende wegens de 
bruid haar broeder Tjeerd Ates 
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18dec. 1762 Foppe Bouwes, W.Terschelling, en Janke Pieters, H. komende 
wegens de bruid Willem Servaas haar buurman 

13 dec. 1766 Claas Watses Meetje, H. en Siecke Rinses, Nes op Ameland 

idem (1769-1787) dtb 309 

11 jan. 1772 Nan Dirks, H. en Fokeltje Willems, Terschelling aangegeven door 
S.Rienstra 

I nov. 1777 Henrikus van der Merct, It. bij het ed. mog. college ter admirali
teit residerende te Amsterdam, en commissaris der O.l. comp. 
van de Levantsche handel en navigatie der Middellandsche Zee 
op Texel, en Maria Swaal, H. wed. van Joost Koen aangegeven 
door dr. S. van der Woude 

20 juni 1778 Ode Jans, Schiermonnikoog, en Trijntje Dirks Koks, H. aange
geven door de procr. S.Wijnia 

13 dec. 1783 Weled. gestr. heer Christiaan Theodorus Fricke. It. ter zee bij het 
ed. mog. college ter admiraliteit in Friesland te H. en mej. Antje 
Thomas Poo, O.Vlieland aangegeven door de heer Harkenroth 

idem (1787-1811) dtb 310 

9 aug. 1788 Otto Bernardus van Marie, W.Terschelling, en Berber Jacobs 
Houtkoper, H. aangegeven door de procr. Ype Feddema op 
order van de curator van de bruid Rein Faber 

16 juli 1790 Weled. gestr. heer Adam Coenradus Helbach, vaandrig in het 2de 
bataljon van het regiment infanterie van de gen.-majoor baron 
Van Brakel te H. en weled. jkvr. Jeltje Boeff, Vlieland 

4 juli 1794 Weied. gestr. heer Adam Coenraad Helbach, It. in het 1ste ba
taljon van het regiment van de It.-gen. Van Brakel, in garnizoen 
te Haarlem, en weled. vrouwe Johanna Clara van Andringa, H. 
aangegeven door dr. Johan van Albarda 

7 nov. 1795 Pieter Jansen Buis, O.Terschelling, en Trijntje Cornelis Voorde-
wind, H. wegens de bruid gecompareerd de vader Cornelis Voor-
dewind 

27 okt. 1804 Johannes Bruins, Ameland, en Hotske Jans, H. aangegeven door 
de procr. Stephany 

17 mei 1806 Gerryt Epkes Luidinga, W.Terschelling, en Lijsbeth Ottes Over-
dijk, H. 

7 juni 1806 Hendricus Glandorp, Terschelling, en Grietje Harts de Boer, H. 
4 juli 1806 Nicolaas de Vries, It. bij het korps koninklijke marine van Vlie

land, en Aukjen Cornelis Zijlstra, H. 
I I okt. 1806 Pieter Hendriks, H. en Marritje Tjebbes, Terschelling 
17 jan. 1810 Jan Dirks, H. en Pietje Klaasen Hekker, Ameland 

Huwelijken afgekondigd en bevestigd door het Gerecht 
(1597-1606; 1609-1611) dtb 311 

12 juni 1602 Jacob Reynsz, Ameland, en Marytgen Theunis 
29 jan. 1604 Jacob Jacobsz, Ameland, en Trijntgen Jurriaensdr, H. 
29 jan. 1604 Jochum Jansz, H. en Jancke Jansdr, Terschelling 
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tr. 18 jan. 1612 
tr. 18sept. 1612 

tr. 28 sept. 1626 
tr. 20 jan. 1628 
tr. 28dec. 1628 
1e pr. 11 juli 1629 

idem (1611-1615; 1622-1625) dtb 312 

Jacob Douues, Ameland, en Margien Pijtersdr, H. 
Gerryt Jacobsz, Ameland, en Lijsbeth Sibrantsdr, H. 

idem (1625-1632) dtb 313 

Cornelis Jellisz, Ameland, en Grietie Jansdr, H. 
Claes Willemsz, burger van H. en Jantgen Ewes, Vlieland 
Claes Pieters, Ameland, en Siucke Cornelis Bouckesdr, H. 
Claes Gerryts, H. en Idtie Jacobs, Ameland 

pr. 15apr./21 juli '33 
1e pr. 5okt. 1633 
tr. 1 maart 1634 
1e pr. 1 maart 1634 
tr. 24febr. 1638 
tr. 22 juli 1642 

5maart/15juli 1643 
tr. 27 jan. 1644 

idem (1632-1645) dtb 314 

Jacob Jansen en Taedts Fransen, Ameland 
Tierd Lolckes, Ameland, en Wijdts Cornelis, H. 
Folckert Allerts, Terschelling, en Maycke Gerryts, H. 
Jacob Jansen, Ameland, en Bentje Martens, H. 
Claes Sipkes, Ameland, en Doetje Cornelis, H. 
Suffridus Joannis, secr. van de heerlijkheid Ameland, en Maijke 
van der Lande 
Jarich Jacops, Ameland, en Sydtske Bentes, H. 
Gysbert Sipkes, Ameland, en Gryttie Wygles, H. 

idem (1645-1661) dtb 315 

tr. 12 mei 1650 Bocke Fransen, Ameland, en Yttye Lourens, H. 
tr. 23 jan. 1658 Samuel Fredricx, H. en Ittie Siouckes, Ameland 

idem (1661-1680) dtb 316 

tr. 21 nov. 1663 Jan Foppes, H. en Maartje Gerrits, Vlieland 
1e pr. 5 maart 1665 Teunis Foppes, H. en Jannetje Gerrits, Vlieland 
tr. 16 dec. 1667 Cornelis Fransen, jongman van Terschelling, en Aagien Sijbrants, 

O.Vlieland 

tr. 11 sept. 1682 
att. 28 dec. 1689 
att. 19 juli 1693 

tr. 25 sept. 1706 

tr. 8 juni 1778 

idem (1680-1701) dtb 317 

Cornelis Claessen, Ameland, en Dieucke Jans, H. 
Marten Jansen, H. en Maritjen Jans, Terschelling 
Claes Tjerx, Ameland, en Antie Foppes, H. 

idem (1701-1732) dtb 318 

Douwe Keimpes Vlasblom, Vlieland, en Hylkjen Douwes, H. 

idem (1732-1810) dtb 319 

Abraham Wentel, notaris publicus te Texel, en Neeltje 
Schiere,H. 
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tr. 21 jul i 1806 Nicolaas de Vries, It. bij het korps koninkl i jke mariniers van 
Vlieland, en Aukje Cornelis Zij lstra, H. 

Gereformeerde gemeente (1613-1656) dtb 331 

r.sept. 1613 
:r. 22 mei 1614 
l ep r . 24sep t . 1615 
:r. 15 okt . 1615 

e pr. 17 maart 1616 
e pr. 1 nov. 1617 
e pr. 11 okt. 1618 
e pr. 4 apr. 1619 
r. 3 okt . 1619 
epr . 19 maart 1620 
e pr. 19 maart 1620 
ep r . 13aug. 1620 
r. 13 okt. 1622 
r. 22dec. 1622 
ep r . 9 maart 1623 
r. 16 maart 1623 
r. 18 apr. 1624 
epr . 14 mei 1626 
epr . 28 mei 1626 
e pr. 28 mei 1626 
r. 9 okt . 1626 
:r. 26 nov. 1626 
:r. 2 febr . 1627 
:r. 18 mei 1628 
e pr. 31 mei 1629 
epr . 29 juni 1629 
r. 6 febr . 1631 
epr . 6 apr. 1634 
r. 5 apr. 1635 
e pr. 13sept. 1635 
r. 31 jan. 1636 
r. 28 febr . 1636 
epr . 13 nov. 1636 
r. 10 nov. 1637 
r. 8 apr. 1638 
epr . 11 jul i 1641 
e pr. 19 sept. 1641 
r. 20 febr . 1642 
e pr. 19 juni 1642 
e pr. 30 mei 1642 
e pr. 27 nov. 1642 
e pr. 5 nov. 1643 
r. 14 apr. 1644 
e pr. 10 aug. 1645 

Teeke Rommerts, Ko l lum, en Anne Montes, Ameland 
Heere Tierckx, H. en Piet Umes, Vlieland 
Jacob Douwes, H. en Tr i jn Wilìems, W.Vlieland 
Tuenis Aelfsz, O.Vlieland, en Margriete Pijters, Nijkerk wed. van 
Arnoldus Tebbing 
Hessel Jans, H. en Griet Pijters, Terschelling 
Jan Abels, H. en Anne Cornelis, Vlieland 
Harmen Jules, Amsterdam, en Fike Annes, Vlieland 
Jacop Dirckz, H. en Sijke Piers, Vlieland 
Jacop Thijssen, Vlieland, en Gees Hans, H. 
Tierck Takes, O.Vlieland, en Ariaentie Wijbrens, H. 
Arent Jacops, H. en Lolck Jans, W.Terschelling 
Barelt Jans, H. en Anne Feddes, Vlieland 
Wijgger Cornelis, Ameland, en Mayke Sijbrens, H. 
Bern Hessels, Terschelling, en Griet Jimes, H. 
Schelte Euerts, Vl ieland, en Ant ie Hiddes, H. 
Cornelis Poulus, Ameland, en At ie Cornelis, H. 
Claas Beerns, Texel, en Tri jnt ie Heres 
Dirck Rommerts, Vl ieland, en Wijpk Gleyns, H. 
Tierck Ones, H. en Tan Vrientsz, Ameland 
Jan Janssen Steyn, chirurgi jn, en Neeltie Ariens, Texel 
Sipke Tonisz, Ameland, en Sijbrig Gerrijts, H. 
Pytter Jacobsz, Terschelling, en At ie Cornelis, H. 
Ouwe Hendrickz, Terschelling, en Antie Fet(is), H. 
Douwe Riuerts, Vl ieland, en Teedt Reyners, H. 
Lieue Janssen, Ameland, en Aecht Jacobs, H. 
Willem Ouwes, H. en Aechtien Jans, Texel 
Rinnert Hommes, H. en Neell Joris, Terschelling 
Jan Jansen, Terschelling, en Griet Heynes, H. 
TyaerdtSasker, Ameland, en Antke Jans, H. 
Jacob Agges, Terschelling, en Hebbel Gerridt, H. 
Douue Hijlkes, Terschelling, en Antie Claesses, H. 
Albert Pijtters, O.Vlieland, en Saepke Pijtters, H. 
Jan Sijverdtsz, W.Vlieland, en Frouckjen Hibbes 
Bote Harmens, Schiermonnikoog, en Bettyen Isbrants, H. 
Foppe Sipkes, H. en Anke Sijoerdts, Ameland 
Cornelis Cornelisz, Ameland, en Antie Edesdr, H. 
Adam Tuenisz, Ameland, en Griet Reynersdr, H. 
Bocke Joostes, Ameland, en Af fke legesdr, H. 
Willem Gerryts, Texel, en Griet, Jansdr, Dokkum 
Isack Bastiaen, H. en Martien Willems, O.Vlieland 
Buue Popkes, Leeuwarden, en Tri jnke Jelmersdr, Ameland 
Gerryt Jansz, Terschelling, en Aecht Jans, H. 
Teunis Ri jn, H. en Tri jnt ien Hendricks, Texel 
Pijtter Jansz, Vlieland, en Rinck Heredr, H. 
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tr. 7 nov. 1645 
tr. 26dec. 1645 
1e pr. 1 maart 1646 
tr. 27sept. 1646 
tr. 23 okt. 1646 
tr. 25 nov. 1646' 
tr. 2 mei 1647 
1e pr. 1 aug. 1647 
1e pr. 13 febr. 1648 
tr. 11 maart 1649 
tr. 29apr. 1649 
1e pr. 28 okt. 1649 
tr. 16 febr. 1651 
tr. 28 nov. 1652 
tr. 13 maart 1653 
tr. 28 mei 1654 
tr. 16dec. 1655 
tr. 7dec. 1656 

tr. 1 febr. 1657 
tr. 12 juli 1657 
tr. 21 maart 1658 
tr. 12apr. 1658 
tr. 8sept. 1658 
tr. 24 juli 1659 
tr. 11 sept. 1659 
tr. 25 maart 1660 
tr. 5 sept. 1660 
tr. 23 jan. 1661 
tr. 23 mei 1661 
tr. 28 juni 1661 
tr. 18 febr. 1663 
tr. 23 febr. 1663 
tr. 16 okt. 1667 
tr. 17 jan. 1672 
tr. 17 juni 1674 
tr. 7apr. 1675 
tr. 28 nov. 1675 

tr. 12 jan. 1676 
tr. 9 mei 1677 
tr. 6 febr. 1678 
tr. 20 nov. 1678 
tr. 11 juli 1683 
tr. 22 juli 1683 
tr. 21 sept. 1683 
tr. 7 febr. 1686 
tr. 27 nov. 1695 

Tyaerdt Huiberts, H. en Saepke Buues, Ameland 
Jan Pijttersz, Nordstrand, en Lijsbet ledes, Ameland 
Andries Gabbes, H. en lebeltie Gerijtsdr, Terschelling 
Jurian Claasz, Huizum, en Griettie Asmis, Vlieland 
Wybe Gerrits, H. en Martien Ariansdr, Ameland 
Taecke Symens, H. en Jancke Douwes, Ameland 
Tijette Nannes, Beetgum, en Neelcke Auckes, Ameland 
Jacob Willems, H. en Gatske Jaspers, Ameland 
Egbert Claesz, H. en Antie Harmens, Terschelling 
Hans Martensz, Terschelling, en Trintie Ruurdsdr, H. 
Pijter Fransenz, H. en Grietie Hendricksdr, Terschelling 
Jacob Jansen, H. en Dieucke Jansdr, Ameland 
Rynse Gerrijtsz, Vlieland, en Sijntie Pijtersdr, H. 
Geert Classen, Terschelling, en Jayke Heeres Doch, H. 
Syverdt Jacobs, Ameland, en Antie Feytes, Kimswerd 
Hans Martens, Terschelling, en Epke Karstes, H. 
Pitter Hanses, Oudega, en Soettie Broers, Ameland 
Marten Clasen, H. en Sijcke Sijbbes, Terschelling 

idem (1656-1704) c/tb 332 

Jurien Jansen, H. en Claske Gerrits, Ameland 
Jan Douwes, H. en Tjiedke Jeltes, Schiermonnikoog 
Seerp Sibbes, Ameland, en Fettie Sierdts, Bolsward 
Jan Simmens, H. en Eelck Cornelis, Ameland 
Jan Corneles, Ameland, en Antie Hanses, Sneek 
Adam Harmens, Texel, en IVlintie Ates, H. 
Jan Tyallings, H. en Antje Sijbbes, Terschelling 
Cornelis Teunes, Texel, en Eerckjen Jacobs, Doorn 
Jacob Hiddes, H. en Tettje Teeds, Vlieland 
HillebrandtSeerps, H. en Aeltje Bottes, Nes op Ameland 
Gerrit Pieters, H. en Jeltje Hendricks, Schiermonnikoog 
Marten Doeckes, H. en Trijntjen Koppes, Vlieland 
Doecke Doeckes, Ameland, en Aeltje Leenerts, H. 
Geert Geerts, H. en Leentje Lieuwes, Ameland 
Jan Jansen, Terschelling, en Auckjen Inses, H. 
Cornelis Cornelissen, Vlieland, en Trijntie Sybbes, H. 
Allerd Ariens, Ameland, en Geertie Claeses, H. 
Jan Jyelles, H. en Neeltie Pieters, O.Vlieland 
Hobbe Jochems, Bildtzijl, en Neeltje Cornelis, Griend met att. 
van Griend geproclameerd op O.Vlieland en Bildtzijl 
Jan Eyberts, Ameland, en Lijsbet Isbrants, Vlieland 
Píeter Cornelis, Texel, en Berber Jans, H. 
Gerrit Pyters, en Inske Sjoerds, W.Terschelling 
Jan Ades, Ameland, en Japke Wyllems, H. 
Dirk Ypes, H. en Lijsbet Dirkx, O.Vlieland 
Dirk Ypes, H. en Lijsbet Dyrksen, Vlieland 
Jelle Pijtters, H. en Neeltje Gosses, Vlieland 
Eelke Eelkes, Ameland, en Lijsbet Lenerts, H. 
Dirk Boetes, Ameland, en Geertie Tijpkes, H. 
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tr. 16febr. 1696 
tr. 5apr . 1696 
tr. 15apr. 1696 

tr. 25 dec. 1712 

t r . 2 4 n o v . 1716 
tr. 17 dec. 1716 
tr. 28 mei 1724 
t r . 30dec . 1725 
tr. 9 april 1737 
tr. 1 febr. 1739 in 
de Westerkerk 

Isbrand Felterzen, Texel, en Tri jnt ie Cornelis, H. 
Pitter Jacobs, Terschelling, won. te H. en Griete Claeses, H. 
Cornelis Jansen, Terschelling, en Ant ie Ottes, H. 

idem (1704-1739) dtb 333 

Focke Stapert, kapitein ter recherche van het ed. mog. college 
ter admiraliteit in Friesland, en juffer Foeckien Alema, beiden H. 
Jan Reiners, H, en Catrijna Hobrinck, O.Vlieland 
Jan Claasen, en Reynou Reyers, beiden O.Vlieland 
Jan Aerjens de Boer, Texel, en Geertie Gerrijts, H. 
Hendrick Jochums, Hol lum, en Jetske Martens, H. 
Pyetter Thomas, Terschelling, en Geertje Jans, H. 
Jan Doekes, Hol lum, en Leene Pyeters, Ballum 

tr. 20 nov. 1740 in 
de Westerkerk 
tr. 16sept. 1742 
tr. 9 dec. 1742 
tr. 15 nov. 1744 
tr. 19 maart 1747 
tr. 18 mei 1749 in 
de Westerkerk 
t r . 2 7 o k t . 1750 
tr. 8 mei 1757 
tr. 7 maart 1758 
tr. 27 febr. 1764 

tr. 16apr. 1765 
3e pr. 5 jul i 1778 

3e pr. 21 dec. 1783 

3e pr. 24 aug. 1788 

3e pr. 1 aug. 1790 

3e pr. 16sept. 1792 
3e pr. 13 jul i 1794 

idem (1739-1772) dtb 334 

Jacob Claeses Soet, Vlieland, en Rinske Jans, H. 

Pieter Ydes, Vlieland, en Lijsbet Pieters, H. 
Adriaen Barentze, Terschelling, en Antje Reinders, H. 
Foecke Laases, Vlieland, en Eelkje Jobs, H. 
Cornelis Dirks Enkhuyser, Texel, en Sytske Pytters Bul, H. 
Arjen Geerts, W.Terschelling, en Neeltje Wigles, H. 

Jan Huberts, O.Terschelling, en Leentje Steevens, Almenum 
Cornelis Jans, O.Vlieland, en Sjoukie Jacobs, H. 
Hendrik Alkes, W.Terschelling, en Aatie Aates, H. 
Foppe Bouwes, W.Terschelling, en Janke Pieters, H. 

idem (1772-1811) dtb 335 

Claas Jansen Koning, O.Vlieland, en Janke Johannes Danser, H. 
Ode Jans, Schiermonnikoog, en Tri jnt je Dirks Cok, H. van hier 
vertrokken en getrouwd te Schiermonnikoog 
Weled.gestr. heer Christiaan Theodorus Fricke, It. ter zee bij het 
ed. mog. college ter admiraliteit in Friesland te H. en mej. Antje 
Thomas Poo, O.Vlieland, vertrokken met att. 
Ot to Bernardus van Marie, W.Terschelling, en Berber Jakobs 
Houtkooper, H. met att. vertrokken 
Weled. gestr. heer Adam Coenradus Helbach, vaandrig in het 2de 
bataljon van het regiment infanterie van de gen.-majoor baron 
Van Brakel, H. en weled. jkvr. Jeltje Boeff, Vlieland, met att. 
vertrokken naar Oudkerk en daar getrouwd 8 aug. 1790 
Jan Pieters, H.en Neeltje Gerkes,Terschelling, met att. vertrokken 
Weled. gestr. heer Adam Coenraad Helbach, It. in het 1ste batal
jon van het regiment van de It.-gen. Van Brakel garnizoen te 
Haarlem, Haarlem, en weled. vrouwe Geertruida Johanna Clara 
van Andringa, H. met att. vertrokken 
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3e pr. 9 aug. 1795 

3e pr. 22 nov. 1795 

3e pr.27aug. 1797 

tr.24 mei 1801 
tr. 11 nov. 1804 
3e pr. 22 juni 1806 

tr.21 juli 1806 
voor het Gerecht 
tr. 26okt. 1806 
tr. 1 april 1810 

tr. 19sept. 1737 
tr. 1 febr. 1739 
tr.21 nov. 1740 
tr. 22okt. 1797 
tr. 26 nov. 1797 

17 nov. 1644 
17okt. 1663 

tr. 1 aug. 1658 
tr. 17 nov. 1662 
1e pr. 5dec. 1662 
1e pr. 23 jan. 1663 
1e pr. 14 febr. 1663 
1e pr. 7 febr. 1664 
1e pr. 12 juni 1664 
att. 25 maart 1665 

tr. 5 febr. 1668 
att. 3 maart 1669 
att. 27 febr. 1671 

att. 6 maart 1671 

att. 6 mei 1672 
att. 31 mei 1682 

Folkert Nuttes, Vlieland, en Aagje Dirks Landstra, H. met att. 
vertrokken 
Pieter Jansen Puil, O.Terschelling, en Trijntje Kornelis Voorde-
wind, H. 
Albert Kikkert, Den Burg, en Trientje Baarends Bakker, H. met 
att. vertrokken 
Hendrik Schoofs, H. en Trijntje Cogerts, Texel 
Johannes Bruins, Ameland, en Hotske Jans, H. 
Hendrik Glandorp, Terschelling, en Grietje Heerts de Boer, H. 
met att. vertrokken 
Nicolaas de Vries, It. bij het korps koninklijke mariniers, Vlie
land, en Aukje Cornelis Zijlstra, H. 
Pieter Hendriks, H. en Namtje Tjebbes, Terschelling 
Jan Dirks, H. en Pietje Klaases Wekker, Ameland 

Westerkerk (1696-1810) dtb 340 

Cornelis Doekes, en Martie Cornelis, met att. van Ameland 
Jan Doekes, en Leene Pijtters, Ameland 
Jacob Clasis Zoet, en Rinske Jans, met att. van Vlieland 
Reinier Grootakker, en Lijsberd Berends, met att. van Texel 
Willem Bartels, H. en Trijntje Jans, met att. van Ameland 

Vlaamse gemeente (1640-1665) dtb 342 

, Terschelling, en Antie Gijssensdr 
Jan Foppesz, en Marijtie Gerrits, W.Vlieland 

WORKUM 

Workum (1658-1704) dtb 859 

Jelle Cornelisz, W. en Hitke Jansdr, Ameland 
Haye Symensz, W. en Dieuwer Cornelisdr, Vlieland 
Murck Hylckesz, W. en Antjen Reynsdr, O.Vlieland 
Jarigh Albertsz, W. en Neeltjes Folkertsdr, W.Terschelling 
Schelte Cornelis, W. en Neeltje Jacobsdr, O.Vlieland 
Hindrick Jansensz, W. en Dieuwer Clasesdr, W.Terschelling 
Geert Rinnertsz, W. en Anna Cornelisdr, O.Vlieland 
Pijtter Sijmons, W. en Stijn Auckes, O.Vlieland, met att. naar 
Vlieland 
Albert Durckxz, W. en Romk Heynsdr, Terschelling 
Sybrand Jouckes, W. en Vroutjen Minnes, Vlieland 
Jan Jelles, W. en Trijn Folkerts, Terschelling, att. gepasseerd om 
op Terschelling te mogen trouwen 
Aucke Sijbrens, W. en Neel Jans, W.Terschelling, att. gepasseerd 
om op Terschelling te mogen trouwen 
Douwe Tjepkes, W. en Haesjen Hendricks, W.Vlieland 
Sioerdt Dircksen, W. en ltske Jeltes, Terschelling, met att. naar 
Terschelling 
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att. 15 juli 1683 Hinne Pijters, W. en Aeltie Cornelis, Terschelling, met att. naar 
Terschelling 

tr. 8 aug. 1683 Albert Douwes, W. en Aatien Ennis, Midsland 
att. 1 maart 1687 Ime Ariens, W. en Siouw Cornelis, W.Terschelling, met att. naar 

Terschelling 
tr. nov. 1687 Cornelis Jacob Roos, De Koog, en Bauck Oepkes, W. 
1e pr. 25 jan. 1696 Bernardus Hansma, W. en Johanna Jinties Nauta, Ameland, met 

att. naar Ameland 
1e pr. 14 okt. 1697 Pijtter Dirks, W. en Sjoerdke Jans, Ameland 

idem (1704-1736) dtb 860 

tr. 9 dec. 1721 Tjerk Jurjens, W. en Antje Hessels, Terschelling 
att. 19 nov. 1730 Henricus Domna, beroepen predikant te Midsland en Hoorn op 

Terschelling, en juffer Elisabet van Dessel, beiden te W. met att. 
naar Terschelling 

idem (1737-1772) dtb 861 

att. 26 apr. 1744 Rimke Eelkes, Nes op Ameland, en Teetske Dirks, W., met att. 
naar Amsterdam 

att. 1 febr. 1750 Yede Lieuwes Visser, W. en Abel Alberts de Boer, Terschelling, 
met att. naar Terschelling 

att. 10 maart 1754 Ane Hendriks, W. en Antje Jacobs, W.Terschelling, met att. naar 
Terschelling 

att. 14 nov. 1767 Teekle Sjoerds, W. en Jantje Gerrits, W.Terschelling 

idem (1772-1811) dtb 862 

tr. 20 okt. 1782 Jan Durksen Kuiter, Texel, en Janneke Alberts, W., met att. van 
Oosterend op Texel 

att. 1788 Hans Jansen Metz, Ameland, en Geertjen Watses, W., tr. Sloter-
dijk 15 apr. 1788 

tr. 4 jan. 1799 Teunis Lammerts, Balk, en Jantje Jans, Nieuweschild, met att. 
van Balk en Nieuweschild 

1e pr. 11 apr. 1802 Cornelis Pieters Timmerman, Texel, en Antje Jans Mulder, W., 
met att. naar Texel, tr. aldaar 30 apr. 1802 

1e pr. 9 okt. 1803 IJsbrand Dirks Brouwer, Texel, en Tjetske Jans Steenstra, W., 
met att. naar Texel met voornemen aldaar in de huwelijkse staat 
te worden bevestigd, doch wegens spiering van bruidegoms wege 
tot nu toe niet in de huwelijkse staat bevestigd 

tr. 26 sept. 1804 Teunis Cornelis Reus, en Trijntje Cornelis Bakker, beiden W.Ter
schelling 

Registers van huwelijksaangiften (1665-1674) dtb 838 

11 maart 1665 Pijtter Sijmens, wedn. W. en Stijn Auckes, wed. O.Vlieland, aan
gegeven door de burgemeester Rinnert Deuckes 

25 jan. 1668 Albert Dircks, W. en Romck Heyns, Terschelling, aangegeven 
door de vader Dirck Alberts 
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13 febr. 1669 Frans Sierpsen, Ameland, en Jan Hottjes, W., aangegeven door 
Pijter Sierps broeder van de bruidegom en Sijttje Hotties broe
der van de bruid 

22 febr. 1669 Sijbrandt Jouckes, W. en Frouttien Minnes, jonge dochter Vlie
land 

10 febr, 1671 Jan Jellis, W. en Trijn Folkerts, Terschelling 
21 febr. 1671 Aucke Sybrens, W. en Neel Jansdr, W.Terschelling 
12apr.1672 Doucke Tyerxckes, W. en Haessien Hendricks, jonge dochter 

W.Vlieland 

idem (1674-1686) dtb 839 

9 febr. 1682 Thijs Harckes, Ameland, en Jets Jellis, W. 
7 juli 1683 Hinne Pytters, W. en Aeltie Cornelis, Terschelling 
21 juli 1683 Albert Douckes, W. en Antie Ennes, W.Terschelling 
20 okt. 1683 Roelof f Claesien van der Cran, Sexbierum, en Anttie Jans, Texel 

doch nu won. te W. 

idem (1686-1693; 1698-1699; 1766-1774) dtb 840 

20 febr. 1687 Ime Arriens, W. en Sieuw Cornelis, Terschelling 
22 okt. 1687 Cornelis Jacobs Roos, De Koog, en Bauck Oepkes, W. 
14 nov. 1767 Taecle Sjoerds, W. vaderloos met consent van zijn moeder, en 

Jantje Gerrijts, W.Terschelling, met schriftelijk consent van haar 
ouders 

idem (1774-1785) dtb 841 

5 okt. 1782 Jan Durksen Kuiter, meerderjarig ouderloos jonggezel Texel, en 
Janneke Alberts, vaderloze vrijster W., aangegeven door Tjeerd 
Jappes 

idem (1785-1811) dtb 842 

22 maart 1788 Hans Jansen Metz, Ameland, met schriftelijke toestemming van 
zijn vader, en Geertje Watzes, vaderloze dochter W., met consent 
van haar moeder 

10 apr. 1802 Cornelis Pieters Timmerman, Texel, en Antjen Jansz, W. 
8 okt. 1803 Isbrand Dirks Brouwer, Texel, en Tjetske Jans Steenstra, W. 

Register van huwelijken afgekondigd en bevestigd door het Gerecht 
(1618-1683) dtb 843 

1e pr. 27 okt. 1648 Foppe Minnes, Vlieland, en Romck Eelckes, W. 
1e pr. 15 febr. 1669 Frans Sierpsen, Ameland, en Jom Hottjes, W. 
1e pr. 10 febr. 1682 Thijs Harckes, Ameland, en Iets Jellis, W. 

idem (1683-1713; 1727-1761) dtb 844 

1e pr. 4 mei 1696 Pijtter Pijttersen Hob, W. en Maijcke Hendrix, Nes op Ameland 
1e pr. 17 maart 1758 Jan Willemsz Ran, lootsman Oudeschild, en Tettie Etma, W. 
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tr. 8 maart 1669 

tr. 1 maart 1682 
tr .20 mei 1696 

tr. 28 maart 1758 

tr.20dec. 1808 

Register van huwelijken bevestigd door het Gerecht 
(1630-1676) dtb 845 

Frans Sierpsen, Ameland, en Jom Hottjesdr, W. 

idem (1676-1700) dtb 846 

Thijs Harckes, Ameland, en Jets Jellis, W. 
Pijtter Pijttersen Hob, W. en Maijcke Hendrix, Nes op Ameland 

idem (1734-1768) dtb 848 

Jan Willem Ran, Oudeschild, en Tettie Etma, W. 

idem (1768-1810) dtb 849 

Jouke Theunis van Dijk, Anjum, en Susanna Maria Hoefhamer, 
Texel 
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HET DORPSWAPEN VAN GORREDIJK 

Het wapen van Gorredijk laat zich als volgt omschrijven: 

Het schild is gedeeld: / De Friese halve adelaar zwart op goud; 

II In zwart drie paalsgewijs geplaatste eikels met eik twee blade
ren, alles van goud. 

Het ontstaan van dit dorpswapen ligt m.i. in de 17de of 18de eeuw, de bloeitijd van de 
verveningen rond Gorredijk en van de plaats zelf. Handel en nijverheid bloeiden en het 
zal deze voorspoed zijn geweest die vertegenwoordigers van Gorredijk hebben doen 
omzien naar een symbool voor de hele gemeenschap. 

Zo zijn de meeste dorpen, steden en andere gemeenschappen aan hun wapens geko
men, met dit onderscheid, dat officieel in hun rechten erkende en bevestigde gemeen
schappen hun wapen nodig hadden om er afspraken mee te bezegelen. Van dorpen we
ten we hier echter niets van. 

Hoe dan ook, Gorredijk voerde reeds in de 18de eeuw een dorpswapen dat er uitziet 
als een familiewapen. De Friese halve adelaar duidt daarop. Deze adelaar is de helft van 
de dubbelkoppige keizerlijke adelaar van Duitsland. De helft van de keizerlijke adelaar 
is te beschouwen als het teken van een keizerlijk ambt. Alle keizerlijke ambtenaren 
voerden als zodanig het rijkshoogheidsteken, de adelaar, als teken van hun ambt in hun 
wapen en zegel. Tot deze ambtenaren behoorden mede de rechters. 

In Friesland bestuurden de rechters volgens keizersrecht en landsrecht. Alle rechters in 
Friesland waren als zodanig ambtenaren des keizers en konden als teken van hun kei
zerlijk ambt de rijksadelaar voeren. Het aantal tot het rechtersambt gerechtigden was 
in Friesland bijzonder groot. 

De helft van de rijksadelaar werd hier steeds in de heraldische rechterhelft (de ere
plaats) van het gedeelde schild gevoerd D. De heraldische linkerhelft van het schild ver
toont het eigenlijke geslachtswapen. In dit geval dus de drie eikels. 

Welk familiewapen heeft nu model gestaan voor het dorpswapen van Gorredijk? Het 
aantal eigenerfden-wapens met drie eikels is in het oosten van Friesland zo enorm 
groot, dat we moeilijk de naam van de familie zullen kunnen achterhalen. Toch wil ik 
een poging wagen: de personen die in de 17de eeuw grote belangen en invloed hadden 
in Gorredijk waren de grietman Sako Fockens en zijn secretaris Saco Teijens. Saco 
Teijens had zelfs grondbezit bij Gorredijk. 

De familiewapens van de Fockens en Teijens zijn vrijwel gelijk: bij de Fockens naast de 
Friese halve adelaar drie gouden eikels op rood en bij de Teijens de Friese halve adelaar 
en drie gouden eikels op groen, alle eikels echter zonder tak en bladeren! 

De eigenerfden-families plaatsten eikels in hun wapen om hun grondeigendom aan te 
geven; hier dus door middel van produkten van die grond: het eikenbos, economisch 
van groot belang voor de eigenerfde boeren, leverde eikels die een uitmuntend varkens
voer vormden en de stam leverde prima timmerhout. De eikel als geliefd wapensym-
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bool in deze streek, voorkomend in de wapens van enkele machtige landslieden zal het 
inspirerend symbool voor de jonge plaats Gorredijk zijn geweest. 

Het gehele wapen van de Fockens of Teijens zal zijn overgenomen en zijn gewijzigd in 
vorm en kleur, de eikels kregen elk twee bladeren en de kleur van het veld werd zwart. 
Over de kleuren is echter weinig bekend. 

De metalen voorwerpen, zoals de draagspeldjes van het Reciteergezelschap „De Vrien
denkring" en van de IJsclub „De Eendracht" geven geen uitsluitsel. Een theelepeltje 
van recente datum en het wapentje bij de „Gerdykster Kroniek" in de Drachtster Cou
rant gaven beide gouden eikels op een zwart veld 2)f kleuren die heraldisch goed passen 
bij de voormalige veenkolonie Gorredijk. In de heraldyk wordt veen meestal weerge
geven door de kleur zwart. 

De volgende verklaring zou aan het Gerdykster wapen kunnen worden gehecht: „De 
welvaart van Gorredijk (het goud) is oorspronkelijk afkomstig uit het veen". 

J.C.Terluin 

1) „Friese Eigenerfdenwapens" door F.CE.Gonggrijp. 

2} Toen de Drachtster Courant deze kroniek invoerde, tekende de heer J.J.Spahr v.d. 
Hoek hiervoor bedoeld wapen aan de hand van de afbeelding op een theelepeltje, 
waardoor deze overeenkomst is verklaard. E.Huisman. 
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LIJST VAN DORPEN 

voorkomende in de registers van decretale verkopingen II I nummers 8, 9 en 10 van het 
Hof van Friesland (vgl. Genealogysk Jierboekje 1978, biz. 3 5 - 4 1 , en 1979, biz. 9 3 -
96). 

Deze drie delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor min
derjarige kinderen en kerkelijke corporaties uit de periode 1588—1607. Verder ook ak
ten betreffende executoriaal verkochte goederen. 

De namen achter de bladzijnummers zijn toponiemen of (na de komma-punt) ge
slachtsnamen. De nummers geven het begin van de desbetreffende akte aan. 

Aalsum 
Achlum 

Aegum 
Akkerwoude 
Akmari jp 
Anjum 
Annaparochie, St. 
Arum 
Augsbuurt 

Augustinusga 
Beetgum 

Be ets 
Berlikum 
Blesdijk 

Blessum 

Blija 

Boksum 

Bolsward 
Boornbergum 
Bozum 

Britsum 
Buitenpost 

Burum 

10-485 (Stinstera; Groustyns). 
9-1 (Cronycloester; Aelva, Goslinga, Rinia), 10-533 (dieSyppel-
camp), 405 (state Offenhuijsen; van der Nitzen, Offenhuijsen, 
Hottinga). 
9-281 (Groot Haringa, de Jonxne, de derde schooff). 
9-108 (Bongha). 
10-193 (Andringa; pachter van de tur f ten plattenlande). 
8-292 (Bras), 9-100 (de Ossefenne). 
8-79 (de Warmoesstraet; de Roy, Stellemans); 9-30 en 267 
10-105 (op de waterswall; Minnema, Schotanus) en 191. 
8-124 (Rosema state op de Bey; Fronhoven, Burmania, Hemme-
ma en Can); 10-388 (Steenharst; Anthonides, Hillema, Heringa, 
Hettinga, Idtsma, Hoppigius, Jeltinga, Roorda, Sapma, Tiara's). 
8-331 (Smeesma saté; Feytsma's, Galema). 
9-254 (Aebinga, Aisma, Foegelsangh); 10-263 (bij de Molen; 
Adema, Bugge, Reen, Swarties). 
9-189 (Beecxterwarren). 
10-197 (het Cuickuitsbosch; Agricola,Oentiama) en 516 (Nauta). 
9-95 (van de landweer to t in de Lende, de gerechtsstoel der grie
tenij ten huize van Jochum Jansz. bij Slickenburch) en 128 (van 
de Lenden to t de landscheiding; Brandenburch, Sannes). 
8-345 (Bootsma, Rinia); 10-178 (Burmania's) en 272 (Adama's, 
Burmania's). 
8-179 (Faardt; Burmania's, Fronhoven, Goslinga, van Holten, 
Glins, Tink's); 10-358 (Beyma saté; Albada, Beyma) en 397 
(a.v.) en 88 (Cleyn Vryelsma; Aylva, Vryelsma's). 
8-119 (Horninga; Grouwestins, Hoytema, Horninga, Brantsum); 
10-443 (een reydtmeer; Hoyer, Juckema). 
8-47 (Lutke Dilaycker). 
9-189 (Obstermeer). 
8-247 (in de Boyngiert, de reydtpolle, Wyurderati l le; Herbayum, 
ten Indyck, Mockema). 
9-73 (Starckenburch, Grovestins). 
8-319 (Jeltinga, Meinsma, Taesma), 375 (de Swette, Sappema 
saté; Tiara); 10-512 (op de Horne; Allema, de Blocq, Boelis, 
Hillema, Van Jeverden, Jeltinga, Potters, Regnaerda, Sapma, 
Tyara's). 
9-22 (Rengers ten Post, Fogelsangh); 10-168 (het Vrouwen-
cloester),434. 
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Dantumawoude 

Deinum 
Dokkum 

Driesum 
Drogeham 
Dronrijp 

Echten 
Ëe 
Engelum 
Ferwerd 
Ferwoude 
Firdgum 
Folsgare 
Franeker 

Friens 
Grouw 
Hantum 
Harlingen 

Haule 
Heerenveen 
Hemelum 

Hogebeintum 

Hommerts 

9-108 (het losgeld voor Taecke Bonga, die te Deventer door de 
Spanjaarden gevangen werd gehouden). 
10-518. 
8-119, 267 („een groot blauw huys met het oldthuys ende het 
brouwhuys" ten noorden van het Diept gelegen; Groustins), 
282 (Aelsumer poorte; Van Achelen, Groustins, Hoytema, 
Mockema, Sypsma); 9-22 (in den vergulden clock), 179 (in de 
Hoochstraet; Sannes); 10-77 (int roode hardt), 158 (het Blec-
huys; Nederhoff), 235 (de Heechstrate; Broersma, Eppen), 341 
(in den vergulden clock) en 465 (a.v.). 
9-82 (desyl). 
9-144. 
8-89 (Sybranda saté; erven mr. Cornelis Watthiesz., secr. van 
Men.deel); 10-15 (Dotinga state te Oostryp; Camminga's, Ockin-
ga's), 19 (a.v.) en 272. 
8-422 (van den meer an den olden zyl). 
9-82; 10-542 (Loenia saté; Abbema, Roorsma). 
10-176 (verkoop van de vycariehuysinge; Groustins). 
8-19 (te Westerterp). 
8-357 (Hesenaer). 
8-325. 
9-214; 10-468. 
8-1 (het olde raedtshuys, de vergulden leeuw; confiscatie van het 
bezit van dr. Pieter Boymer en Sybrant Roorda); 10-299 (De 
vergulden valck; Meylema's, Tal lum), 405 (a.v.), 414 (aende Syl-
roede; Clingebijl), 425 (aen de Brolbrugge; Steernsee, Cammin
ga's, Bants, Gemmenich, Beima en Schellingwou's), 475 (op de 
Plaets; Potter's, Schellingwou, Gemmenich en Wyarda), 518 (de 
Mollenstraete; Schellingwou), 522 (Burchardt) en 528 (herberg: 
in Soest). 
9-238 (Feytsma's, Humalda's, Swalua, Schardyck en Canter). 
8-397 (Gravius, Bras en Van Aengum). 
8-55 (de Schotten; Van Herbaium), 407 (a.v.). 
deel 8: 237 (de nyeuwe stadt; Van der Mei's), 264 (oppe Siaet-
sen, de Lynbaen), 312 (in de Keyser; Van Medeldonck, Moer-
linck) en 369. 
deel 9: 15 (tichelwerck, de stadsgracht; Eslum's.Coninc×, Bange) 
en 258 (int Paradijs). 
deel 10: 101 (Gerbranda-huys; Donia's, Roorda, Bandts, Goslin-
ga), 326 (St. Jacobsstraet, ' t olde Paradijs; Van der Velde, Har-
derwick), 383 (de oude Fraencker pi jp; Hesius, Dronri jp, Ver
spiet), 458 (de nieuwe Haven, het vliegende hart, int Paradys; 
Burcharts, Van Burum, Goetmens). 
10-1 (Feytsma, Broersma, Van Uusum thoe Nijenoort). 
10-506 (in Schoterland; Van Tongeren), 525 (a.v.). 
10-418 (die hoeger ee by Galama dammen, de Meer; Lijcklama, 
Reigers). 
8-89 (Kempema saté; Doyema; vgl. Dronrijp 8-89), (Fopma's); 
10-223 (Aylva) en 269 (Aylva, Tyara). 
10-380 (Andringa, Galema, Herbranda, Oestheim en Popma). 
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Huins : 10-518. 
Huizum : 10-207 (Camminga) en 368 (een state, uitg. de begravinge ende 

de kerckbancken in de kercke te Huysum). 
Idskenhuizen : 8-36 (Gossinga saete, de olt fen; Roersma's, Potter). 
Itens : 8-347 (op't Sandt). 
Jelsum : 8-190. 
Joure : 10-193 (Andringa) en 303 (alwaer Sneeck vuythangt). 
Kollum : 8-100 (Heerema fenne van Riddersma saté, Phaesma tule; 

Syersma), 108 (Herema fenne van Riddersma heert; Riddersma), 
112 (de Treschen, den legen rydt, opt dieps wal, Phaesma tille; 
Syersma). 
9-161 (Sinda), 273 (de geconfisceerde goederen van Anna Hid-
dema). 
10-35,81 (opdeUiterdyken),92 (a.v.; het Leen), 121, 186 (een 
huis op het westeinde „daer het groene laecken vuythangt"), 277 
(Abbema saté, Halbetsma landen, de swarte sloet, Tollinga huis; 
Abbema, Rispens), 284 (Phaesma state, in den vergulden clock; 
Bijma's, Gravers, Gravius, Oedsma's, Phaesma's, Oldendorp). 

Kollumerzwaag : 8-63 (veen; Koebrugge, Lens). 
Kollumerzijl : 9-118 (Broersma, Eysma, Fogelsangh). 
Leeuwarden : deel 8: 71 (de Vischmerck, Amelandspijp, huis de Olmolen), 79 

(den vergulden Valck), 387 (op de Nyebuyeren, die Sperboom; 
Canter van Oesten, Vliermael). 
deel 9: 38 ('t Vliet; Kleyenburg, Swaelue, Sytsema), 168 (op de 
hoeck by het oude vleyshuys; Van Marsum, Wyaerda). 
deel 10: 26 (de Nyestadt, waar de Goecoop uithanght; Emer-
sum), 53 (a.v.), 43 (buiten de stad bij het Drayholt), 47 (de 
Nyestad; alwaer den groenen acker nu is uithangende; Bors), 96 
(In 't wapen van den Hage), 115 (op d' home van Droevendale, 
het olde presidents althans het landtschaps huys: Boenhoff, 
Hasselt, Hesop), 143 (aen de Turffmerck, waar de gulden Byen-
corff uithangt; Renneman), 146 (by de Cancelarije, in den Arent 
op d' Eewall; Godefridi), 151 (in Jonas op de hoeck van de Pe-
perstraet), 154 (by het olt vleishuys; Regneri),242 (windmolen 
aan het Vliet), 260 (De drie princedalers op de Nieuwe Stadt), 
263 (In de Coninck van Francrijck), 266 (by d' Vismerck; Bug-
ge), 296 (in de St. Jacobsstraet „aen den Pijp"; Attema, Uien-
burg), 306 (groote blauwe huijsinge met coertsbedsteden opte 
Wese; Eysinga's, Dekema's, Gratinga, Heringa, Adelen), 443 (in 
het Hoochhuys, in d' Coelsche dom ind' S.Jacobsstraet), 450 
(Nieuwestad, daer die drie gouden conicks daellers vthangen; 
Heeck), 478 (by mijnheer van Amlants pyp, waer de vier witte 
pylers wthangen, int wapen van den Hage), 490 (In het huis van 
Antwerpen; Groen, Wibrandi), 497 (in Minnema straet, In de 
Coninck van Franckriek; Aernsma, Bongha, Polman, Tadema), 
509 (In de Conick van Franckriek by de Waachspype). 

Lekkum : 10-96 (Cammingabuer; Andringa's, Buygers, Tyara, Verduys = 
Van der Does, Van Wel, 137 (a.v.). 

Lioessens : 8-413 (Gerroltsma saté; Bouritius, Peyma's). 
Lippenhuizen : 8-140; 9-137. 
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Loënga 
Lol lum 

Longerhouw 
Makkum 
Marssum 

Menaldum 

Minnertsga 
Nes (Wd.) 

Nieuwebildtzij l 
Nijelamer 
Nijland 
Oldeboom 
Oldelamer 
Oosterend 

Oosterlittens 

Oostermeer 
Oosternijkerk 
Oosterzee 

Oudkerk 

Oudwoude 
Paesens 
Pietersbierum 
Pingjum 

Rauwerd 

Reitsum 
Roordahuizum 
Se×bierum 
Slappeterp 
Smallebrug 
Smalle Ee 
Sneek 

8-119 (Groendijksterzijl). 
8-223 (Bersweder saté te Rugelollum; Hottinga's); 10-351 (dr. 
A lb . Monnichuys). 
10440 (Schouten). 
8-147 (oppe Hemmen, in de Steners; Laquart). 
10-57 (Douma, Hettinga), 85 (Eurolteles), 126 (Van der Mey, 
Hero Schingen). 
9-7 (Epingha saté met swaenjacht; Donia); 10-151 (Adama, Gro
ningen, Mammingha), 509 (op de Mieden; Eysinga), 540 (op de 
Mieden; Juckema). 
10-540 (Fernia state). 
10-341 (Cleyne Wijnia saté; Burmania, Juckema, Oldedorp, Wi-
nia's), 360 (Groot Wingie Staate; Hillema, Winia's), 481 (Groot 
Vinia state met stins; Oldeneel, Winia's). 
8-199; 9-53. 
9-67 (Slickenburch). 
10468 . 
10-303 (Andringa, Van der Does, Cuick, Van Loon, Lycklema). 
9-222. 
9-206 (saté Rispens; Rollema); 10-227 (Jellema saté; Burma-
nia's. Rispens). 
8-302 (saté Langwert; Baerdt, Swyns); 10-317 (saté op Wijuer
ster buiren, Naine saté op Wijuerster buiren), 429 (Nania saté op 
Wyebenster bueren; Andringa). 
10-539 (itsma,Swartien). 
9-82 (Kennema saté; Gratema, Groustins, Kennema, Ydama). 
9-246 (int Tzet jeet velt, in ' t manderydt, in de Folgeren, by 
d ' olde zyl l) . 
8-156 (Aickema's, Feytsma, Hillema's); 10-203 (saté met fiscke-
nie; Aernsma's). 
8-100 (op de Wygeest), 407. 
10465 (Gratema). 
10-321 (Fetza state; Dekema, Donia en Goslinga). 
8-168 (brand in de kerk en de toren door blikseminslag, de klok 
gescheurd, „ i n de kercke een gadt gebrant, synde door dien 
mede het stoelte gans te myete gecoomen", de herstel kosten be
groot op 2000 à 3000 guldens, 3 pm land „het middachluet", de 
lange meden, de indick, de Ronsera laen, een proces met Baucke 
Rommerta, wiens zoon niet aan een gereformeerde school stu
deerde; Adelen); 10-528 (Jensma). 
8-162 (op 't Nyeulandt; Fogelsangh); 10-293 (Eysinga, Herbran-
da, Heringa en Popma). 
9-108. 
10-373 (op Sinser buiren; Abbema en Rispens). 
9-15 (Eslum, Banga en Coninx). 
10-173. 
10-162 (Broersma saté; Gravius en Hoytema's). 
9-189 (de Broeckfenne en 's Coninx diep). 
10-165 (een nieuwe eeckmeulen), 331 (de Nauwe Noordhome; 
Hooglander), 354 (op de Dyck, waar „de roede New" uithangt; 
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Spanga 

Staveren 
Stiens 
Suameer 

Surhuisterveen 

Surhuizum 

Terzool 
Tietjerk 
Tjalhuizum 
Uitwellingerga 
Veenwouden 
Vrouwenparochie 

Wanswerd 
Warga 
Weisrijp 
Westergeest 
Wier 
Winsum 
Wirdum 

Witmarsum 
Wommels 
Workum 

Wouterswoude 
Wijns 
Wijtgaard 
Zwaagwesteinde 

Alma, Dicky en Nauta), 462 (herberg De vergulde wagen). 
10-112 (saté Dewelck, van den haven in de Cuinder; Eisen, Huy-
gen, Lommen en Rock). 
10418 (herberg De wit te swaen). 
9-60 (saté „die Schellen"; Burmania.SchwartsenbergenSwalue). 
10-246 (opte Harste, van de Herewech to t aen de landscheidin-
ge; Broersma, Van Eppen). 
10-289 (veen, de rechtkamer te Buitenpost ten huize van Lyuwe 
Boeles, de secretaris der grietenij). 
8-257 (veen; Boeles en Tadema); 10-347 (veen, dat in de school 
werd geproclameerd, „vermijts destructie van d ' kercke". Taco 
Folqueri veenmeester-generall, Dixtra). 
10-462. 
8-351. 
10454. 
8-119. 
9-108 (veen). 
10-73 (Buma), 130 
worde geholden, in 
260 (aen de dijep). 
9-1 (Aylva's, Goslinga, Rinia). 
8-26 (Gieckema saté op Hinnaerderaburen); 10-171. 
10-299 (Meilema's,Tallum). 
10-30 (op ' t Veen); Van der Does, Epema, Si×ma's). 
10-10 (Galema, Hiddema). 
10-6 (Cleyn en Groet Schi l lum; Mellema). 
8-205 (een huis en hof genaamd Heer Kempo Leen; lijst van 31 
eigenerfden en gemeensiuiden; Sickama); 10-39 (Teetlum), 50 
(Wijtgaard), 133 (Teetlum). 
10-336 (Sinnema state in de Rijpeynde; Longerhou, Unia). 
10-535 (Meilema). 
8-357 (Hania, Hesenaar's); 10-61 (op de Buyrschar, herberg De 
vier Hemelskinders; Fockens). 
9-108 (Woltershemryck). 
10-110 (Boelema). 
10-50 (Huiskens). 
10-77 (Kollumerzwaagwesteinde). 

(vermits op het Bi ldt in lange t i j t geen recht 
de Suydthoeck; Brantzum, Jensma; 1604), 

D J . van der Meer 
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Fer'bett eríng Genealogysk Jierboekje 1 9 80 

Under de foto op side ^h stiet 

Hendrik Tjeerds van der Land. 

Dat moat wêze Hendrik Sierks 

van der Land, dy!t neamd wurdt 

op side kô under nûmer 3̂ +. 


