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Fan dit boek mei neat fermannichfâldige en/of iepenbier makke wurde troch printsjen, 
fotokopiearjen, i t meitsjen fan mikrof i lm of op hokker oare wize dan ek, sûnder dat de 
útjouwer yn 't foar syn tastimming jûn hat. 



FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

JIERFERSLACH 1980/1981 

De leden fan de Rie ha byinoar west op 19 juny, 6 novimberen 1 desimber 1980, en 
op 27 maart, 24 apri l , 3 juny en 3 septimber 1981. 

Der wurdt op 'en nij oan dokumintaasje dien: ús lid P.Bultsma begûn mei it 
fysjearjen fan segels út it rjochterlik argyf fan Wûnzeradiel, útsocht troch de hear 
B.Stenekes fan it Ryksargyf yn Fryslân. De hearen M.A.Douma fan it Ryksargyf yn 
Grinslân en drs. H.Bremer fan dat yn Fryslân hawwe in wichtich projekt oanpakt: i t 
fotografearjen en beskriuwen fan de yn „Pax Groningana" neamde Fryske segels yn it 
Gemeente-argyf te Grins. 

Mei de hearen H. ' t Jong te Dordrecht en Dr. O.Neubecker te Wiesbaden waard 
skreaun oer Nederlânske kroanen. 

It Akademybestjoer makke mei in rûnskriuwen it Provinsiaal Bestjoer en de be-
stjoeren fan gemeenten en wetterskippen yndachtich op ús Rie en syn wurk, benam-
men mei it each op de te ferwachtsjen gemeentlike weryndieling. 

De Dokkumer Vlaggencentrale ûntwurp in Fryske wimpel en krige derby advizen 
fan ús kant. Oan de hear Ch.Reydon yn Den Haach waarden ynljochtings jûn oer de 
Fryske earn en ferskate famyljewapens. 

Doe't op 14 april op de Flevohof alle Nederlânske gemeenteflaggen hyst waarden, 
wie ús Rie fertsjinwurdige troch de hear Bultsma. 

Wiidweidich waard skreaun mei de gemeente Eaststellingwerf oer flaters yn syn 
wapen. Tytsjerksteradiel waard foarljochte oer de kleuren fan syn wapen en Lemster-
lân oer de ferkearde arsearring fan syn wapenôfbylding yn swart-wyt. 

Foar it wetterskip De Middelseekrite waard in wapenûntwerp makke, werby' t ús 
konkurrinsje oandien waard fan in heraldikus buten ús fermidden. Derby en yn it 
skeel mei Eaststellingwerf stie de Hoge Raad van Adel oan ús kant. 

Op 25 juny wie de hear Bultsma oanwêzich by de útr ikking fan it boekje „Jistrum 
750 jier. In doarp yn 'e Walden"; yn oerlis mei de Kulturele Rie fan Tytsjerksteradiel 
en de hear J.P.Krol wie foar dat doarp in nij wapen makke. 

Der waarden Ontwerpen makke foar wapens en flaggen foar de acht nije gemeen
ten dy ' t der yn Fryslân miskien komme sille, en foar ferbettering fan inkelde bestean-
de wapens, û.o. skyldhâlders by it Ljouwerter wapen. 

Us lid A.B.Duli tot Backenhagen advisearre de Hoge Raad van Adel en it gewestiik 
bestjoer oer in wapen foar it gewest Twente. 

De hear Bultsma makke it iepenbier lichem Zuidelijke IJsselmeerpolders yndach
tich op flaters yn it ûntwerp-wapen fan de gemeente Almere. 

Mefr. P.A. Al te Vlaardingen en Ing. L.J.Evers te Frjentsjer krigen ynljochtings oer 
ryks-, provinsiale en gemeenteflaggen en -wapens. 

De Tsjinst Gemeentewurken fan Eastdongeradiel waard ynljochte oer de wapens 
Goedaeus-Burmania yn 'e tsjerketoer te Mitselwier. De provinsiale archeolooch G.EI-
zinga krige ynljochtings oer ferskate wapens (û.o. Hania) en de earepeinje fan Olfert 
Barendsz (1597), de Keninklike Tichelaar te Makkum oer alliânsjewapens op in servys 
foar in Belgyske greeflike famylje, pastoar A.Snijders te Reahûs oer it wapenskyld fan 
Baukjen Bouwes yn 'e tsjerke dêre. Fierders waarden party partikulieren ynljochte oer 
de famyljewapens Van Arnhem, Bonnema, De Braal, Elgersma, Fockema, De Graaf, 
Greydanus, Hollander, Usselmuiden, Klynsrna, Lautenbach, Mohrmann, Risselada en 
Tadema, meast fan 'e skriuwer. 

3 



Nei lange jierren ferskyndeynôflevering I fan it grutte famyljeboek Gens Schotana 
in ynlieding fan 'e skriuwer oer heraldyk yn it algemien en de Schotanus- en besibbe 
wapens yn it bysûnder. 

Yn it Jierboekje 1980 binne de wapens Ferwerda, Kuperus, Schraa en Steensma 
registrearre en in ferbettering publisearre fan de beskriuwing fan de wapens Visser yn it 
foarige boekje. Ek yn di t boekje wurde wer inkelde famyljewapens registrearre. 

Ynljochtings waarden einlings noch jûn oan tsjerkfâden fan 'e Herfoarme Ge
meente te Easterein oer in opskrift op ín nachtmielsbeker, oan de hear S.Roos te 
Hoarn (Schylge) oer de flagge fan de Buul, in âlde skipfeartsfersekering op dat eilân en 
oan it Boalserter tegelhûs De Appelaer oer heraldyske technyk. 

Septimber 1981 J.Visser, skriuwer. 
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GENEALOGYSK WURKFERBAN FAIM DE FRYSKE AKADEMY 

KOART FERSLACH OER IT JIER 1980/1981 

Der is dizze kear mar ien ding om mei te begjinnen. Us freon A.B. Dull tot Backenha-
gen hat ús bestjoer ferlitten. Hy siet yn it bestjoer sûnt novimber 1967. Dat is wis in 
lang tiidrek, mar der binne mear dy't lang yn it bestjoer sitte. De hear drs. J.Visser sit 
der sûnt 1965 yn. Mar de kroan spant ús foarsitter D.J. van der Meer; dy hatsitsunt 
1950, en as foarsitter sûnt 1959. En sels ha'k der ek al wer tsien jier op sitten. Us jonge 
ponghâlder, Reid van der Leij, hat ek al wer in sit fan begjin 1977 ôf. As notulist of 
twadde skriuwer is yn it bestjoer kommen (drs.) Ype Brouwers fan Ljouwert. Us be
stjoer bestiet no út trije pensionearden en twa jonge krêften. 
Us tank oan de hear Dull — dy't lid bleau fan de Fryske Rie foar Heraldyk — is te grut 
om mei in pinne te beskriuwen. Hy is ek al wer in kear ynfallen as foarsitter. 

It wurk gong syn gewoane gong. Ein augustus mei ús allen der op út it súdeasten 
fan de provinsje yn. Ek it kommende jier bliuwe wy yn ús eigen Fryske lân, al wie der 
in treflik oanbod om it om utens te sykjen. 
Yn de septimbergearkomste joech juffer A.Schippers, bekend genealoge dy't har fan 
om utens te Boalsert nei wenjen set hat, ús har sicht op de Fryske argiven. Yn novim
ber hat Ype Brouwers yngeand ferteld oer de Andringa's, en hie de skriuwer wat lich
ter spul út in busboekje fan syn heit, byhâlden yn de jierren 1902-1904 doe't er yn 
Amearika tahâlde. Yn febrewaris hat ús lid S.G.AIberda fan Kortenhoef sprutsen oer 
de famylje fan syn mem, de Knollen fan Hartwert, ferneamd om harren bollen. Yn 
maart hiene wy wer de saneamde priissprekkerij foar eigen leden. Twa froulju en trije 
manlju kamen foar it buordsje en dienen it mar knap. Ein maaie, wat oan de lette kant, 
kaam it nije jierboekje. Tuskentroch halden wy de wenstige fragemiddeis. 

Utkommen is yn de rin fan it jier in tredde dieltsje fan Ferbân yn ús wurk: In list 
fan Roomske foarâlden, dêr't fierder nei socht wurdt, foar Onderling kontakt. 

Gráfstiennen waarden opnommen te Goaiïngea en Goaiïngaryp. 
De skriuwer hie nochal frijwat kontakten, sawol mûnling as skriftlik. Brieven 

gongen ek nei Australië, Amearika en Kanada. 

De tarieding en tarissing foar it kommende jier stiet al wer foar de doar. Wy hâlde 
moed om yn it ferline te sjen. 

Drachten, juny 1981 De skriuwer, A. de Vries. 
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DE FAM3LIE HOLLANDER VAN HERBAYUM 

Inleiding 
Dit artikel vindt zijn oorsprong in de familie-overlevering: een wel heel verre „oerpake" 
zou met een gravin getrouwd zijn. Op zoek naar achtergronden vond ik op het kerkhof 
te Herbayum een tweetal geheel met mos begroeide grafzerken, waarvan niemand in 
de familie het bestaan meer wist. Deze vondst was aanleiding om ook genealogisch on
derzoek te gaan doen. Het resultaat daarvan gaat maar weinig verder dan waartoe de 
gegevens op de zerk aanleiding gaven, globaal genomen de periode 1590-1850. Het gaat 
dan ook in hoofdzaak om enkele voorouders in de rechte lijn en enkele van hun naaste 
verwanten. Omdat geen uitputtend onderzoek in het oud-archief is gedaan, moet het 
mogelijk zijn nog verdere voorzaten op te sporen. Gecombineerd met het onderzoek 
naar de zijlijnen zou misschien het antwoord gevonden kunnen worden op de vraag 
naar de herkomst van de naam en in verband daarmee wie de eerste stamvader is. 
De genealogie begint met iemand van wie alleen veronderstellenderwijs iets gezegd kan 
worden. De gedachte gaat daarbij uit naar een voorvader met de naam Jan Hollander; 
een Jan, omdat de eerstvolgende stamvader het patronymicum „Jans" voert, en Hol
lander, omdat diens nakomelingen zich bijna zonder uitzondering ook „Hol lander" ge
noemd hebben. Deze Jan moet geleefd hebben in de eerste helft der 16de eeuw. Er wo
nen dan in onze provincie meer „Hol landers" op nogal uiteenliggende plaatsen. Het 
gaat buiten het bestek van deze genealogie hiernaar verder onderzoek te doen, maar 
het l i jkt mij op historische gronden zeer de moeite waard. De bepaald niet zo Fries 
klinkende namen Jan, Pieter en Dirk komen veel voor. Om in de buurt te blijven van 
de plaats waar onze eerste stamvader gezocht moet worden: In 1543 vinden we een Pie
ter Hollander „ toe Walte" te Sexbierum, die dan ,,vi stuvers pachten" betaalt aan de vi-
karie van dat dorp. Deze Pieter zou dezelfde kunnen zijn als Pieter Hollander, die even
als een Dirck Hollander in 1552 met zijn bewapening voorkomt op een lijst van weer
bare mannen te Wijnaldum. Onze voorzitter van het Genealogysk Wurkferbân, de heer 
Van der Meer, gaf mij hierbij de volgende aanvullingen: „Deze Pieter is dezelfde als Pie
ter Jacobsz., die in 1546 in het Register van den Aanbreng, d l . III blz. 206 wordt ge
noemd. Er waren te Sexbierum voorheen twee saten lands, die Walta heetten, „Jonger 
Walta" en „A lder Walta" (beide genoemd t.a.p. blz. 207). Pieter Jacobsz. Hollander 
woonde op de ene (gehuurd van Claes Edisz. te Harlingen en Pieter Ens te Franeker) en 
Andries Pieters Walta op de andere (gehuurd van de kerk, Rippert El inxmaen Schelte 
Liauckema). Andries bezat zelf ook land in deze saté. Vermoedelijk was Pieters saté 
Alder Walta en Andries' saté Jonger Walta. Pieter Hollander wordt in datzelfde register 
op blz. 209 nog genoemd als naastligger (vanwege zijn grondheer Claes Edisz.) van land 
te Sexbierum. En op blz. 210 nogmaals. Op blz. 268 wordt hij eveneens naastligger ge
noemd, maar nu van land onder Wijnaldum." 1) 

Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of de verschillende naamgenoten, die er in het 
begin van de 16de eeuw al zi jn, kunnen bogen op een gemeenschappelijke afkomst. Bij 
mijn naspeuringen kwam als eerste „Peter Hollander" in 1482 als huurder van een stuk 
veenland naar voren. De oorkonde, waarin Erke Syckema hem dit land voorde terug
betaling van 100 oude schilden in onderpand geeft, wordt bezegeld door de „castelein 
to Co l lum" . Op de rugzijde daarvan staat nog „Peter Hollander Albertsoen". In deze 
omgeving moet ook gezocht worden de „Peeter Hollander" als gebruiker van „seecke-
re uuyterdicken", welke „den keurforst van Saxen als heere van Frieslant" schenkt aan 
't „Convent van Feenklooster". 2) 
Het voorkomen van „Hol landers" op zulke ver van elkaar liggende plaatsen als Sneek 
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(1516), Bozum (1515), Leeuwarden (1509), Burum (1559/60), Sexbierum (1543) en 
Herbayum zou er op kunnen duiden, dat de naam Hollander vrij algemeen in gebruik 
(populair?) was. Geloofwaardig is dat echter niet. Lezen we vandaag de dag niet in de 
krant, dat de Friese taal (en cultuur) nog steeds in het isolement zit, waarin het door 
het Hollands (de Hollanders dus) eeuwenlang gevangen heeft gezeten? Over de situatie 
in het begin van de 16de eeuw, wanneer de hertog van Saksen 't hier voor het zeggen 
heeft, lezen we meer in het hoofdstuk „De reyse up die Holianderen" in het boek van 
JJ.Kalma over grote Pier. Hij gebruikt daar 't woord xenofobie. Ingeval er echter spra
ke zou zijn van een gemeenschappelijke voorvader, zou het ook kunnen betekenen dat 
deze Hollanders een familie zijn voor wie zulke afstanden toen geen enkel probleem 
waren. 3) 
Tot nu toe is er geen historische verklaring gevonden voor enkele gevallen, waarin de 
naam Hollander ook in toponymisch verband werd gebruikt, bijv. de boerderijnamen 
Hollanderhuis te Huizum en Henste en Verste Hollander bij Bolsward 4). Dit is wel het 
geval met de naam van een stuk land „De Lang(e) of Hollanderfinne", zo genoemd in 
de jaren 1629-1858 naar een Jacob Jans Hollander, boer op Anne Lieuweszate onder 
Workum 5). En zou, om deze opsomming te besluiten, de overeenkomstige familie
naam verband kunnen houden met „een huys op de hoek cleynsant, de Hollandtse kel
der" genaamd, door een Jan Pìeters Hollander in 1667 in zijn testament genoemd? 6) 
In het voorgaande hebben we gezien, dat de naam Hollander voor het vormen van een 
toponiem produktief geweest is. Een mooi voorbeeld van het ontstaan van een familie
naam zien we alweer in de Saksische tijd. In Bozum woont dan iemand met de naam 
Hollander, maar dan als scheldnaam gebruikt, omdat hij anti-Gelders was 7). 
Maar zo kan in zijn algemeenheid deze naam van toepassing zijn op elke Hollander, die 
hier zijn tenten voor vast opsloeg, en elke Fries, die op de een of andere manier met 
Holland of de Hollanders te maken had. Tot nu toe is er geen historische verklaring ge
vonden voor het ontstaan van de naam voor de familie, waarvan de genealogie hierna 
volgt. Dat de familie er grote waarde aan hechtte is duidelijk. De naam werd immers al 
gevoerd in een tijd dat men in Friesland nog nauwelijks erfelijke geslachtsnamen kende, 
terwijl daarna de naam van generatie op generatie werd overgeleverd. 

1) Beneficiaal boeken van Friesland, bew. J. van Leeuwen, Leeuwarden 1850. 
Monstercedels BAR 1552, copie 6030. 
H.T.Obreen, Der Vijf Deelen Zeedijken, inventaris der archieven, Leeuwarden 1980; 
vgl. inv.nr. 162. 
Register van den Aanbreng van 1511, bew. I.Telting, deel I I I , Leeuwarden 1879. 

2) Stamboek van de Friese Adel, I, Leeuwarden 1846, blz. 347. 
A.J.Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, herdruk Leeuwarden 1975, blz. 25. 
Kloosterarchieven, Varia, inv.nr. 33. 
ld., Veenklooster, inv.nr. 3. 

3) Snitser recesboeken 1490-1517, mei oantekeningen útjown fan M.Oosterhout, As
sen 1960. 
P.Sipma, Oudfr. Oork. I I I , 's-Gravenhage 1941. 
O.Vries, id., IV, 's-Gravenhage 1977. 
JJ.Kalma, Grote Pier van Kimswerd, Leeuwarden 1970. 
R.S.Roarda, Nammen fan keapers en forkeapers út de rintmastersrekkens 1518-
1575, Ljouwert 1965, blz. 73. 

4) W.Dolk, Leeuwarder straatnamen, Leeuwarden 1969, blz. 62. 
Fryske Plaknammen, DJ. van der Meer, Namen van staten en saten in Friesland, 
1962, blz. 74. 
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Hollanderwijkkrant 1976, 2de nummer. 
Leeuwarder Courant 27 sept. 1980, blz. 17. 

5) Lezing drs. W.T.Beetstra, „Warkumer lânnammen", Nammekundich Wurkferbân, 
10 jan. 1976. 

6) AHF EEEnr. 3 folio 400. 
7) Lezing A. de Vries, „Skaeinammen foar 1811", Nammekundich Wurkferbân, 11 

nov. 1978. 

N.B. Met uitzondering van de opgaven van literatuur en overige gedrukte bronnen 
wordt, voorzover niet anders aangegeven, bij de bronvermelding steeds bedoeld een 
bron uit het Rijksarchief te Leeuwarden. 
Verder zijn de navolgende afkortingen gebruikt: 
G.A.: Gemeentearchief. 
RA: Archief van het Nedergerecht. 
AHF: Archief Hof van Friesland. 

De namen der steden en grietenijen zijn vermeld met een afkorting tot drie 
hoofdletters. 

Waar in deze genealogie doopdata zijn vermeld is dat gedaan zonder de gezindte erbij 
te vermelden, aangezien deze steeds R.K. bleek te zijn. 

Wapen en familiegraf 
Zuidwestelijk van het kerkje liggen op het kerkhof in Herbayum twee grafstenen uit de 
17de eeuw van de familie Hollander, die toen nog op de boerderij Klein Ongeboer 
woonde. In de vorige eeuw werd mijn „oer-oerpake" Dirk hier begraven bij zijn eerste 
vrouw Boukje Hollander en als laatste in 1863 nog zijn zoon Dirk Dirks. Dirk kocht 
rond 1832 een oude boerderij in Herbayum, waarvoor hij een nieuwe in de plaats liet 
zetten. Deze boerderij wordt in de floreenkohieren aangeduid als no. 11. In 1640 was 
zekere Sybrand Agges Brunia eigenaar en Pieter Dirx huurder. In 1698 wordt deze 
boerderij door de ontvanger Abe Douwes als meier gebruikt. Vermoedelijk is de Pieter 
Dirx van 1640 dezelfde als de dorpsontvanger Pieter Dirks Hollander (zie l l lb). 
Uit de navolgende geschiedenis moge blijken, dat door deze aankoop een cirkel in 
Noordelijk Westergo gesloten wordt. 1) 
Terugkerend tot de grafstenen, het zijn eenvoudige, niet overal even zorgvuldig be
werkte „boerenzerken" met een drietal familiewapens. De oudste grafschriften zijn uit
gevoerd in positief reliëf en nog betrekkelijk goed leesbaar, dit in tegenstelling met die 
uit de 18de eeuw, die dun zijn uitgebeiteld en moeilijk te ontcijferen. 
Bij zerk I is op de hoeken — een plaats waar op grafstenen vaak cirkelmedaillons zijn 
te zien — een begin gemaakt met het trekken van cirkels. Natgemaakt zien we een 
blauwachtige, witgeaderde steen. Was Tiebbe Tiebbes de steenhouwer? 
Bij een grote schoonmaakbeurt in 1972 kwamen onderstaande grafschriften weer voor 
het daglicht. Het zijn verbeteringen van eerder gemaakte aantekeningen, o.a. bewaard 
op het Rijksarchief. 2) 
Zerk I 
(1} Anno 1644 den 13 / Mayus is in den Heere / gerust de Eerbare / Aefke Dircks 

huisvrou / van Yppe Durks Hollander / out 46 laer ende leit / hier begraven 
(2) Anno 1666 den 26 / November is in den Heere / gerust den Eersamen / Yppe 

Durks Hollander / out 76 laer ende leit / hier begraven 
(3) 1754 den 21 Juli is in den Heere / gerust Dirk Gerrijts Hollander oud / 56 Jaar 

6 maand: en 21 dag: en is / hier begraven 
(4) 1798 den 22 November is in den / Heere gerust Baukje Pieters oud / 81 jaar 9 

maanden, is hier begraven 
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(5) Boukje Jans Hollander huis / vrouw van Dirk W.Zeinstra / Overleden den 3 
April 1828 / oud 33 Jaren en 9 maanden 

(6) Mayke Dirks weduwe van / Jan Hollander overleden den / 18 mei 1824 oud 61 
Jaren 

(7) Hier rust het stoffelijk overschot / van DIRK WILLEMS ZEINSTRA / landbou
wer geboren te Franeker en / overleden te Herbayum den 13 mei / 1863 in den 
ouderdom van 69 jaren en 4 / maanden R.I.P. ' 

Zerk II 
(1) Anno 1672 den 9 Februarius is in /den Heere gerust de Eersame longe / Durck 

Yppes Hollander oud 44 / laar en leidt alhier begraven 
(2) Anno 1726 den 31 December is in / den Heere gerust de Eerbare Attie Jans / 

[Ojngeboer nagelatene weduwe van de / [EJersame longe Durk Yppes Hol
lander / oudt 82 laar en leidt alhier begraven 

(3) 1781 den 18 September is in den / Heere gerust Poppe Dirks Hollander / oud 
33 Jaar en is hier begraven 

(4) Hier rust het stoffelijk / overschot van / DIRK DIRKS ZEINSTRA / geboren te 
Pietersbierum / den 30 Maart 1828 / en overleden te Franeker / den 29 April 
1869 

Jammer genoeg valt de betekenis van de wapens níet meer van de zo goed als lege schil
den af te lezen. Wat er nog van over is brengt de Fryske Rie foar Heraldyk bij schrijven 
van de heer drs. J.Visser tot de volgende ontboezeming: 
„... it binne wier wol wapens, der twivelje ik net oan, mar se siIIe yn 1795 of om dy 
roai, doe't se as stânssimbool seagen waerden en dus as yn striid mei de „Gelikens" 
(dêr't dochs gjin spat fan torjuchte komd is, of gjin moer, sa't dat tsjinwurdich hjit, 

Beschadigde wapens op de grafstenen te Herbayum 
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om gjin minder kreaze oantsjuttings to brûken), útkapt wêze troch Patriotske vanda
len. It ophingjen fan de skylden ienfâldich oan linten oan in ring (ek wol beamtûke) is 
noch in teken fan Fryske sljuchtens; de letters (inv.: binne de initialen fan de nammen 
fan it âlderpear), dy biwize dus dat de wapens al oanbrocht binne koart nei it for-
stjerren fan de stamâlden. Nijsgjirrich is derby, dat, meidat de frou earst forstoarn is, 
har wapen oan de heraldyske rjochterkant tolânne komd is (foar de biskôger lofts), 
yn striid mei de rigels foar wapens fan in troud pear. As de olivetùken net inkeld foar 
de sier bidoeld binne, kin der in godstjinstige simbolyk yn sjoen wurde (frede, for-
moedsoening). Ta it wapen as sadanich hearre se perfoarst net, likemin asdedekoraesje 
op it medaljon fan sark I I " . 

1) Fries Landbouwblad 6 juni 1958. H., Famylje Zeinstra mear as 120jieropin pleats 
to Hearbeam. 

2) Verzameling Roordadeel9 (copie 6203) afd. I I I , 8/65 en 9/65. 

Genealogie 
I. PIETER JANS HOLLANDER, overl. Herbayum 1598 of eerder. 
Van deze eerste stamvader is, naar de stand van het onderzoek op dit moment, alleen 
iets bekend uit akten die na zijn overlijden werden opgemaakt. Wanneer we ervan uit
gaan dat Pieter, evenals de meeste van zijn nazaten, een respectabele leeftijd heeft be
reikt, dan is hij in het tweede of derde decennium van de 16de eeuw geboren. Het lijkt 
verstandig geen verdere speculaties te wagen en de akten er nu bij te halen. We vinden 
dan, dat Pieter met zijn vrouw Dyu Jacobs in Herbayum heeft gewoond, en twee min
derjarige kinderen heeft nagelaten, Jan en Jongh Pieters, over wier goederen hun broer 
Dirck Pieters het bewind voert. Gezien het vermogen dat deze kinderen is toegevallen 
kunnen we concluderen, dat Pieter Jans allesbehalve onbemiddeld is geweest. Zijn we
duwe woont in 1602 in Achlum en heeft dan een schuld van 200 ggl. aan de boedel. 1) 
Waarschijnlijk uit dit huwelijk, in ieder geval de twee jongsten: 

1. Dirck, volgt Ma; 
2. Brecht Pieters, tr. 1) Jacob Gerryts, overl. Herbayum ca. 1605; tr. 2) Sybren 

Foppes, dorpsvolmacht en huisman te Hitzum; 2) 
3. Jan Pieters, tr. N.N., dr. van Wynert Poppez; 
4. Jongh, volgt l lb. 

1) RAFRLW3d.d . 24 mei 1598. 
2) G.A. FRL, inv. nr. 47. 

Ma DIRCK PIETERSZ., overl. Herbayum ca. 1625. In 1590 en 1622 wordt hij vermeld 
als één der weerbare mannen van het dorp Herbayum, in 1590 met de aantekening 
„een ruer met zijn geweer" d.w.z. een (vuur)roer — d.i. een geweer, vgl. Duits: Rohr — 
en zijn verdere wapentuig. 1) 
in de jaren 1591 tot 1615 wordt Dirck Pieters als volmacht van het dorp Herbayum 
verschillende keren opgeroepen voor het grietenijberaad. Dit zou betekenen dat hij 
eigenerfde is, dus grondbezit heeft. Uit het register van opzeggingen van de klooster-
meiers blijkt echter, dat „Dirck Pieterzoen" in 1618 een voormalige kloosterboerderij 
van 141 pondemaat te „Ongabuir onder Herbaium" huurde. Een scheidingsakte van 
1626 geeft de bevestiging van beide feiten. Zijn kinderen, Epe en Pieter Dircks, ontvan
gen dan een som gelds en hun stiefmoeder met haar kinderen „de huisinge, ontruymin-
ge der saete ende landen, 't Lantschappe van Vrieslant toebehorende, ende bij haer be-
woondt ende gebruickt wordende, sampt ... alle die eygen landen anbeè'rffdt ende aen-
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gecoft". Het feit dat Dirck volmacht is betekent dat hij stemrecht heeft. Dat recht was 
in ieder geval ook verbonden aan de kloosterboerderij waarop hij meier was, namelijk 
Groot Ongeboer (stem 13), maar well icht kon hij dat recht ook aan eigen grondbezit 
ontlenen. 
Ongeboer, waarvan de landhuren volgens het „Register van den aanbreng" in 1514 nog 
afgedragen werden aan „die pater toe Luynkerck" heeft na de verwoesting van dit 
klooster omstreeks 1516 vermoedelijk onder het klooster te Achlum gestaan. In 1546 
was „die Pater van Ach t l um" landheer van in totaal 519 pondematen. Wanneer „ ' t 
Convent van Luynkerk" in dat jaar toch nog als „ lantheer" van landerijen elders wordt 
vermeld kan dat alleen maar als formaliteit bedoeld zi jn. Vermoedelijk is het latere On
geboer te vereenzelvigen met de boerderij van „Laes te groote Ongebour" en deze met 
„Laes Sickezoon" te Herbayum als gebruiker van o.a. „Unge meed" en „Ungebuerster-
fennen", stukken land, waarvan in ieder geval wel „die Conventualen van Acht lum 
grontheeren" waren. Deze situatie zal hebben voortgeduurd to t 1580, toen zoals be
kend de Staten alle kloostergoederen confiskeerden. De Achlumer conventualen waren 
toen echter al uitgeweken naar Bergum, daar de Geuzen hun klooster in 1572 hadden 
verwoest. 
Dirck Pieters was in 1624 één van de „samtlicke cloesters meyers van Franekeradeel", 
die de resolutie van de Staten betreffende „he t verschot van den drie jaerenhuyren", 
d.i. het voorschieten van drie jaren huur, „eendrachtelicken hebben affgeslaegen". 
Na het mislukken van deze en meer pogingen om „prompte penningen tot onderstande 
van de gemene saecke te becoemen" begonnen de Staten in 1638 op grote schaal de 
voormalige kloosterlanden te verkopen 2). In 1639 was „D i rck Pieters plaats" te Her
bayum aan de beurt. 
Dirck Pieters had bepaald talent voor zaken. Hij genoot daarbij kennelijk ook vertrou
wen, want we zien hem nogal eens optreden als curator inzake weesboedels. Na het 
overlijden van zijn vader wordt Dirck tesamen met Sicke Sytses curator over zijn twee 
jongste broers. Als „alleene de ontfangh ende uutgave gehad hebbende" voerde hij de 
administratie over hun vermogen. Hij heeft d i t vermogen in de vorm van „obligatie-
brieven" niet alleen uitstaan bij enkele familieleden en mensen uit dorpen in de naaste 
omgeving, maar zijn debiteuren zaten ook in „Ee Dongeradeel", 4 stuks, „St . Jacobs 
Parochie" en „ D o c k u m " . Ook enkele edellieden zoals jonker Epe Aleva en Auck Aleva, 
echtelieden te Schraard, en jonker Siouck van Meckama behoren to t zijn beleggers
kring. Telkens wanneer hij verantwoording aflegt over zijn beheer bl i jk t het batig saldo 
van de weesrekening te zijn toegenomen. 3) 
Na het overlijden van zijn schoonzuster Reynsck Epedr., die ook in Herbayum woon
de, maken Dirck en Johan Sipkes op 18 april 1599, beiden als omen en curatoren over 
haar vier kinderen, de inventaris op 4). Ook als zijn zwager Jacob Gerryts te Herbayum 
komt te overlijden behartigt Dirck namens zijn zuster Brecht Pieters de belangen van 
de drie weeskinderen. Jacob Gerryts was huisman. Op 12 aug. 1616 is Dirck met Gerrit 
Pietersz. te Arum, beiden als omen, nog curator over „Aef fke ende Romck Pyttersdrn., 
wijlen Pytter Agges ende Geert Dircksdr., in levene echte luyden weeskinderen". 5) 

Dirck Pieters Johan Sipkes Dirck Daniels 

Handmerken van Dirck Pietersz. en familieleden 
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Wanneer in 1602 de vrouw van Dirck, Sytske Epedr., komt te overlijden, verzorgen 
„Dirck Lourensz., Johan Sipkes ende Dirck Daniels" als bloedverwanten „voorsoeveele 
deese ontscheydinge belanget ... hun draegende als voerstanders sonder wijder" de be
langen van de wezen. Het vermogen van de weeskinderen bedraagt totaal 7030 ggl., 
niet gerekend het verschil tussen „den inschulden" en ,,d' uutschulden", en de 1000 
ggl., die hun vaders goederen „grooter ende meerder dan d' kynderen zaliger moeders 
goederen bevonden zijn". Maar wanneer het op delen aankomt, is daar eerst nog „op 
parthyen behach ... zeeckere uutspraecke, bij den grietman ende secretaris met die 
twee mannen hun geadjungeert hebbende, provisionaliter gedaen". „Nae weederzyets 
hun daeroppe eenige tyet gedelibereert hebbende" zijn zij „eyntlicken ende alie in der 
fruntschappe gedeelt ende ontscheyden; in fuegen ende manieren als dat Dirck ... in 't 
eevich sal bezitten ende gebruycken d' geheele huysinge ende ontruyminge ..., hyertoe 
oock alle d' leevende wee ende beesten van koyen, peerden, bargen, eynden, hennen 
met alie die buiten- ende binnengoederen, soe tot die koe ende bou als huishoudinge 
behoorende ... sonder daertoe van nooden eenige widere immissie ofte solemniteyt 
van recht te verwachten ... wort aen zyn drie kinderen in volle vernueginge" uitgekeerd 
de somma van 2500 ggl. Tot zij meerderjarig geworden zijn is Dirck gehouden „zyn 
kynderen voor 't vruchtgebruyck hunder penningen in kost, cleedinge ende reedinge 
eerlick ende bequaemelick nae syn staet is vereyschende toe onderholden ende deselve 
leesen ende schrijven doen leeren,soe sulx bij d' kinderen mochte versocht worden". 6) 
Op 5 jan. 1620 tenslotte wordt Dirck nog eens curator over de twee kinderen van zijn 
overleden jongste broer Jongh Pieters, die eveneens in Herbayum woonde. 7) 
Dirck Pyters moet niet lang voor 21 sept. 1626 zijn overleden te Herbayum. Op deze 
dag namelijk vindt de boedelscheiding plaats tussen zijn weduwe, Symck Albartsdr. 
met haar eigen kinderen en haar stiefkinderen. Zij wordt daarbij bijgestaan door 
„Haering Albarts, haeren broeder, mede toe Harbajum op Groete Onghebuir wonen
de". 8) 

Dirck Pyters tr. 1) Sytske Epedr., overl. Herbayum 1602; tr. 2) (of 3 ?) Symck Al
bartsdr., overl. na 1626. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Epe, volgt l i la; 
2. Pieter, volgt l l lb; 
3. N.N. 
Uit het huwelijk met Symck Albartsdr.: 
4. Jetske Dircx, geb. omstreeks 1622. 
5. Jan Dirckx, geb. omstreeks 1624. Op 21 maart van laatstgenoemd jaar wordt 

„de eersaemen Eepe Dirx tot Ungebuer, haer halffbroeder" tot hun curator benoemd. 
In 1656 woont Jan in Herbayum en tekent dan voor de rekening van zijn curator „van 
den ×iden januarii 1649 ten huyse van Wyger Cornelis, herbergier binnen Franicker ge
daen". 9) 

1) Copieè'n elders 6060. Monsterrol FRL 1590 en 1622. 
2) A.Hallema, Franeker door de eeuwen heen, Franeker 1952, blz. 55. 

J.C.Tjessinga, De aanbreng der vijf delen, í. 
Register van den aanbreng van 1511 ..., I I I , blz. 291-293, 303-304, 307,310. 
L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland, I I , Leeuwarden 1915, 
blz. 400. 
G.A. FRL, inv. nrs. 46-50. 

3) RA FRLW3,dd. 24 mei 1598, 11 febr. 1605 en 17 juni 1607. 
4) ld. X 1, dd. 18 april 1599. 
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5) ld . W 3 dd. 12 okt . 1605. id . W 5 fol io 85, 121 en 161. 
ld. W 6 fol io 78v. 

6) ld. W 3 fol io 272. 
7) ld . W 5 fol io 196 en 207, Y 1 fol io 1. 
8) ld . W 6 f o l i o 2 6 0 - 2 6 1 v . 
9) ld . V 1 fol io 5. 

I lb. JONGH PIETERS, geb. ca. 1584, overl. Herbayum ca. 1620. 
Jongh woont net als zíjn oudere broer Dirck in Herbayum. Hij is daar waarschijnlijk 
ook boer op een voormalige kloosterboerderij, want zijn zate behoort in 1620 nog toe 
aan „ ' t Lantschap". Jonghs zate ligt ten oosten „van een stuk greydland, genaempt die 
tvaleve", dat in het zuiden grenst aan „Cleyn Ongebuyrster landen" en in het noorden 
aan „den Heerenwech". Onder de zate, die Jongh bewoont als meier behoorden ook 
„vier stucken lants", groot totaal 28 pm., die eigendom waren geweest van „he t Hey-
lige Geest gewesene clooster to t Bolsvert", maar die in 1616 door „Pier Foeckes 
[Heemstra], olde burgemeester binnen Harlingen ... in wandel" in eigendom verkregen 
waren van „de edele heren Gedeputeerde Staten van Vrieslant vanwegen d'selve Lant-
schappe". Kennelijk waren de Staten in deze t i jd al begonnen de kloosterlanden naar 
de particuliere sector over te hevelen. 1) 
Jongh Pieters tr. ca. 1597 Antie Ryurdts, d.v. Ryurdt Taeckles, die hem overleeft. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Pyter Jonghs, geb. 1607; 
2. Syoucke Jonghs, geb. 1609. 

1) R A F R L E E 6 . 

l i la . EPE DIRCKS HOLLANDER, (ook Eepe, Epo, Yppe, Ype, Ippeen Ipe) onderte
kent zelf met „Yepe Dircks", geb. ca. 1590, overl. 26 nov. 1666, begr. te Herbayum. 
Bij zijn huwelijk in 1620 woont Epe Dircks te „ H y t s u m " . Dat is volgens het „Register 
van 't salt" in 1621 nog het geval, wanneer hij verklaart „een wi j f f met twee boeden te 
hebben, waervan één onder de 14 jaeren is" . In 1622 echter wordt hij vermeld op de 
lijst van weerbare mannen van Herbayum. 
Evenals zijn vader heeft Epe Dircks een funktie in het dorpsleven. In de jaren t o t en 
met 1636 verschijnt h i j , tesamen met de grietman Jr. Andries van Waltinga, voor het 
dorp Herbayum meer dan eens als dorpsvolmacht. 
In 1640 is Ype Dirk× meier op plaats 12 te Herbayum. Dat is waarschijnlijk ook oud 
kloosterland, aangezien de Staten van Friesland eigenaar zijn. Het land is dus nóg niet 
verkocht, wanneer daar omstreeks die t i jd een boerderij gebouwd wordt met de naam 
Klein Ongeboer. Toch moet die verkoop niet veel later plaats gehad hebben. Immers 
tot 1644 zijn alle zodanige landen successievelijk in particuliere handen overgegaan. In 
ieder geval is Epe Dirkx in 1655 eigenaar en gebruiker van 89 pm. onder Herbayum. 
Klein Ongeboer ligt aan de Harlinger trekvaart met ten westen de Krommedijk. In ver
band met de aanleg van een trekweg van Leeuwarden naar Harlingen, waarvoor de Sta
ten in 1640 vergunning verleenden, heeft het grond moeten afstaan. Voorde landerij
en, die zij in 1580 in beslag genomen hadden, lag hier dus geen enkel probleem. Het is 
verder niet onwaarschijnlijk, dat er verband gelegd kan worden tussen de bouw van de 
boerderij en de verwisseling van eigenaar omstreeks diezelfde t i jd . 1) 
Een beter beeld van de situatie krijgen we bij het lezen van de scheidingsakte van 1668. 
Daar staat namelijk: „de plaats ende de huisinge, hovinge cum annexis, de erfgenamen 
uit de gront toecomende, gelegen onder Herbaium, Klein Ongeboer genaamt, groot in 
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Fragment Schotanus-kaart van Franekeradeel (1693). 
Foto: Leo de Jong, Rijksarchief in Friesland. 



't geheel 68 pondemaat". Epe bezat tevens: „49% pondematen lants gelegen in den 
dorpe Achlum met de huisinge, hovinge cum annexis ende de afcoop van de gehele sa-
te groot 981/2 pondemaat, waaraf Jacob Wybrants tot Dongjum voor de ander helft 
eigenaar is". Epe kocht deze helft in 1663 van zekere „Johannes Siouckes, huysman 
ende ontfanger in den dorpe Doengium". Deze saté, Monnikebil geheten, werd in 1640 
ook nog gerekend to t het eigendom van de Staten van Friesland en is sindsdien meer
dere malen van eigenaar verwisseld. 2) 
Zoals we al zagen werd Epe in 1644 curator over persoon en goederen van zijn halfzus
ter en -broer Jetske en Jan Dirckx. Overeenkomstig een testamentaire dispositie neemt 
hij in 1655 ook de curatele op zich over Sytske en Jetske, twee dochters van zijn broer 
Pieter Dircks, die ook in Herbayum woonde. In 1659 tenslotte neemt hij als „cous i jn" 
samen met Tjepke Pieters te Wirdum, vaders broeder, en Pyter Sickes, moeders broeder 
te Tzum, de curatele aan over de kinderen van Gerben Pieters en Tri jnt je Sickes „ o p 
Munekebi l l " . Zowel Tjepke als Gerben Pieters worden in 1644 vermeld op de lijst van 
„cloostermeyers". In datzelfde jaar koopt Tjepke de boerderij van 82 pm, waarop hij 
zelf boer is, voor £ 10086.3) 
In zijn testament d.d. 15 aug. 1656, opgemaakt „ te Franicker ten huyse van doctor 
Gerardus Kaldenbach, secretaris ende bibliothecaris van de academie" liet Epe vastleg
gen: „begere dat myn lìchaem een christelicke ende eerlicke begraeffenis worde ver
gunt in de dorpe ende kerckhoff te Harbayum" en benoemt hij „ t o t universele erff-
genaem myne vier sonen, ... ende neffens d ' selve Aeffke Wybes myn k intsk int " . Nog 
vandaag de dag vinden we zijn graf op het kerkhof te Herbayum. Jacob Hepkema had 
dit op één van zijn historische wandelingen rond het begin van deze eeuw ook al ont
dekt. In zijn toeristische almanak staat de volgende passage: „Bizonder was een rij 
grafzerken van even na 1600, waarop de naam van de familie Hollander (Ype Dirks), 
een naam die op een steen van 1863 nog voorkomt" . Opmerkelijk is dat ze er nu in 
weer en wind nog steeds liggen. Omdat Hepkema het heeft over een „ r i j " grafzerken, 
zouden er in zijn t i jd meer gelegen hebben dan de twee die er nu nog te vinden zijn. 4) 
Als dorpsvolmacht ondertekent Yepe Dircks in 1632 de akte, waardoor de afgevaar
digden van zijn grietenij naar de provincie werden benoemd. Deze volmachten hadden 
tot taak „ te raemen ende sluyten op alle voorvallende saecken, soe to t Godes eere, be-
scherminge der waere ende gereformeerde religie ende de welstandt van den gemene 
saecke ...". In hoeverre di t nu te rijmen valt met zijn van later bekende katholiciteit 
is louter een kwestie van speculatie, zoals het in onze t i jd nog een maatschappelijk 
vraagstuk is, of geloof en politiek kunnen samengaan. H.W.F.Aukes heeft eens de 
vraag gesteld of er katholieke geslachten zouden bestaan, die na de omwenteling van 
1580 het „oude" geloof t rouw gebleven zijn, en betwijfelt d i t dan, omdat hij er niet 
één kon vinden. Diezelfde twi j fel zou ook hier kunnen opkomen. Uit het feit, dat de 
omstreeks 1640 gebouwde boerderij Klein Ongeboer „zoals — ik citeer dr. HJ.OIden-
hof — „de Jezuïten in 1728 betoogden", steeds vanuit Harlingen verzorgd was, en 
diens bewoner Ipe Hollander als weldoener van die statie werd beschouwd, valt even
wel af te leiden, dat hij toen Rooms-Katholiek was. 5) 

Uit de boedelscheiding in 1668 halen we enkele bijzonderheden: volgens een eerdere 
scheiding in 1659 moeten de vier zonen vooruit genieten de somma van 349 car. gl. 
„ ten reguarde van de aensterff van Antie Dirx tot Oosterbierum, haar overleden moey 
van moederswegen". De „schadelijcke staet" bevat een schuld aan Tìebbe Tiebbes, 
meester steenhouwer, „wegens een geleverde graffsteen" ter somma van 65 car.gl. 
Epe Dircks Hollander tr. 1) wsch. geref. Makkum 27 okt. 1616 Botte Alberts; tr. 2) 
Gerecht Franekeradeel 18 mei 1620 Aeffke Dircksdr. van „Don igum" , geb. ca. 1598, 
overl. 13 mei 1644, begr. te Herbayum. 
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Uit het eerste of een ander vorig huweli jk: 
1. Oeg Ipes, vermeld in de scheidingsakte van 1668, overl. vóór 1668; tr. Pabe 

Douwes. 
Uit het tweede huweli jk: 
2. Dirck, volgt IVa. 
3. Dirck, volgt IVb. 
4. Pieter Ipes Hollander, gerechtigd in de zate Monnikebil , in 1672 als soldaat op 

de monsterrol voor Achlum, in 1673 nog vermeld te Achlum tesamen met zijn broer 
Gerryt, leeft 1677, wsch. overl. vóór 1698. 

5. Gerryt, volgt IVc. 
6. Sytske Epedr. Ongeboer, overl. vóór 1656; tr. Gerecht Franekeradeel 7 febr. 

1645 Wybe Bauwckes van Achlum . 
Hoewel zij hun huweli jk „over de kercken van Achlum en Herbayum" hadden laten af
kondigen, trouwden zij voor het gerecht na vertoning van „hunnen houwlixproclama-
tiën ... by verteykeningen der beyder predicanten onder den acte ende verclaeringe". 
Wybe Bauckes woont in 1668 als huisman te Arum. Uit d i t huweli jk: Aefke Wybes, 
vermeld in het testament van haar grootvader; tr . Jetse Rinses. In 1698 heeft „Jetse 
Rinses, als man en vooght over Aefke Wybes" nog een aandeel van 10 pm. in de zate 
Monnikebil . Hij is „ reformeert" . 

1) G.A. FRL. inv. nrs. 37; 48, 105. 
2) RA FRL CC 1 fol io 416-421. ld . EE 8 fol io 24. 

J.W.Heringa, Heringa's uit Dongjum, Franeker 1978, blz. 125. 
3) RA FRL V 1, 2 febr. 1655. ld . CC 1 fol io 229. ld. V 1, 22 febr. 1659. Archief 

Staten R 38. 
Register van de clooster meyers, Leeuwarden 1644. 

4) A H F E E E n r . 3 fol io 308v. 
Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen voor landgenoot en 
vreemdeling (J.Hepkema, Heerenveen 1894-1917). 

5) G.A. FRL inv. nr. 48. 
H.W.F.Aukes, Katholieke Friese geslachten, Frisia catholica I I I , 1941. 
Dr. H.J.OIdenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, Assen 
1967, blz. 334, 338. 

I l l b . PIETER DIRCKS HOLLANDER, geb. tussen 21 sept. en 9 okt. 1597, overl. Her
bayum jan./febr. 1655. 
Volgens het „Register van ' t salt" was Pieter Dircks in 1621 al getrouwd. Hij woont 
dan in Herbayum en verklaart te hebben „Wi j f f ende een kindt met twee boeden waer-
van het k indt mender jaeren is". 
Iets eerder nog dan zijn oudere broer Epe verschijnt Pieter in de jaren 1624 tot en met 
1630 vaak in de vergadering van dorpsvolmachten in de grietenij Franekeradeel. In 
deze periode treedt hij verschillende keren als een soort derde partij op in weeszaken. 
De titel waaronder dit gebeurt verschilt echter nogal eens. Zo wordt in 1623 „ten 
versoecke van Reyner Gerryts ende Pieter Dircks als volmachten" inventaris gemaakt 
„ ten sterffhuyse van Epe Cornelis, dorpsrechter ende ontfanger in den dorpe Har-
bayum". In 1627 wordt „ten tussenspreecken van [o.a.] Pyter Dirc×zoen, huysman in 
den dorpe Harbaium, ende Sibren Foppes, huysman in den dorpe Hitsum, alsgecosen 
soensluyden", de zaak van „Reyner Gerryts, in leven to t Harbayum gewoont hebben
de" beslist. In 1631 wordt hij als „curator ad actum" in een dergelijke zaak tevens 
vermeld in zijn kwaliteit van „mede gedeputeerde der Vijffdelen buyten- ende 
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binnendyck×". 1) 
Betreffen weeszaken veelal de regeling van financiën op privaatrechtelijk gebied, waar
voor men tegenwoordig een notaris zou inschakelen, ook op publiekrechtelijk terrein 
vervulde Pyter Dircks een funktie. Dit b l i jk t uit het feit, dat hij in 1629 als dorpsont
vanger in het grietenijbestuur is vertegenwoordigd. Terloops is al gebleken, dat hij deze 
funkties combineert met die van „huysman" . Uit het stemkohier van 1640 bl i jk t niet 
dat hij boer was op eigen land. Het is dan ook niet bekend of hij bezittingen had waar
aan het stemrecht verbonden was. Jammer genoeg ontbreekt een specificatie van zijn 
nagelaten goederen, die o.a. bestonden uit „ landhuyren ende huyshuyren". Het boven
staande behoeft in zoverre correctie, dat aan de vaste goederen, die wel afzonderlijk ge
noemd worden, nl. „het huys to t Haerbayum in d ' buyren ende die eygen acht ponde
maten landen" kennelijk geen stemrecht ontleend kon worden. In het stemkohier 
komt wel een Pieter Dir× voor als meier van plaats 11, waarvan Sybrand Agges Brunia 
eigenaar is. Dit gegeven behoeft echter nog wel enige ondersteuning. 
Uit zijn huwelijk met Jancke Albaertsdr., die kort voor 11 jan. 1627 is overleden, wer
den twee kinderen geboren: Sytske en Jetske, over wie „Haring Albaerts, huysman to t 
Cornwird" , de curatele aanneemt. Pyter verplicht zich dan „si jn kinderen, gelijck eer-
lycke huysluyde kinderen toestaat, ... op te brengen ende groot te maecken", totdat 
zij 25 jaar geworden zijn of „andersins to t buyckvestinge [vgl. buucvast wonen, ergens 
zijn vaste woonplaats of domicilie hebben] sullen gecomen syn" . De kinderen ontvan
gen o.m. een bedrag van 74 ggl. 16 st. voor „eniche linnen ende wollen clederen, to t 
wijlen Jancke Albertsdrs. lichaam behoort hebbende, geaestimeert ende gepriseert bij 
Ipe Cornelis ende sijn huyssvrouw, uytdragerij holdende to t Franequer,... alsmede all 
het silverwerk, bij Frans Gysberts, goudtsmit der stede Franequer gepriseerd ende ge-
woogen ... aan geit gemaackt op 60 ggl. 4 st." . Verder „sall Pyter sijn dochter Sytske 
overleveren seecker silver cruycefi× (dit woord doorgehaald en veranderd in „croes"), 
haar moeder toebehoorich geweest, van gelijken Jetske sijn andere dochter een gelijck 
olt silver cruycefix (opm. als boven), haer van haar oom Haring Alberts gehonoreert". 
Pyter daarentegen zal o.m. „ i n eygendom hebben de huysinge ende ontruyminge der 
saté ende landen met dier annexe". Waar komt nu al di t zilverwerk vandaan? Een over
eenkomstige beschikking treffen we aan in het testament van Pieters broer Epe in 1656 
(30 jaar later), waaruit aangehaald: „bespreecke ende legatere oock ' t oudt geit bij mij 
leggende ende die silvere crousen aen mijne vier bovenbenoemde soonen alleen gelijck 
gedeylt te worden". Het laat zich slechts raden of hier sprake is van kerkschatten uit 
de pre-reformatorische t i jd . 2) 

Als Pieter op 3 jan. 1655 zijn testament opmaakt is hij als dorprechter nog steeds in 
funktie. Híj verklaart dan te wil len worden begraven in zijn „legerstede" te Herbayum, 
benoemt zijn drie dochters, de twee ui t zijn eerste huwelijk en Jantie bij Foeck Jancke-
dr., tot zijn erfgenamen en zijn broer Ipe to t curator over de twee oudste kinderen. 
Heel spoedig hierna is Pieter overleden, want al op 2 febr. volgt de autorisatie van Epe, 
„sijn volle broeder". 3) 
In de inventaris, die in maart d.a.v. wordt opgemaakt, bevindt zich een „reversale" van 
„Pyter Dircksen plaetse, bij hem metterdood on t ruymd" . Bij de verdeling bestaat zijn 
nalatenschap uit „obligatiën, gelden, intressen, landthuyren ende huyshuyren" t.b.v. 
7044 ggl. 8 st., uitgezonderd de reeds genoemde vaste goederen, die „ i n het commu
nie" nog „ongedeyl t" bleven. Een opmerkelijke figuur als „parthiën vercooren soens-
man" treffen we aan in de persoon van „doctor Arnoldus Verhel!" , hier vermeld in 
zijn kwaliteit van „professor primarius philosophiae in den universiteyt tot Franeker". 
Ondanks „verscheyden voorslaagen" is het hem kennelijk niet gelukt de partijen tot 
volledige overeenstemming te brengen, want t.a.v. de vaste goederen moest alsnog een 
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Handtekeningen onderde boedelscheiding van Pieter Dircks Hollander, 
20 febr. 1656 (FRL CC1. 2294) 

regeling worden getroffen. We zien Arnoldus Verhel al heel spoedig nog eens op het to
neel verschijnen namelijk op 15 aug. van hetzelfde jaar, wanneer hij als getuige het tes
tament, dat Pieters broer Epe op zijn beurt heeft opgemaakt, mede signeert. Het is 
merkwaardig, dat deze man, die, zoals uit Epes testament bl i jk t , een professoraat in de 
filosofie combineerde met het ambt van advokaat voor het Hof van Friesland, zich ook 
begeeft in de zaken van een dorprechter. Over zijn achtergronden lezen we meer in een 
artikel van P. Sybrand Galama o.f.m. in een deel van „De kathol iek". 4) 
Pieter heeft geen kinderen nagelaten, die het geslacht in zijn lijn voortzetten. Hij tr. 1) 
vóór 1623 Jantje Albertsdr.; tr. 2) Gerecht Franekeradeel 14dec. 1626 Foeck Jancke-
dr. (Jentjes) van Tzum. 

Ui t het eerste huweli jk: 
1. Sytske Pieters, 1648 „major annis", kwiteert dan haar vader voor de rekening 

van 1627; tr. Sjoerd Gerryts, tichelaar te Herbayum. Uit d i t huwelijk een zoon Dirck 
Sjoerds. 

2 . Jetske Pieters, geb. ca. 1622, tr . Oege (Uge) Foppes Alg(e)ra, huisman „wonen
de in de gebuyrte Hiddum onder Cornwert" , zoon van Foppe Oeges, geb. ca. 1615, 
overl. Hiddum vóór juni 1657. In 1640 is Uge Foppes één der „gemeensluyden" door 
wie wegens absentie van de dorprechter Hilbrand Jacobs het stemkohier werd opge
maakt. Zelf is hi j , samen met de ontvanger Haring Alberts, eigenaar van stem 13. 
In april 1658 inventariseren „Yppe Hiddes, olde oom en naeste bloetverwant van va
derszijde" alsmede „Yppe Dirx (olde) oom van moederszijde, wonende to t Boer" de 
boedel. Deze laatste moet wel dezelfde zijn als „Epe Dirx Hollander tot Onghebuyr" 
( l i la ) , die met zijn medecurator een verzoekschrift richt aan de grietman om toestem
ming te verkrijgen voor het verkopen van „d'huysinge cum annexis, bij Oege nagelaten, 
met omtrent vi j f f pondematen landts tot Cornwert" . De verkoop was nodig om de 
sterfhuisschulden te voldoen en toestemming was vereist, omdat het goederen van min
derjarigen betrof. 5) 
Jetske tr. 2) (procl. 31 okt. 1657, „hun trouwbeloften alsnoch inhaerent") Gerecht 
Wonseradeel 21 jul i 1660 Rinse Jans van Makkum, „ o l t 21 jaar". Ui t het eerste huwe
l i jk: a. Jantien Oeges, geb. ca. 1642; b. At t ie Oeges, geb. ca. 1644. 

3. Jantje Pieters; tr. Gerecht Franekeradeel 16 nov. 1649 Pyter Sybrands, 1655 te 
Tzum, 1656 huisman te Herbayum, 1668 „ t o t H i tsum", crediteur in de boedel van zijn 
oom Epe Dircks. Uit di t huwelijk een dochter Foeck Pieters. 

1) G.A. FRL inv. nrs. 47, 48, 105. RA FRL X 1, 17 jan. 1623. ld . W 7 fol io 1,340. 
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2) ld. W7 fo l . 12-14. 
3) AHF EEE nr. 1, fol. 428. RA FRL V 1, 2 febr. 1655. ld. Y 3 folio 147. ld. CC 1 

229. 
4) P. Sybrand Galama o.f.m., Arnoldus Verhel, hoogleraar in de wijsbegeerte te Fra-

neker 1618-1664, [Megen 1952]. Studia Catholica 155-166. 
5) R.S.Roarda, It Algera-Algra skaei 1425-1955, I. 123. R.A. WON S 21 folio 104. 

RA WON O 1 folio 52. 

IVa. DIRCK YPES HOLLANDER, grote Dirck genaamd, geb. wsch. Hitsum of Her
bayum 1620/8, overl. Schalsum 1695/6. 
De eerste periode van zijn leven, waarover zo goed als niets bekend is, is vrij lang. Dit 
geldt overigens voor alle vier de zonen van Epe Hollander. We vernemen voor 'teerst 
iets van hen in het testament van hun vader in 1656, waarin alleen hun namen worden 
genoemd. 
In 1661 woont „Dirck Eepis" in Achlum. Hij is dan afgevaardigde van dat dorp naar 
het grietenijberaad, in een kwestie rond het onderhoud van Payesijl, een sluis met 
vloedkering in de Slachtedijk onder Achlum. Vermoedelijk is hij daar boer geweest op 
de zate Monnikebil, die in het zuiden en oosten begrensd werd door de Slachtedijk en 
„van olds geholden tot de onderhoudinge van de zijllen". Duidelijk is dat niet, want 
pas in 1663 verkrijgt zijn vader door koop een aandeel in deze plaats, en bovendien 
wonen zijn broers Pieter en Gerryt dan vermoedelijk ook al in Achlum. Zijn optreden 
als volmacht houdt waarschijnlijk alleen verband met de verplichting tot onderhoud, 
die op de boerderij rustte, want het is bij deze ene keer gebleven. 1) 
In 1668 trouwt „Dirck Ipes tot Achlum" met „Douwtie Ides, weduwe van Gerben Cla-
ses Ludum tot Arum". Douwtie heeft dan al twee kinderen uit haar vorig huwelijk 
„namentlyck Claes Gerbens out omtrent twaleff ende Tietske Gerbens out ses jaren". 
Tegen de gewoonte om de curatele op te dragen aan naaste verwanten werd deze „de-
wijle zij, als confessie van de Roomsche catholycke religie doende, na rechte en lande 
geëmaneerde placaten 'tselve is verboden" in 1665 opgedragen aan „Upke van Burma-
nia, grietman over Wonseradeel ende Sibrandus Annaei, notarius publicus ende viscael 
op der Bilt". De grietman treedt later op als administrateur van de weesboedel 2), Al
le drie de broers Hollander komen in 1672 voor op de monsterrol voor Achlum. De 
naam van Dirck echter is doorgehaald. Zijn naam verdwijnt vervolgens ook uit de be
lastingkohieren en in 1674 ook die van Pieter en Gerryt. Het lijkt erop, dat zij zich na 
het overlijden van hun broer jonge Dirck in 1672 of om een andere reden weer in Her
bayum hebben geconcentreerd. Dit valt te concluderen uit het feit, dat grote Dirck, die 
in 1671 nog voor een huishouding van 1 persoon voor £ 4000 te Achlum werd aange
slagen, in 1674 als „vrijgesel" voor eenzelfde bedrag te Herbayum te boek staat. De 
vermelding „Ippe Dirck Hollander drie zoonen" in 1677 te Herbayum in het „Kohier 
van familiegelden" wijst ook daarop. 3) 
Hoe dit ook zij, bij zijn tweede huwelijk in 1686 met Gryttie Dir×, jongedochter te 
Achlum, wordt hij weer vermeld als „huysman" aldaar. En hoewel Dirck nadien voor 
vaste goederen ook te Achlum schatplichtig blijft, heeft hij daar waarschijnlijk toch 
niet meer gewoond, want de kinderen uit dit tweede huwelijk werden allen te fvlidlum 
geboren. Uit het feit, dat Dirck Ypes in 1694 te Harlingen nog een kind liet dopen, 
trekken wij de conclusie, dat hij toen al over de 65 jaar geweest moet zijn. 
Midlum was nog niet het laatste station. In 1695 namelijk vertrekt Dirck, volgens de 
kohieren van Achlum, naar Schalsum. Hij werd daar meier van een zate, die even groot 
was als Monnikebil, namelijk 971/s pm., genaamd „Grada" (stem 4). Reeds het volgen
de jaar is hij hier komen te overlijden. De 1000 ggl. „ tot lijfstonde", die hij als stiefva-

19 



der had bezeten moeten nu uitgekeerd worden aan „Claes Gerbens tot Raed ende aen 
syn suster Tietske Gerbens op Amelandt". 4) 
Dirck Ypes tr. 1) Gerecht Franekeradeel 3 sept. 1668 Douwtie Ydes, wed. Gerben Cla-
sen Ludum; tr. 2) Gerecht Franekeradeel 25 febr. 1686 Gryttie Dir×, van Achlum. 

Uit het tweede huwelijk, allen geb. Midlum en ged. Harlingen: 
1. Ipe, ged. 20 mei 1688; 
2. Durick, ged. 5 sept. 1689; 
3. Tiert, ged. 25 nov. 1690; 
4. Afke, ged. 8 april 1692; 
5. Jantje, ged. 16 juni 1694. 

Grytie Dirkx blijft nog tot 1702 boerin te Schalsum, maar keert dan terug naar Ach
lum. Het is haar hier kennelijk niet voor de wind gegaan, want in 1724 hoeft zij, zijn
de „insolvent", geen belasting meer te betalen. Nadien komt zij ook niet meer in de 
kohieren voor. Tot tenminste 1728 is zij boerin gebleven. Namens haar kinderen bezat 
zij zelf ook een aandeel van 10 pm. in Monnikebil. Haar opvolger wordt een Claas Jan
sen, die zelf ín de zate gerechtigd is, maar dan van een gedeelte waarvan steeds anderen 
dan de erven Hollander eigenaar geweest zijn. 5) 

1) G A FRLinv. nrs. 48, 95 folio 151. 
2) RA FRL V 1, 6 nov. 1655. Familiearchief Beyma thoe Kingma, inv. nr. 1908. 
3) G.A. FRL inv. nrs. 106, 107, 108. 
4) ld. nrs. 110, 111. 
5) ld. nr. 229. 

IVb. DIRCK YPES HOLLANDER, kleine of jonge Dirck genaamd, geb. ca. 1628, 
overl. 9 febr. 1672, begr. te Herbayum. 
„Dirck Epes" trouwt in 1667 in de gereformeerde kerk te Franeker met „Attje Jans
dochter". Beiden komen zij van Herbayum. Het is onduidelijk waarom ze daar dan niet 
getrouwd zijn. We kunnen echter wel veilig veronderstellen dat zij weinig binding voel
den met hun plaatselijke Hervormde kerk. 
„Dirck Ypes de Jonge" is meier op Klein Ongeboer. Hij is dat ook gebleven toen „de 
gesamentlicke kinderen ... van Ype Dir×en Hollander" deze plaats na de boedelschei
ding van 1668 in mei van het volgende jaar verkochten aan „mr. Adriaen Ie Pla, canu-
nik ten Dom Utrecht, ende Pytter Ie Pla, coopman, gebroeders binnen Leiden". Deze 
lieden bedienen zich van een titel, afkomstig uit de hiërarchie der R.K. Kerk, die nog 
gefundeerd is op de materiële nalatenschap van die kerk. Hun ambt moet dan ook ge
zien worden als beheerder van de kerkelijke goederen, die na de reformatie in beslag 
genomen werden. Het land ter plaatse was kennelijk doorsneden met een drietal vaar
ten, want tot de „gerechtigheid" behoort „de vaart door drie tillen in de treckweg ge
legen". 1) 
Dirck Ypes is welgesteld. Na een taxatie van zijn bezittingen wordt hij in 1671/2 aan
geslagen in de belasting voor een huishouding van 6 „hoofden" en een vermogen van 
£ 5000. 
De gevolgen van de oorlogsdreiging in het rampjaar 1672 doen zich ook in zijn gezin 
gelden. Hij krijgt dan namelijk een soldaat ingekwartierd. Als inwoner is Dirck Ypes 
— ik citeer H.T.Obreen — dienstplichtig voor gewapende uitrukkende dienst. Als zoda-
nog zien we hem zelf ook als soldaat op de monsterrol van Franekeradeel, evenals zijn 
schoonvader Jan Pytters Ongeboer; de laatste met 2 soldaten. Dirck is in hetzelfde 
jaar als dat van de monstering overleden, maar waarschijnlijk niet tengevolge van oor
logshandelingen, want wanneer de datum op de grafsteen in Herbayum juist is, dan is 
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hij al in het vroege voorjaar van 1672, nog vóór de eerste officiële oorlogsverklaring, 
overleden 2). De drie gebroeders Hollander van Achlum hebben wel de oorlogstijd 
overleefd. Of en waar zij aan de strijd hebben deelgenomen is niet bekend. Waarschijn
lijk hebben Pieter en Gerryt hun dienstplicht wel vervuld, aangezien hun terugkeer pas 
kan worden vastgesteld in 1677, dus na het einde van de oorlog. Zoals we zagen woon
de grote Dirck in 1674 te Herbayum. Hij komt daar ook in 1677 voor op een staat der 
landen, waarvan de eigenaren buiten de provincie wonen, als meier van land, „de la Pla 
tot Leiden toebehorende" 3). Zou dit misschien Klein Ongeboer zijn geweest? 
De veronderstelling, dat Dirck Ypes later naar elders is vertrokken, wordt bevestigd 
wanneer we zien dat niet hij, maar Attie Jans in 1689 voor een huur van £350 een 
plaats van 100 pm. te Herbayum van de uitheemse „de heer Ie Pla" huurt. Ten over
vloede is er nog een koopakte van 1698, wanneer „de heer Pyter de Pla tot Amster
dam", die hier nog heel wat meer bezittingen heeft, deze „heerlijcke, stemdragende 
zate landts", groot 10172 pm., „so greide, bouw- als maedtlanden, althans voor lange 
jaren by Attie Jans ... gebruyckt ende bewoont geweest sijnde" weer verkoopt. Dit nu 
is vanzelfsprekend Klein Ongeboer. 
De koopakte bevat o.a. de volgende bepalingen: „sullende de neuw blaupande huysin-
ge, schuyre, hovinge, bomen ende plantagie, sampt gracht ende singel in de coop der 
landen versmelten, sullende de coper moeten gedogen, dat beide tichelwerken, so van 
Hotse Hotses als Hilbrandus Beyma, de kley affhalen uyt het rede aangestoken stuck 
van Heemstrasathe, so lange het loopt, ... ende dat door de kleysloot rede daar sijnde 
nae ouder gewoonte, ende in cas van slattinge lijden, dat de aarde op de wallen van de 
onderhorige landen worde gesmeten". De beide tichelwerken waarvan hier sprake is 
had Le Pla al eerder datzelfde jaar verkocht. Op 27 jan. namelijk het tichelwerk van 
Hotse Hotses „met twee loodsen en nog 29 pm. greide en miedlanden, onder Her
bayum aen de Franeker Vaert gelegen", en op 7 april dat van Hillebrandus Beyma 
eveneens „aen de Franeker vaert onder 't resort van den dorpe Midlum gelegen tegen
over de plaats Klein Ongeboer".4) 
Rond de laatste eeuwwisseling merkte Jacob Hepkema nog op, dat vele landerijen in 
de nabijheid van het dorp Herbayum waren vergraven voor de steenbakkerijen. Een 
dergelijke constatering wordt ook al gedaan rond 1787. De geschiedenis van de bak-
steenfabricage aldus een artikel van P.CTKuyer in „Boor en spade" begint in Friesland 
al kort na 1150. Onze provincie was kennelijk een baksteenland van betekenis, zo stelt 
hij, aangezien Floris V in 1285 aan de Friese kloosters last gaf om stenen te leveren 
voor de bouw van sterkten in Westfriesland. Uit onderzoekingen is gebleken, dat de 
grootste oppervlakte aan afgetichelde percelen in Westergo ligt tussen Franeker en Har-
lingen. Uit het bovenstaande kan — zonder te kunnen zeggen of er in een bepaalde 
richting werd gewerkt, en of de benodigde knipklei in één keer werd afgegraven tot 
de diepte, waarop het ooit was afgezet — de conclusie getrokken worden, dat het af-
tichelingsproces in de periode 1668 (verkoop van Klein Ongeboer aan personen, die 
kennelijk financiële belangen hadden bij de steenfabricage) tot 1698 is genaderd tot 
halverwege Midlum en Herbayum. In 1698 heerst kennelijk grote bedrijvigheid op en 
rond de plaats Klein Ongeboer. De belangstelling-van voornoemde kooplieden is hier
aan bepaald niet vreemd geweest. 5) 
Na deze uitweidingen keren we terug naar de familie Hollander. Dirk Ypes, de jonge, 
tr. Franeker 24 april 1667 Attje Jans Ongeboer, geb. omstr. 1644, overl. Herbayum 
31 dec. 1726, ald. begraven, dr. van Jan Pytters Ongeboer te Herbayum. Uit dit huwe
lijk werd geboren Aefke Dircks, overl. op Ongeboer 18 juni 1739. 
Op 4 maart 1675 worden voor de derde maal geproclameerd de huwelijksgeboden van 
„Tialcke Pyters, woonachtig tot Marsum, ende Attie Jans, weduwe wijlen Dirck Ipes 
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de Jonge tot Harbayum". Het is niet geheel zeker of het huwelijk is bevestigd, want 
Attie wordt later steeds als weduwe van haar eerste man vermeld, º) 
Na het overlijden van haar vader in 1699 verkoopt Attie Jans als erfgenaam en „ ' t ver
dere recht van de erfgenamen bekomen hebbende" een schuur onder Koningsbuurt. In 
1710 doet zij nog verschillende aankopen: op 24 sept. „de helfte van twee pondema
ten bouwlandt gelegen onder Pyttersbierum" en op 21 okt. „sestien pondematen soo 
bouw- als greydlandt, leggende aen vijff besondere stucken doch aenmalkander onder 
Wijnaldum op de soogenaemde mieden, ..., hebbende reed en drifte van en naer de 
Groene Laen". 7) 
Attie Jans is boerin op Klein Ongeboer gebleven. Zij was welgesteld. In de vermogens
belasting wordt zij aangeslagen voor £3500. In 1726 overleed zíj op de leeftijd van 82 
jaar en werd begraven te Herbayum. Haar dochter Aefke Dircks volgde haar op als boerin. 
In Franeker doen in 1734 allerlei geruchten de ronde, zoals vaker in die eeuw is voor
gekomen, bijvoorbeeld in 1774, toen de gehele Friese bevolking vanwege een niet-alle-
daagse stand der hemellichamen geloofde in de eindtijd. In 1734 bereikten ze wel hun 
toppunt met de bewering, „dat er van den Paus een order was gekomen, dat de Katho
lieken op den volgenden St. Jansdag, 24 Juni, de gereformeerden en andere gezindten 
om het leven zouden brengen". Deze keer was er nog geen Eise Eisinga, die de goden 
hun geheimen wist te ontfutselen, maar wel „het edele gerechte", dat op 23 en 24 juni 
op last van hogerhand, huiszoeking liet doen naar „ ' t geweer in de catolycke huysen 
van Franequeradeel". Zo ook bij Afke Diercks in Herbayum. Het rapport over haar 
luidt: „Afke Diercks heeft beleden dat daar geen snaphaan in huis was, en een oude sa
bel bevonden, anders niet bevonden". Over de achtergronden van deze paniek lezen we 
uitvoerig in het meergenoemde boek van Dr. HJ.OIdenhof over de schuilkerkjes, blz. 
351-358. 
Aefke Dircks was vermoedelijk ongehuwd. Haar vermogen laat zij na aan diverse fa
milieleden, t.w. Sybout Hoytes (Walta), die rond 1744 van Tzum naar Weidum verhuis
de, Jacob Simkes' kinderen te Dronrijp, Gerryt Jans' kinderen te Weidum en haar neef 
Dirk Hollander (V) te Dronrijp. Aefke was de laatste Hollander op Klein Ongeboer. In 
1748 is een Jan Doedes de bewoner. 8) 

1) G.A. FRLinv. nr. 38. RA id. EE 8 folio 89. 
2) G.A. id. inv. nrs. 106, 107, 394. 

J.J.Kalma en K. de Vries, Friesland in het rampjaar 1672. H.T.Obreen, De verde
diging, Leeuwarden 1972, blz. 40, 43. 

3) G.A. FRLinv. nr. 108. 
4) RAid. EE9fol io60v, 62v, 71v. 

Tegenwoordige Staat van Friesland, Amsterdam enz., 1785, I I , 439. 
5) Hepkema, blz. 75. 

Leeuwarder Courant 28 juli 1973, Sytse Jan van der Molen, Met boor en spade. 
Geschiedenis van Friesland o.r.v. JJ.Kalma, J.J.Spahr van der Hoek, K. de Vries, 
Leeuwarden 1973, blz. 351, 355. 

6) DTB nr. 272. 
7) RA FRL EE 9. ld. BAR Q 10 folio 188v. ld. Q 11 folio 180v. 

Gen. Jierboekje 1966, blz. 52. 
8) G.A. FRL inv. nr. 328. 

G.A.Wumkes, Stads- en dorpskroniek I, 1700-1800, Leeuwarden 1930, blz. 83,84. 

IVc. GERRYT YPES HOLLANDER, overl. Pietersbierum 23 aug. 1704. 
Over de eerste levensjaren van de jongste der vier zonen is ook maar weinig bekend. Als 
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één der erven is hij gerechtigd in de zate te Achlum. Daar heeft hij vermoedelijk met 
zijn broer Pieter, met wie hij steeds samen wordt genoemd, geruime tijd gewoond. Het 
eerste stuk waaruit we iets meer over hem te weten komen betreft een taxatie van de 
bezittingen in 1671. Die worden voor de twee broers tesamen geschat op £8500, ter
wijl zij een huishouding hebben van 4 „hoofden". In het oorlogsjaar 1672 krijgen zij 
twee soldaten ingekwartierd, en melden zij zich als dienstplichtigen ook zelf als solda
ten aan. Na deze oorlogstijd volgt weer een periode die in nevelen gehuld is. 1) 
We vinden hen nadien niet meer in Achlum terug. Misschien wonen zij in Herbayum, 
omdat daar in 1677 de drie nog in leven zijnde zonen een gezamenlijk belang hadden 
van £6000, maar misschien ook wel in Midlum. Het lot van Pieter is in ieder geval ge
heel duister. Gerryt trouwt in 1685 met Popck Upckes Mamminga van Kimswerd, zo
als zij zelf bij de aangifte in Franekeradeel vermelden, maar haar vader geeft in Wonse-
radeel Pingjum als woonplaats op. Gerryt woont dan in Midlum. 2) 

Handtekeningen van Gerryt Ipes (Hollander) en Popck Upckes (Mamminga) 
onder hun huwelijksacte, 15 okt. 1685 (FRL EE 8, 26). 

Vanaf deze tijd doet Gerryt Ypes verschillende aankopen, zoals een huis op „Grettin-
gabuyren onder Almenum" (1688) en een stuk weiland gelegen onder „Koninck×-
buurt" (1689). Nadat hem op 18 jan. 1693 het consent op de koop van de zate „Sytin-
ga" te Tzummarum is geweigerd wegens „ ' t niaer ratione sanguinis", daarop gelegd 
door de halfzusters van de verkoper Hein Doeckes Sineda — een aankoop die overi
gens boven zijn vermogen lag, wanneer we opgave voorde personele belasting moeten 
geloven — verkrijgt hij op 22 maart consent op de koop van een „saté lants, gelegen tot 
Pyttersbierum, groot nae naem en faem 801/2 pm., soo bouw- als greydlant met de huy-
singe, schuyre, hovinge, bomen en plantagìe, sampt watermolen, met de gerechticheyt 
van een stem in alle voorvallende saecken". Ditmaal kwam er geen bezwaar. De koop
som van 6800 ggl. stemt nu ook beter overeen met zijn vermogen dan de 10.000 ggl. 
die Sytinga moest opbrengen. 
Op 15 aug. 1700 koopt hij van de weduwe van „Jan Pyters tot Ongeboer" 15 pm. land 
gelegen onder 't „Clooster Luinkerk". Waarschijnlijk zijn dit dezelfde 15 pm., die Jan 
Pyters in Luinkerk bezat, waarop de verplichting rustte van het onderhoud ,,van de 
zijllen namentlijck Koetille, Abbas Heringa-zijll sampt Schapetille". De Koetille vorm
de de verbinding in de Achlumerdijk tussen Midlum en Achlum over de trekvaart. In 
1787 lag hier „een zware brug". Tot aan het begin van deze eeuw was deze verbinding 
nog in stand. Gerryts relatie met deze familie blijkt verder te gaan dan een zuiver zake
lijke, want hij wordt ook curator over een kleinzoon van Jan Pyters. Eerder zagen we 
al dat deze Jan Pyters de vader was van zijn schoonzuster Attie Jans, die nog op Klein 
Ongeboer woont. Tenslotte koopt Gerryt van dezelfde verkoper in 1701 nog een „hal
ve huisinge en jonge hovinge" te Wijnaldum, „de ander helfte de proclamant rede toe-
behoorende". 3) 
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Fragment Schotanus-kaart van Barradeel (c. 1686). 
Foto: Leo de Jong, Rijksarchief in Friesland. 



Na zijn grote aankoop in Pietersbierum heeft de nieuwe eigenaar zich hier ook metter
woon gevestigd. Deze plaats,nr. 18 op het floreenkohier, wordt aan twee zijden door 
water begrensd, nl. in het oosten door de Se×bierumervaart en in het zuiden door de 
Ried. Tot deze boerderij behoorde ook „de gerechticheyt van seecker smallaen, waer-
over de reed loopt van 27 pm. lants leggende op de oostcant van de plaats". Gedeelte
lijk liggen deze landerijen in het moerassige stroomgebied van de Ried en temidden 
daarvan is nog de plaats aan te wijzen waar eens een watermolen heeft gestaan. Gerryt 
bleef zelf boer op di t bedrijf to t zijn dood in 1704. 4) 
Broer Pieter Ypes heeft kennelijk zijn bezittingen aan Gerryt nagelaten. In 1698 komt 
hij niet meer onder de gezamenlijke erven van de helft van de boerderij in Achlum voor 
en bl i jkt het aandeel van Gerryt met 10 pm. toegenomen, wat gelijk is aan het deel 
waartoe Pieter gerechtigd was. De 20 pm. die Gerryt hier nu heeft, alsmede de 15 pm. 
op Ongeboer zou hij volgens een testament, dat slechts als copie tussen processtukken 
aanwezig is, vermaakt hebben aan de koopman Gouke Suringar te Harlingen. Gouke 
Suringar wijst hij tesamen met Jan Jansen te Wijnaldum ook aan als curatoren over de 
nog minderjarige kinderen. Uit de processtukken bl i jk t , dat deze goederen onder de 
naam van Gouke Suringar eigendom geworden zijn van de statie Harlingen. Aangezien 
de statie niet als eigenaar erkend wordt , verklaart het Hof van Friesland bij haar vonnis 
d.d. 27 okt. 1735 „de goederen vervallen" en veroordeelt het „de beclaegde deselve 
ten profi j te van de heerlijckheyt deser Lantschappe te ontruimen en over te geven". 5) 
Over de achtergronden die hierbij een rol gespeeld hebben worden we ingelicht door 
Dr. Oldenhof in zijn al meermalen aangehaald boek betreffende de schuilkerkjes. 
Gerryt Ypes tr. Gerecht Franekeradeel 15 okt. 1685 Popck Upckes Mamminga, van 
Kimswerd (Pingjum?), overl. wsch. Wijnaldum ca. 1736, dr. van Upcke Gerlofs; zij 
hertr. R.K. Harlingen 6 maart/Gerecht Barradeel 23 maart 1707 Reyn Jans, overl. 
Wijnaldum 3 jan. 1724, wednr. van Ri×tie Foppes, zoon van Jan Jansen en Sibbeltie 
Reins te Wijnaldum. 

Uit het eerste huwelijk (allen gedoopt te Harlingen): 
1. Afk je, geb. Midlum, ged. 11 dec. 1687; 
2. Ipe, geb. Midlum, ged. 21 aug. 1689, overl. Pietersbierum 5 maart 1706; 
3. Piter, geb. Midlum, ged. 22 jul i 1693; 
4. Itt je, geb. Midlum, ged. 9 okt . 1695, overl. Wijnaldum 6 maart 1712; 
5. Afke, geb. Midlum, ged. 28 jan. 1697, overl. wsch. Pietersbierum ca. 1745; tr. 

Claas Jansen, huisman; 
6. Pieter, geb. Pietersbierum, ged. 11 maart 1700; 
7. Dirck, volgt V. 

Onder de bijlagen van een proces in 1737 komt het getuigenis voor, dat Gerryt Ypes 
4 jonge kinderen had nagelaten, van wie twee in hun kinderjaren waren overleden, zo
dat er geen andere erfgenamen waren dan Dirk Gerryts Hollander, die bij 's vaders 
overlijden slechts twee à drie jaar oud was, en Aefke Gerryts, die toen de ouderdom 
van acht jaar had bereikt. 

Uit het huwelijk van Reyn Jans en Popck Upckes (beiden geb. Wijnaldum en ged. 
Harlingen): 

1. Jan Reins (Jonker), ged. 14 nov. 1707, boer te Wijnaldum; tr. Gerecht Barra
deel 26 mei 1738 Sieucke (ook wel Joukjen) Pieters, van Balk; 

2. Gerrit Reins, ged. 30 aug. 1709. 

Wanneer Popck Upckes in 1707 t rouwt met de weduwnaar Reyn Jans verhuist het hele 
gezin naar Wijnaldum. De boerderij wordt dan verhuurd aan zekere Taecke Sipckes. 
Het stemrecht, of liever het hornleger ter grootte van 2 pm., waaraan het stemrecht 
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verbonden was, wordt, zoals vaker in díe tijd gebeurde, in het begin van deze eeuw „op 
redemptie van vijf jaren" verkocht; in dit geval waarschijnlijk, omdat de eigenaar R.K. 
was en daarom van dit recht was uitgesloten. 
Reyn Jans was in Wijnaldum aanvankelijk boer op een bedrijf van 65 pm., Nienhuis 
(stem 17), maar na zijn huwelijk met Popck Upckes komt hij op één van 118 pm., Si-
verda of Sieurda (stem 19). Hij is in 1711 lid van een college van „mannen" en als zo
danig boekhouder der R.K. statie Harlingen. 
Als weduwe van Reyn Jans is Popck Upckes in 1728 nog boerin op nr. 19. Na haar 
overlijden, ca. 1736, wordt haar „goetschattinge" (aanslag in een vermogensbelasting) 
verdeeld over Jan Reins Jonker, de zoon uit haar tweede huwelijk, te Wijnaldum, haar 
dochter Afke met haar man Claas Jansen te Pietersbierum, en haar enige zoon uit het 
eerste huwelijk, Dirck Gerryts te Kimswerd. 6) 
Dochter Aafke had in 1717 „vermits het versterven van haar vorige curator, de vroed-
man Gouke Suringar", over zichzelf en haar broer Dirck de huisman Sierk Gerryts te 
Pietersbierum als haar curator verzocht, waartoe deze op 15 maart geautoriseerd 
werd. 7) 
Zij woont met haar man Claas Jansen aanvankelijk in Herbayum. Wanneer in 1734 ook 
hier huiszoeking wordt gedaan naar wapens wordt bij hen niets gevonden. Omstreeks 
1736 wordt Claas Jansen boer te Pietersbierum. Deze verhuizing staat waarschijnlijk 
in verband met het overlijden van zijn schoonmoeder, waardoor hij namens zijn vrouw 
voor een deel eigenaar van de boerderij werd. Tot 1752 wordt Claas Jansen steeds ver
meld als gebruiker. Zekere Dirck Sipckes, die de boerderij tot dusver had gehuurd, 
vertrok naar „Veynssum". In 1752 komt zijn zwager Dirk Gerryts naar Pietersbierum, 
terwijl Claas in zijn plaats naar Hommemastate te Dronrijp gaat. Hij is daar tot 1766 
boer gebleven. Tenminste één zoon en één dochter wonen in 1766 eveneens in Dron
rijp. 

1) G.A. FRLinv.nrs. 106, 107, 394. 
Copieën elders 6060, Monsterrol Franekeradeel 1672/3. 

2) G.A. FRLinv.nr. 110. 
3) RA BAR Q 9 folio 160v, 303, 321. ld. Q 10, folio 255v. ld. FRL EE 8. ld. id. 

EE 9 folio 111. 
Tegenwoordige Staat van Friesland, I I , blz. 439. 
Wumkes, blz. 4. 

4) G.A. BAR, pers. kohieren. 
5) AH F SS 613/7. 
6) G.A. BAR, pers. kohieren. 
7) RA BAR M 2 folio 21. 

V. DIRCK GERRYTS HOLLANDER (ook Durick, Derck, Deurck), geb. Pietersbie
rum, ged. Hariingen 4 juli 1703, overl. Pietersbierum 21 juli 1754, begr. te Herbayum. 
Een zilveren lepel met de inscripties „Dirk Gerrits geboren den 4 Julijus 1703" her
innert nog aan de geboorte van Dirk. Vererfd in de familie Zeinstra werd hij in het 
midden der vorige eeuw gebruikt ter herinnering aan de geboorte van weer een Dirk. 
Dat was „Dirk Jans Zeinstra geboren den 23 Februarij 1850". 
De steel wordt bekroond door een symbolische vrouwenfiguur, die de vrede voor
stelt. 
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Volgens zijn eigen verklaring, die voorkomt als bijlage bij het proces in 1735 is Dirck 
Gerryts, getuige, „van de Roomsche religie, in ' t laatst van den jare 1729 van de ge
meente Harlingen aangesteld to t één der mannen beneffens enen Gerrit Johannes, wo
nende to t Bol ta" ..., kerkmeester aldus. 
In 1731/2, nog te Wijnaldum wonende, zijn hij en Sybold Hoytes (Walta) gewikkeld in 
een proces met de „successor van ' t euwigduirend fideïcommis van Epo van Ljauke-
ma". Dit betreft herstel van de huizinge Tjitsma te Wijnaldum . 1) 
Van 1734 to t mei 1742 is Dirk huisman te Kimswerd. Ongetwijfeld ter herinnering aan 
de geboorte van hun eerste kind hebben de jonggetrouwden Dirck Gerryts Hollander 
en Sjoukjen Johannes Engwerda een zilveren brandewijnskom laten maken. Dit k ind, 
een Gerryt, ged. 19 jan. 1733, zal niet lang geleefd hebben, want in 1736 volgt de ge
boorte van een tweede Gerryt. Als een erfstuk uit de familie Hollander is de kom nog 
steeds eigendom van de familie D. van der Werf te Burgwerd, die di t niet beschouwt als 
persoonlijk eigendom, maar als een erfelijk bezit waarvan zij beheerder is. 
Dirck Gerryts heeft met zijn zuster Aefke geprobeerd de goederen, die zijn vader ,,aen 
de Roomsche gemeente tot Harlingen onder de naam van Gauke Suringar" gelegateerd 
had, na de inbeslagname terug te krijgen door aan te voeren „dat niemant waerlijck 
tot dezelve vastigheden geregtigd is als de supplianten alleen, want in [de] Landsordon-
nantie ... is met duidelijke woorden gestatueert, dat niemant van sijne goederen mag 
disponeren ten voordeele van eenige pauselijke geestelijke armegestigten ofte Gods
huizen, maer dat deselve dispositiën sullen weesen nul en van geener waerde en dat de 
goederen sullen moeten volgen NOTA BENE aen degene, die na constume en regten sou
den mogen weesen geregtigd. ' t Welk in deesen buiten alle twi j fel de supplianten s i jn" . 
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Hoewel Dirck juridisch niet veel grond had om op te staan is het toch alsof Justitia 
enigszins heeft getwijfeld. Het Hof verklaart hem „ t o t sijn genomen eysch en conclu
sie niet ontvanghbaer" en veroordeelt hem „ i n de helfte van de kosten van den proces-
se to t 's Hoffs tau×atie, de vordere om redenen compenserende". Dat heeft hem dus 
duiten gekost en niets opgeleverd. Maar, voor de euvele moed, die hi j getoond had, be
vatte de uitsptaak toch iets van een tegemoetkoming. 2) 
Na deze periode van processe.n, waarin zowel zijn vrouw Sjoukje Johannes als zijn moe
der overleden zi jn, b l i j f t hij to t 1742 wonen in Kimswerd. Als erfgenaam van zijn moe
der was hij in 1736, samen met zíjn zwager, eigenaar geworden van de boerderij in Pie-
tersbierum. Na zijn huwelijk met Boukje Pieters van Weisrijp ín 1742 wordt Dirck 
meier op Hommemastate te Dronri jp, een boerderij, die in 1640 nog deel uitmaakte 
van hetzgn. Liauckamavoordeel. 
Op 20 jul i 1744 wordt Dirck tesamen met zekere Andrys Tjitzes, ook boer aldaar, cu
rator over de kinderen van Jan Hansen, meester glazemaker te Dronri jp, en Gertje 
Sybrandus Mets. 3) 
Dircks zuster Aefke is voor of in 1745 te Pietersbierum overleden. In dat jaar namelijk 
wordt haar post op het personele kohier verdeeld over Dirk Hollander te Dronri jp, Jan 
Reins Jonker te Wijnaldum en Claas Jans te Pietersbierum. Dirck b l i jk t naderhand al
leen eigenaar te zijn geworden van de ouderlijke boerderij in Pietersbierum. Na een 
eerste schatting van £ 10.100 wordt hij voor de vermogensbelasting in 1747 „onder 
eede" op £ 8600 gesteld. 
De laatste jaren van zijn leven heeft Dirck weer in zijn geboortedorp doorgebracht. In 
1752 verruilt hij zijn plaats in Dronri jp met zijn zwager in Pietersbierum. 4) 
Op 24 jul i 1754 worden, volgens een testamentaire beschikking van Dirk Gerryts, Ger-
ryt Jansen en Pieter Sierks, te Sexbierum resp. Pietersbierum, geautoriseerd to t curato
ren over zijn zes „achtergelaten" minderjarige zonen. De zitt ing van het Gerecht werd 
gepresideerd door Meinert Sjoerds 5). Het toeval wi l dat we de namen van nazaten van 
deze Meinert, o.a. een Méindert Sjoerds Donia (overl. Sexbierum 8 aug. 1858, assessor 
van de grietenij Barradeel) nog kunnen lezen op een grafsteen, die wegens zijn afmetin
gen op het erf van mijn overgrootvader in Herbayum werd gebruikt als spoelplaats aan 
de slootkant. Bij een grootscheepse opruiming van het kerkhof in Herbayum zijn ver
schillende zerken als puin terecht gekomen in een landweg. 
Dirck tr. 1) R.K. Makkum 21 jan. / Gerecht Harlingen 2 febr. 1732 Sjoukjen Johannes 
Engwerda van Makkum, ged. Workum 9 nov. 1710, overl. 1736, dr. van Johannes 
Reyns en Trijntje Franckena; tr. 2) Gerecht Franeker 30 okt. / R.K. ald. 31 okt. 1742 
Boukjen Pieters van Weisrijp, geb. ca. 1717, overl. 22 nov. 1798, begr. te Herbayum, 
dr. van Pieter Jans, huisman te Weisrijp, en Tri jntje Pieters. Boukje Pieters hertr. R.K. 
Harlingen / Geref. Pietersbierum 5 sept. 1756 Jan Gerrits, van Sexbierum. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Gerrit, ged. Makkum 19 jan. 1733, overleden; 
2. Idtje, ged. Harlingen 8 sept. 1734; 
3. Gerrit, volgt V la. 
Ui t het tweede huweli jk (allen geb. en ged. Dronri jp): 
4. Pieter, ged. 9 aug. 1743, overl. Harlingen 19 sept. 1811; tr. R.K. Harlingen / 

Geref. Pietersbierum 2 juni 1782 Goukje (Goykjen) Sybrands, geb. ca. 1739, overl. 
Harlingen op de Turfhaven 26 april 1809; 

5. Ype, volgt V l b ; 
6. Johannes, volgt V lc ; 
7. Poppe, ged. 4 jan. 1749, overl. Pietersbierum 18sept. 1781, begr. te Herbayum; 
8. Jan, volgt V ld . 
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Boukje Pieters is na haar tweede huwelijk op de boerderij in Pietersbierum blijven wo
nen. Haar tweede man neemt nu gedurende een aantal jaren het bewind over. Wanneer 
ook deze is overleden is zi j , als „Jan Gerrits weduwe", nog lange t i jd eigenaresse van 
het bedrijf. Dit tweede huwelijk was waarschijnlijk kinderloos. 
Wanneer de curatoren Gerryt Jansen en Pieter Sierks in 1770 beiden zijn overleden wo
nen de vijf zonen uit haar eerste huwelijk nog allen in Pietersbierum. Er vindt nog geen 
boedelscheiding plaats, maar wel wordt een nieuwe curator benoemd, zekere Pieter van 
Gent, „meester gortmaker en koopman binnen Harlingen". 6) 
Pieter en Poppe hebben allebei een t i jd „ i n dienst" gezeten. Poppe wordt daarna boer 
op het bedrijf van de erven van zijn voormalige curator Pieter Sierks, die naar Harlin
gen vertrokken en overleden waren. Hij heeft dit niet lang mogen doen, want al in 
1782 komt ook hij te overlijden. 
Pieter, die in datzelfde jaar uit dienst was gekomen, komt nu op zijn plaats. Eerst is 
Pieter alleen gebruiker, maar later eigenaar/gebruiker van ongeveer 70 pm., verdeeld in 
losse percelen. Op één van die stukken stond de boerderij, die in 1787 is „afgebrand en 
wederom opgebouwd op een koud steed". Pieter en zijn vrouw zijn verschillende keren 
peter en meter van kinderen van hun broer Ype in Burgwerd. Hun eigen huwelijk is 
waarschijnlijk kinderloos. 

1) AH F SS 613/7. 
Gen. Jierboekje 1966, blz. 50, 52. 

2) AHF SS 642/6. 
3) R A M E N I 48 fol io 187. 
4) G.A. MEN inv. nr. 169. 
5) RA BAR M 2 fol io 89. 
6) ld . fol io 103. 

Vla. GERRIT DIRKS HOLLANDER, geb. Kimswerd, ged. Harlingen 12 jan. 1736, 
overl. 1779/80. 
Waarschijnlijk is Gerrits moeder kort na zijn geboorte in 1736 overleden, want dan 
wordt hij genoemd in het testament, vgn grootmoeder Tri jntje Franckena D. In plaats 
van de curatoren die zijn vader over hem en zijn halfbroers had aangesteld kiest Gerrit 
„voor hem tot curator Rein Johannes, woonagtig te Makkum, volle oom moederswe-
gen, sulks met toestemminge van de curatoren Gerryt Jansen en Pieter Sierks". 2) 
Bij zijn huwelijk in 1758 met Hiltje Douwes Donia woont Gerrit in Makkum. Bij be
sluit van 10 jul i 1759 verleent ' t Hof van Friesland gezien de „ informat iën, genoomen 
nopens den ouderdom, leven en wandel van Gerryt Dirks Hollander, deselve veniam 
aetatis en per consequens de adminnistratie zijner goederen" 3). Op 30 dec. 1760 wor
den Gerrit en zijn oom Reyn Johannes die, doordat hun vrouwen zusters waren ook 
eikaars zwagers waren, benoemd tot curatoren over hun neven Sipke en Jan Sipkes 
Adema te Franeker 4). | n 1764 woont Gerrit te Makkum, aldus het Stamboek van de 
Friese Adel, maar ook nog in 1774, want dan wordt daar een zoon Klaas geboren. 
Gerrit Dirks is koopman en boer. Dit b l i jk t uit de inventaris, die Hiltje na zijn overlij
den liet opmaken. Hierin bevindt zich een overzicht van zijn aandelen in een aantai 
schepen, o.a. 12 kotters. 
In 1775, wanneer zijn halfbroer Ype hem in zijn testament vermeldt, woont Gerrit in 
Tjerkwerd. Hij is daar meier geworden op „ A r k o m " , een boerderij waarvan hij met zijn 
vrouw voor de ene helft en de erfgenamen van zijn schoonzuster Baatje Donia, t.w. 
zijn nicht Trijntje Reìns Engwerda, die gehuwd was met Ype, en de halfbroer van 
Trijntje, Wybe Watses van der Pol, tesamen voor de andere helft eigenaar zi jn. 5) 
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Gerrit Dirks tr. R.K. Blauwhuis/Gerecht Wonseradeel 6 nov. 1758 Hiltje Douwes Do-
nia, van Tjerkwerd, dochter van Douwe Andries Donia en Claaske Sipkes Adama te 
Franeker; Hiltje tr. 2) Gerecht Wonseradeel 2 dec. 1780 Laas Hepkes van der Zee te 
Tjerkwerd. 

Uit het huwelijk van Gerrit en Hiltje (allen geb. en ged. Makkum): 
1. Dirk, ged. 12ok t . 1764; 
2. Douwe, volgt V i l a ; 
3. Klaas, ged. 28 jan. 1774, overl. vóór 1780. 

1) AHF E E E 8 f o l i o 8 3 . 
2) R A B A R M 2 f o l i o 8 9 v . 
3) A H F C C C 8 f o l i o 6 0 v . 
4) R A F R R Z 3 . 
5) RA WON R 7 omslag 19. ld. P 6 omslag 17. 

V lb . YPE DIRKS HOLLANDER, geb. Dronri jp, ged. 7 aug. 1745, overl. Burgwerd 
(Grons) 11 aug. 1821. 
Als één der erven Hollander was Ype mede-eigenaar van de boerderij in Pietersbierum. 
Daar woont híj nog in 1774, als hij in het huwelijk treedt met Tri jnt je, de dochter van 
zijn „ o o m " Rein Johannes (Engwerda). 
In 1774 ook neemt hij de curatele aan over de kinderen van Dirk Gerryts, overleden, 
en Yetske Foukes (Hannema) te Sexbierum. De relatie wordt duideli jk wanneer we we
ten, dat genoemde Dirk Gerryts de zoon was van zijn voormalige curator Gerryt Jan
sen, en Yetske Foukes in datzelfde jaar t rouwt met zijn broer Johannes. In 1774 nog 
vertrekt Ype naar Makkum. 
In 1775 laten de nog jonggehuwden een testament opmaken. Ingeval kinderloos over
lijden moet Ypes moeder te Pietersbierum erfgenaam worden en ingeval van haar voor-
overlijden zijn volle broeders. Tri jntje benoemt haar,volle broer Douwe Reins of bij 
diens vooroverlijden zijn kind „voor 2 parten" en haar halfbroer Wybe Watses van der 
Pol of zijn kind „voor de overige derde part" . 1) 
Na enkele jaren als boer op een bedrijf van 56 pm. „met de nieuwe dijk ten noorden", 
nr. 1 te Zurich, gehuurd van de grietman Schwartzenberg en Hohenlansberg, en enkele 
jaren in Bolsward, wordt Ype Dirks omstreeks 1785 boer te Grons. Hij wordt daar 
„pro se et nomine u×oris" eigenaar van een boerderij van 109 pm, nr. 10, waarvan hij 
zelf rondom naastleger is, in het oosten begrensd door de trekweg. Grons is de naam 
van de boerderij dichtbi j Hichtum in het dorpsgebied van Burgwerd, onder de rook van 
Bolsward. 
Op 15 juni 1785 wordt Rigtje Jans, „k le inmeid" bij Ype Durks, koopman en boer te 
Grons, veroordeeld tot 14 dagen op water en brood, omdat zij wegens armoede bij 
haar thuis etenswaren had meegenomen. 2) 
Op 19 dec. 1811 neemt Ype Durks van Burgwerd als hoofd van zijn familie in de mai-
rie Witmarsum de naam Hollander voor vaste geslachtsnaam aan. 
Hij tr. 1) R.K. Makkum/Gerecht Wonseradeel 14 nov. 1774 Trijntje Reins Engwerda, 
van Makkum, ged. ald. 26 febr. 1755, overl. Bolsward of Grons 1783/86, dochter van 
Reyn Johannes, boer op Liauckamasate te Makkum, en Baatje Douwes Donia; tr. 2) 
R.K. Bolsward/Gerecht Wonseradeel 2 dec. 1786 Geertje Gerrits Oostra (Oostinga), 
geb. Oosthem, overl. Bolsward 27 mei 1839, dochter van Gerrit Síebrens en Oeke Hen
driks. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Dirk, volgt VI Ib; 
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2. Baaje, ged. Makkum 11 okt. 1776, overl. voor 1790; 
3. Tietje, geb. Zurich, ged. Makkum 31 maart 1778, overl. voor 1811; 
4. Rein, geb. Zurich, ged. Makkum 7 maart 1780, overl. 1780/81; 
5. Rijn, geb. Bolsward, ged. Statie H. Franciscus ald. 9 sept. 1781, overl. 1781/83; 
6. Rijn, geb. en ged. a.v. 19 nov. 1783, overl. voor 1811; 
Uit het tweede huwelijk (allen ged. St. H. Franciscus te Bolsward): 
7. Gerrit, volgt VI Ie; 
8. Baye, ged. 3 sept. 1790, overl. voor 1811; 
9. Poppe, geb. Grons, ged. 10 dec. 1791, overl. Franeker 17 febr. 1837. Hij werd 

student te Megen (N.Br.) bij de paters Franciscanen. Omdat het noviciaat te Megen 
door koning Willem I is opgeheven, legt hij zijn professie in 1816 af te Hernen (Gld.), 
waar tersluiks noviciaat gehouden wordt. Op 2 febr. 1817 wordt hij te Emmerik tot 
priester gewijd en in datzelfde jaar benoemd to t assistent van pastoor Engelen te Bols
ward. In 1836 wordt Poppe Hollander benoemd to t pastoor te Franeker, maar hier 
overlijdt hij al het volgende jaar; 

10. Pieter, geb. Grons, ged. 7 jan. 1793, overl. voor 1811; 
11. Maria, geb. Grons, ged. 9 sept. 1794;t r . 1) Pieter Jans Kouwenburg; tr. 2) Har-

lingen 16 okt. 1828 Gerrit Pieters Kanné, koopman te Harlingen, zoon van Pieter Ger-
rits Kanné en Trijntje Jans; 

12. Oeke, geb. Grons, ged. 6 mei 1797, overl. Burgwerd 4 okt . 1834; tr. Tjerkwerd 
21 dec. 1816 Sjoerd Sibles van der Werf, geb. Longerhouw, ged. Makkum 8 maart 
1794, boer te Burgwerd, overl. Grons 21 maart 1848, zoon van Sible Sjoerds en Tri jn
tje Dirks Tolsma; 

13 en 14. Petrus en Paulus, geb. Grons, ged. 20 nov. 1801, overl. voor 1811. 

1) RA WON L. 
2) AHF SS 261/15 juni 1785. 

R.Burgers, De statie der minderbroeders te Bolsward, Groningen 1924. 
H.A.M. Andela, Bolsward zeven eeuwen minderbroeders, Bolsward 1976. 

Vlc. JOHANNES Dl RKS HOLLANDER, geb. Dronri jp, ged. 24 jul i 1747, overl. Sex-
bierum 11 juni 1810, „nalatende twee kinderen uit één huwel i jk" . 
Bij zijn huwelijk in 1774 woont Johannes nog in Pietersbierum. Hij t rouwt dan met de 
weduwe van de zoon van zijn voormalige curator Gerryt Jansen. Gerryt Jansen was 
boer geweest op Haarda of Spijk Haarda (stem 25), een boerderij van 75 pm. te Se×bie-
rum, die net als de ouderlijke boerderij in Pietersbierum in het zuiden aan de Ried 
grensde. Haarda maakte deel uit van het zgn. Liauckamavoordeel, dat in deze t i jd door 
vererving eigendom was geworden van Maria van Ewsum, gehuwd met Balthazar van 
Asbeck. Gerryt Jansen werd als boer opgevolgd door zijn zoon Dirk Gerryts. Na zijn 
huwelijk met Dirck Gerryts' weduwe, Yetske Foukes, wordt Johannes Hollander hier 
boer. De 9 pm. waarvan hij zelf eigenaar en gebruiker is, wordt in het oosten begrensd 
door „de laan na Groot Juckema" en in het noorden door de vaart. De ouderlijke boer
derij in Pietersbierum stond aanvankelijk nog op naam van Johannes en Jan samen. 
Kort voor zijn huwelijk in 1774 waren Pieter Gerrits, huisman te Midlum, als oom, en 
Johannes' broer Ype, ook een oom, curator geworden over de kinderen van Dirk Ger
rits, Maayke, Gerrit en Dirk Dirks. 1) 

Johannes tr. Geref. Pietersbierum 26 juni /R.K. Harlingen 28 juni 1774 Yetske (Jitske) 
Foukes (Hannema), geb. 1741/2, overl. voor 1810, dochtervan FoekeSiebrensen Nam-
kje Durks, eertijds huislieden te Kubaard. Yetske tr. 1) Geref. Se×bierum 28 dec./R.K. 
Harlingen 30 dec. 1766 Durk Gerryts, zoon van Gerryt Jansen, huisman te Se×bierum. 
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Uit het eerste huwelijk waren drie kinderen geboren, díe zich later naar hun stief
vader Hollander noemden (allen ged. Harlingen): 

1. Mayke, geb. Sexbierum 27 april, ged. 28 april 1767; 
2. Gerrit, volgt VI ld ; 
3. Durck, ged. 29 okt . 1770. 
Uit het huwelijk van Johannes en Yetske (eveneens ged. Harlingen): 
4. Dirk, volgt V l l e ; 
5. Aafke, geb. Harlingen, ged. 13 aug. 1778, als dochter van Durk (!) Hollander en 

Jitske Foukes, overl. Wijnaldum 13dec. 1807; tr . R.K. Harlingen 3 febr. 1805 Jacobus 
Dirks Tolsma, landbouwer op de Voorr i jp te Wijnaldum, zoon van Dirk Jakles, land
bouwer, en Antje Lammerts de Haan. 

6. Bayke, ged. 12 april 1782; tr. (geprocl. Geref. Sexbierum 31 mei 1807) Jurjen 
Franses Schaafsma van Leeuwarden. 

1) RA BAR M 2 fol io 111. 

V l d . JAN DIRKS HOLLANDER, geb. Dronri jp, ged. 25 sept. 1751, overl. Pietersbie
rum 24 mei 1810, „nalatende één k i nd " . 
De jongste der zes zonen is op de ouderlijke boerderij in Pietersbierum blijven wonen. 
In 1788, toen deze nog op naam van Jans moeder stond, telde di t bedrijf 4 „hoo fden" 
(hijzelf, zijn bejaarde moeder en twee knechten of een knecht en een dienstmeid). In 
de „ V i j f speciën" werd het aangeslagen voor 4 rieren en 1 koe (hoorngeld), 7 paarden, 
en 40 pm. bezaaid land op een totaal van 80 pm. 
In 1795 — Jan is dan eigenaar geworden van de gehele boerderij — telde het gezin 6 
„hoofden" 1). Na zijn overlijden in 1810 bl i j f t de weduwe boerin te Pietersbierum. In 
1818 is zij eigenaresse geworden van nog eens 15 pm. land, genaamd Kerkspijk, dat in 
het zuiden ook aan de Ried grensde. 
Jan Dirks tr. Geref. Pietersbierum 12 mei 1793 Maayke Dirks (Faber), van Boer, geb. 
Tjummarum, ged. Franeker 30 sept. 1763, overl. Pietersbierum 15 april 1824, begr. te 
Herbayum, dochter van Dirck Klaases en Gelberigh Anes (Jorna), huislieden te Tjum
marum. 

Ui t d i t huweli jk: 
Baye (Boukje, Barbara), geb. Sexbierum, ged. Harlingen 13 jan. 1794, overl. Pie

tersbierum 4 april 1828, begr. te Herbayum; tr. Barradeel 10 mei 1823 Dirk Willems 
Zeinstra, geb. Franeker (Vij fhuizen), ged. 5 jan. 1794, overl. Herbayum 13 mei 1863, 
begr. te Herbayum, zoon van Willem Jans (Seínstra) en Foekje Jans (Jorna). 
Geheel onbekend met de familie Hollander, waar Dirk als arbeider kwam werken, zal 
hij niet geweest zi jn, want de moeder van Boukje en zijn moeder waren nichten. Bouk
je overleed in 1828 na de geboorte van een tweeling, van wie de oudste, een Willem, 
ook spoedig is overleden. Híj had toen nog drie kinderen: Jan, Foekje en Dirk. Dirk 
Zeinstra kocht rond 1832 de boerderij te Herbayum waarvan eerder in dít artikel al 
sprake is geweest. 

1) G.A. BAR, Kohieren der vijf speciën. 

V i la . DOUWE GERRITS HOLLANDER, geb. Makkum, ged. 24 jan. 1766, overl. 
Bolsward 5 okt . 1814. 
Douwe kreeg als voogd zijn oom Ype Hollander te Burgwerd. Hij werd eerst boer op 
Arkum onder Tjerkwerd; vanaf 1798 woont hij te Bolsward en tekent in 1811 het Re
gister van Familienamen van die stad als één dergenen, die hun naam al sedert lang 
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hadden en wensten te behouden. 
Douwe tr. Geref. Tjerkwerd 13 april 1788 Marijke Kestes Hylkema, geb. Tjerkwerd, 
ged. Blauwhuis 8 nov. 1764, overl. Bolsward 9 okt . 1852, dochter van Kest Hylkes en 
Attje Rimmers. 

Uit di t huwelijk (1-5 geb. op Arkum onder Tjerkwerd en ged. Blauwhuis, 6 en 7 
geb. Bolsward en ged. Statie H. Franciscus ald.): 

1. Gerrit, ged. 25 jan. 1789, boendermaker, overl. Bolsward 30 aug. 1854, onge
huwd; 

2. Kest, ged. 20 okt. 1790; 
3. Dirk, volgt V i l l a ; 
4. Klaas, ged. 11 aug. 1794; 
5. Hieltje, volgt V I I I b ; 
6. Klaas, volgt V I l i c ; 
7. Joannss, ged. 25 aug. 1802. 

V l l b . DIRK YPES HOLLANDER, geb. Makkum, ged. 27 jul i 1774, over!. Franeker9 
okt. 1844. 
Hij woonde in 1800 te Menaldum, vertrok 1801 naar Franeker, 1802 naar Makkum, 
1809 te Arum, was in 1828 arbeider te Franeker en in 1844 „inlandsch kramer" ald. 
Dirk tr. 1) R.K. Dronri jp 4 febr. 1799 Antje Durks van Menaldum; t r . 2) Beitske Jo-
hannes Jongstra, geb. IJlst, overl. Franeker 20 dec. 1839, dochter van Johannes Klazes 
Jongstra en Eke Reins van der Werf. 

Uit het tweede huweli jk: 
1. Tri jnt je, geb. Makkum, ged. 14 nov. 1802, overl. Franeker 19 sept. 1845; tr. 

Franeker 21 dec. 1828 Haye Jans Grijpstra, geb. Jelsum, timmermansknecht te Frane
ker, zoon van Jan Hayes Grijpstra en Eke Willems; 

2. Eeke, ged. Makkum 6 dec. 1805, overleden; 
3. Eeke, geb. Arum, ged. Statie H. Franciscus Bolsward 15 sept. 1809, overl. Fra

neker 23 mei 1848; tr. Franeker 17 mei 1846 Joannes Gerlofs Straatsma, geb. Sneek, 
pottebakker, wednr. van Wilhelmina Harmens van Vugt, zoon van Gerlof Laurens en 
Jantje Roelofs. 

V l lc . GERRIT YPES HOLLANDER, geb. Grons, ged. Statie H. Franciscus Bolsward 
10 sept. 1788, overl. Bolsward 9 jan. 1872. 
Hij woonde in 1813 bij zijn ouders te Burgwerd, 1814 te Witmarsum, was in 1838 boer 
te Workum en in 1843 kastelein te Bolsward. 
Gerrit tr. 1) Witmarsum 10 sept. 1813 Tri jnt je Tjeerds Bruinsma, boerin te Witmar
sum, geb. „St . Annabuurt" , ged. Dronri jp 25 mei 1787, overl. Bolsward 19 sept. 1842 
„ in het huis staande in de buitenbuurt nr. 6 9 2 " , dochter van Tjeerd Mennes en Janne
tje Jans Post (Postma),eertijds boeren te St. Annaparochie; tr. 2) Bolsward 13 okt . 
1844 Tjerkje Taekes Taekema, geb. Makkum, weduwe van Ysbrand Martens Galema, 
dochter van Taeke Dirks en Sjoukjen Tjallings Kuipers. 

Uit het eerste huwelijk (allen geb. te Witmarsum): 
1. Geertje, geb. 11 aug. 1814, overl. Bolsward 3 maart 1890; tr. Workum 29 

maart 1837 Hilbrand Reinders Jilderts, geb. Workum 2 sept. 1807, „voerman en schut
ter van het eerste bataillon der tweede afdeeling mobiele Vriesche schutter i j " , overl. 
Pingjum 2 okt . 1867, zoon van Reinder Houkes Jilderts en Eelkje Hilbrands Kroontje 
te Hindeloopen; 

2. Janneke, geb. 28 okt . 1815, overl. Hitzum 18 sept. 1839; tr. Franekeradeel 24 
nov. 1838 Paulus Louws Andela, landbouwer te Hitzum, wednr. van Janneke Anes 

33 



Terpstra; Paulus tr. 2) Franekeradeel 31 okt. 1840 Rengertje Rinderts Donia; 
3. Foekje, geb. 28 mei 1818, overl. Pingjum 22 febr. 1858; tr. 1) Workum 23 rm 

1838 Allert Durks van der Meer, boerenknecht te Workum, zoon van Durk Durks va 
der Meer en Allertje Allerts Hogema; tr. 2) Wonseradeel 6 mei 1843 Jan Fokkes Y| 
ma, geb. Witmarsum, boer te Pingjum, overl. Pingjum 26 okt. 1863, zoon van Fokk 
Yps en Baukje Everts. 

Vl ld. GERRIT DIRKS HOLLANDER, geb. Sexbierum, ged. Harlingen 30 maart 176Ê 
overl. Franeker 30 sept. 1840. Hij heeft in 1774 als curatoren zijn oom Pieter Gerril 
te Midlum en „stiefoom" Ype Hollander; in 1805 was hij boer onder Tzum, gebruike 
van nr. 9 met ten zuiden „de Oude Meer" en ten noorden „de rijdweg", waarvan eige 
naar was Jan Hannema; in 1840 was hij zonder beroep. Gerrit Durks nam op 3 jar 
1812 als huisman te Tzum de naam Hollander aan. Hij tr. R.K. Harlingen 3 febr. 180! 
Johanna Dirks Tolsma, geb. Boer, ged. Franeker 14 mei 1773, dochter van Dirk Jakle 
Tolsma, landbouwer te Wijnaldum, en Antje Lammerts de Haan. 

Uit dit huwelijk (geb. Tzum, ged. Franeker); 
1. Iske, ged. 28 aug. 1806; 
2. Dirk, volgt V l l ld . 

Vlle. DIRK JOHANNES HOLLANDER, geb. Sexbierum, ged. Harlingen 25 mei 1775 
boer te Sexbierum, overl. 4 juni 1813. „Durk Johannes Hollander" neemt op 12 maar 
1812 te Sexbierum de naam Hollander als vaste familienaam aan. Zijn vrouw wordt ir 
1809, dus nog vóór de registratie van familienamen, in het doopboek van de statie Har 
lingen met de naam „Dijkstra" vermeld. Na het overlijden van Durk Johannes blijfi 
zij boerin te Sexbierum. 
Dirk tr. R.K. Harlingen 22 jan. 1809 Trijntje Dirks Dijkstra, geb. Winsum, ged. Dron 
rijp 26 april 1779, dochter van Dirk Pieters en Willemke Pieters; Trijntje tr. 2) Barra 
deel 10 juni 1818 Dirk Cornelis van der Tol, geb. Franeker, ged. ald. 30 juni 1793, 
zoon van Cornelis Ypes van der Tol en Antje Dirks Faber, aanvankelijk huislieden on
der Franeker, later te Boer. 

Uit het eerste huwelijk (geb. Sexbierum, ged. Harlingen): 
1. Johannes, volgt VIIIe; 
2. Jan, volgt VII If; 
3. Taekele, volgt VIl ig. 

Vi l la. DIRK DOUWES HOLLANDER, geb. Arkum o. Tjerkwerd, ged. Blauwhuis 26 
okt. 1792, overl. Franeker 26 okt. 1849. Hij was in 1819 timmerknecht te Bolsward, 
1822 timmerman, 1844 koopman te Bolsward, 1845 winkelier te Franeker, tr. 1) Bols
ward 6 nov. 1814 Catharina Lens, dochter van Anthon Lintz en Trijntje Huberts te 
Franeker; tr. 2) Bolsward 10 april 1825 Epkje Bouwes de Jong, geb. Stavoren omstr. 
1796, arbeidster, dochter van Bouwe Epkes en Akke Symons; tr. 3) Franeker 1 sept. 
1844 Anna Brinkman, geb. De Rijp (N.H.) 6 nov. 1812, „winkeliersche" te Franeker, 
dochter van Hermanus Brinkman en Pietertje Heinis. 

Uit het eerste huwelijk (allen geb. Bolsward): 
1. Douwe, geb. 19 maart 1815, overl. Bolsward 22 juli 1817; 
2. Trijntje, geb. 20 okt. 1816, overl. Bolsward 13 april 1854; 
3. Douwe, geb. 19 maart 1819, overl. Bolsward 25 juli 1828; 
4. Baukje, geb. 21 april 1821, overl. Bolsward 21 jan. 1860; 
5. Lammert, geb. 31 juli 1822, overl. Bolsward 9 juli 1831; 
6. Hiltje, geb. 24 febr. 1824. 
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Uit het tweede huwelijk (allen geb. Bolsward): 
7. Douwe, geb. 21 maart 1828; 
8. Akke, geb. 15 sept. 1830, overl. Bolsward 11 okt . 1862; 
9. Johannes, geb. 17 nov. 1833; 

10. Marijke, geb. 11 nov. 1835, overl. Bolsward 15 dec. 1899; tr. Sjoerd Simmes 
van der Weide. 

Uit het derde huweli jk: 
11. Petronella, geb. Franeker 8 maart 1845; 
12. Christina, geb. Franeker 27 jan. 1847; tr. Zutphen 11 mei 1870 Gerardus J. 

Steemers. 
13. Geertruida, geb. Bolsward 31 maart 1849, overl. ald. 24 jul i 1850. 

V l l l b . HIELTJE DOUWES HOLLANDER, geb. Tjerkwerd op Arkum, ged. Blauwhuis 
11 mei 1796, overl. Bolsward 12 dec. 1859, wonende op de „kleine Di j lakker", was in 
1825 van beroep t immerknecht, 1826 winkelier, 1828 koopman, 1835 „wìeldraayer", 
later weer t immerknecht. 
Hij tr. Bolsward 16 mei 1824 Akke Jans de Vries, geb. Makkum, dochter van Jan Foe-
kes de Vries, pannebakker te Makkum, en Jeltje Lieuwes. 

Uit di t huwelijk (allen geb. Bolsward): 
1. Jeltje, geb. 25 juni 1825, overl. Bolsward 8 okt. 1827; 
2. Douwe, geb. 11 sept. 1826, overl. Bolsward 1 april 1896; 
3. Jan, geb. 20 maart 1828, overl. Bolsward 19 april 1828; 
4. Johannes, geb. 26 nov. 1829; 
5. Jan, geb. 3 maart 1833; 
6. Lieuwe, geb. 31 maart 1835; 
7. Marijke, geb. 13 sept. 1837, overl. Bolsward 26 aug. 1849; 
8. Jeltje, tweeling met Marijke; 
9. Dirk, geb. 29 nov. 1839, overl. Bolsward 26 mei 1840; 

10. Riemke, geb. 30 mei 1841. 

V l l l c . KLAAS DOUWES HOLLANDER, geb. Bolsward, ged. Statie H. Franciscus ald. 
13 aug. 1798, kleermaker ald., overl. ald. 14 febr. 1860, laatst wonend op de Schil-
wi jk. In 1831 was hij „me t de Mobiele Schutterij afwezig". 
Klaas tr. Bolsward 9 mei 1830 Duttje Hoekstra, naaister, geb. Abbega, dochter van 
Klaas Jacobs Hoekstra en Jeltje Lieuwes. 

Uit di t huwelijk (allen geb. Bolsward): 
1. Jeltje, geb. 20 febr. 1831, overl. Bolsward 15 sept. 1833; 
2. Maria, geb. 22 juni 1833, overl. Bolsward 4 okt. 1843; 
3. Jeltje, geb. 7 juli 1835; 
4. Douwe, geb. 18 sept. 1836, overl. Bolsward 30 jan. 1838; 
5. Jacoba, geb. 1 mei 1838; 
6. Klaaske, geb. 5 april 1840; 
7. Douwe, geb. 1 jan. 1843, kleermaker te Workum; tr. ald. 23 mei 1869 Anke 

Siemonsma. Uit di t huwelijk drie kinderen; 
8. Johannes, geb. 20 sept. 1845. 

V I l i d . DIRK GERRITS HOLLANDER, geb. Tzum, ged. Franeker 13 april 1809, overl. 
Franeker 24 sept. 1860, van 1833-1860 landbouwer te Lut jelol lum; tr. Franeker 27 
mei 1832 Akke Pieters Jorritsma, dochter van Pieter Tjeerds Jorritsma en Antje Jans. 

Uit di t huwelijk (allen geb. Franeker): 
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1 . Johanna, geb. 5 febr. 1833; 
2. Pieter, geb. 21 jan. 1834; 
3. Antje, geb. 22 april 1836; 
4. Gerrit, geb. 20 maart 1838; 
5. Tjeerd, geb. 5 maart 1840; 
6. Johannes, geb. 5 febr. 1842; 
7. Jan, geb. 14 mei 1844; 
8. Jacobus, geb. 20 juni 1846; 
9. Paulus, geb. 14 maart 1848; 

10. Jietske, geb. 9 okt. 1850; 
11. Franciscus, geb. 18 aug. 1852. 

V l l l e . JOHANNES DIRKS HOLLANDER, geb. Se×bierum, ged. Harlingen 14 okt . 
1809, overl. Franeker 2 febr. 1854, van 1834-1854 trekschipper en winkelier te Frane-
ker; tr. ald. 10 aug. 1834 Elisabeth Piers IJsselmuiden, geb. Leeuwarden 26 okt . 1810 
(doop echter niet aangetekend), in 1834 naaister, 1839 strohoedenmaakster, overl. 
Franeker 7 dec. 1845, dochter van Pier Klazes IJsselmuiden, schilder, en Harmke 
Aukes Hommínga. 

Uit di t huwelijk (allen geb. Franeker): 
1. Harmina, geb. 5 aug. 1835; 
2. Tri jnt je, geb. 15 febr. 1837, overl. Franeker 29 sept. 1838; 
3. Dirk, geb. 12 jan. 1839; 
4. Petrus, geb. 21 dec. 1840, overl. Franeker 17 okt. 1847; 
5. Jan, geb. 18 april 1845, overl. Franeker 14 jul i 1848. 

V l l l f . JAN DIRKS HOLLANDER, geb. Se×bierum, ged. Harlingen 12 dec. 1810, in 
1837 arbeider te Almenum, dienende als schutter bij „he t tweede bataillon der eerste 
afdeling Vriesche Mobiele Schut ter i j " , overl. Harlingen 11 jan. 1839; tr. Barradeel 18 
maart 1837 Aafke Rientses Hofma (ook Hofstra, Hofman), dochter van Rients Jans 
Hofma, huisman te Kloosterl idlum, en Sibbeltie Freerks Jongma. Aafke hertr. in 1848 
haar zwager Taekele Dirks Hollander (V l l l g ) . 

Ui t het eerste huweli jk: 
1. Tr i jnt je, geb. Almenum 3 jun i 1837; 
2. Jantje, geb. Harlingen 12 jan. 1839, overl. ald. 14 jan. 1839. 

V l l l g . TAEKELE DIRKS HOLLANDER, geb. Se×bierum, ged. Harlingen 11 juni 
1812, 1848-1857 kastelein te Harlingen, overl. onder Almenum 10 febr. 1879; tr. 
Harlingen 8 juni 1848 (met overlegging van een K.B., waarbij aan de contractanten dis
pensatie wordt verleend van art. 88 van het B.W.) de weduwe van zijn overleden broer, 
Aafke Hofma. 

Uit di t huwelijk (allen geb. Harlingen): 
1. Dirk, geb. 2 maart 1849; 
2. Jan, geb. 8 april 1851; 
3. Rients, geb. 9 nov. 1852. 
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Besluit 
Nu door alle naspeuringen negen generaties Hollander met elkaar in verband zijn ge
bracht heb ik, niettegenstaande de massa gegevens die het heeft opgeleverd, de indruk 
slechts hier en daar een tipje van de sluier der geschiedenis te hebben opgelicht. De stu
die van deze familiegeschiedenis heeft nog geen enkele zekerheid gebracht omtrent hun 
vermeende adeldom. Misschien moet in di t verband gedacht worden aan de relaties met 
de Liauckama's, waarvan meer dan eens sprake is. Zo zijn er verschillende familieleden 
geweest, die een boerderij huurden van de „successors van ' t eeuwigdurend fideïcom-
mis van Epo van Liauckama"; dan is er de Makkumer tak, die via Engwerda — zij het 
heel in de verte — verwant is aan de Liauckama's van Makkum. 
Tot de t i jd , waarin de geconfiskeerde kloosterlanden werden verkocht, is er ook geen 
bewijs op grond waarvan we hen eigenerfde boeren zouden kunnen noemen. Immers 
het bezit van zodanige landen, waardoor de kwalificatie eigenerfde toepasselijk zou 
zijn, kon vóór die t i jd niet worden aangetoond. Dat b l i jk t pas veel later en dan nog al
leen uit het bezit van voormalig kloosterland. 
Zoals we gezien hebben waren Dirck Pieters (Ma) en Epe Dircks ( l i la) kloostermeiers. 
Nu schijnt het zo te zi jn, dat dezen dezelfde rechten genoten als eigenerfden, want zo 
treden zij tenminste wel op. Een aanwijzing hiervoor wordt gevonden in een resolutie 
van de Staten van Friesland d.d. 15 april 1590 luidende: „Geen cloostermeyers eligibel 
ten Landsdage, als [d. i . „behalve", red.] die in de Grietenye naar vereisch begoedigt 
z i jn " . M.a.w. „begoedigt z i j n " is het criterium in zaken de Landsheerlijkheid betref
fende. En naar de lagere orde van Grietenij l i jk t het nu nog maar een kleine stap. In 
deze kwestie gaat het erom, „o f te nyet geraedtsaem bevonden wordt , dat nu voertaen 
gheene cloostermeyers op Lantsdagen als volmachtigen behoren te verschijnen". Waar
op wordt besloten, „da t voertaen gene cloostermeyers op Landsdaegen sullen moegen 
compareren ende stemmen, tenware saecke deselve in de Grieteniën, daer zij volmach
ten van geordonneert, gegrondet, ende voor eygenerffden geachtet worden" . Getrans
poneerd in de orde van Grietenij kunnen we concluderen, dat d i t besluit positief uit
valt voor beide voornoemde heren. Ze zijn immers dorpsvolmacht en ze gaan door voor 
eigenerfden. Het is alleen niet duideli jk waar zij het recht vandaan halen. Een studie 
van het stemrecht, speciaal met betrekking op kloostermeiers zou het antwoord kun
nen geven. 

Haar R.K. gezindheid is zonder twi j fel de reden geweest, waarom aan de positie van 
dorpsvolmacht in deze familie met Pieter Dircks ( l l lb ) een einde komt. In 1661 zien 
we Dirck Ypes (IVa) nog éénmaal als volmacht optreden, maar uit de aard van de be
handelde zaak is op te maken dat hij daar als direct betrokkene recht van spreken zal 
hebben gehad. Zi jn jongste broer Gerryt heeft in een t i jd , waarin het bestaan van zijn 
kerk nog allerminst werd geduld, hoe dan ook getracht deze kerk een materiële basis 
te geven. We hebben ook gezien, dat de overheid ruim dertig jaar na zijn dood di t feit 
door het proces in 1735 ongedaan heeft gemaakt. 
„Begoedigt" waren de Hollanders duidelijk wel. Epe Dircks ( l i la) en Gerryt Ypes 
(IVc) waren kapitaalkrachtig genoeg om door aankoop in het bezit te komen van een 
boerderij met landerijen van in totaal zo'n 120 pm. Gerryt kocht in 1693 weliswaar 
een boerderij ,,met een stem in alle voorvallende saecken", maar als „papist" was hij 
uitgesloten van het stemrecht. Bovendien werd de stem met het hornleger al gauw ver
kocht . Deze boerderij (in Pietersbierum) is gedurende drie generaties in de familie Hol
lander gebleven en kan bijgevolg worden gezien als een symbool voor de stand van 
eigenerfde. Dit begrip heeft echter niets meer te maken met de betekenis, die daaraan 
in de vóórlandsheerlijke t i jd werd gehecht: de ri jksonmiddelli jkheid van de Friezen en 
het daarom rechtstreeks aan de Rooms-Duitse keizer ontleende aandeel der eigenerf-
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den in rechtspraak en bestuur (citaat drs. J,Visser). 
De familiewapens, die we aantroffen op de zerken in Herbayum golden echt als een 
standssymbool. In een poging de lege schilden opnieuw te vullen blijven we steken bij 
de twijfel, die er ten aanzien van de positie van de wapenvoerders nog bestaat. Voor de 
jongere generaties kan m.i. terecht gedacht worden in de richting van het vrij algemeen 
voorkomende wapen in de Friese boerenstand in de kleistreken: dat met de halve ade
laar en drie klavers-
Wanneer Jan Hollander, die als laatste van zijn familie nog boer was in Pietersbierum, 
in de Franse tijd komt te overlijden, verkeert ook deze periode in de geschiedenis van 
de familie Hollander in een eindfase. Waren hun leden tot het eerste kwart der vorige 
eeuw allen boer/koopman, sindsdien vererft het bezit meest in de vrouwelijke lijnen en 
oefenen zij allerlei beroepen of combinaties van beroepen uit, van trekschipper tot kas
telein. Eén is priester. 
Mijn slotconclusie luidt, dat de familie Hollander volledig past in het beeld dat wij heb
ben van een Friese boerenfamilie. 
Men neemt wel aan, dat de boerenstand in de late Middeleeuwen door haar succesvol 
verzet tegen aanspraken van adellijke heersers de traditie der zogenaamde Friese vrij
heid heeft gevestigd. Allerminst duidelijk is dan wat we ons bij die Friese vrijheid moe
ten voorstellen. Een positieve benadering is te lezen in de „Geschiedenis van Fries
land", nog weer eens onder de aandacht van de mensen gebracht in een artikel in de 
Leeuwarder Courant van 27 februari 1982 van Dr. J.Osinga, getiteld „Het verleden be
paald door het heden". Daar staat namelijk: „... de spreekwoordelijk geworden Friese 
vrijheid heeft wel degelijk feitelijke grondslag in de Middeleeuwen. Want anders dan in 
omringende streken kende men tussen Lauwers en Vlie geen graven of landsheren, ter
wijl er evenmin onvrijen of horigen waren". De traditie, die we ons hierbij zouden kun
nen voorstellen, kan m.i. teruggevoerd worden op de rechtsordening in de oudgermaan-
se maatschappij. Daar draaide het ook weer om zo iemand als „de vrije Germaan", 
een souverein heerser over zijn familie, personeel en goed, die geen enkel gezag boven 
zich erkende. Interessante vraag, niet zonder humor gesteld: In hoeverre zou deze 
„barbaar" nu verschild hebben van de ons uit de geschiedenis beter bekende „pater 
familias" bij de Romeinen? 
Tot slot wil ik iedereen, die op welke wijze dan ook aan de totstandkoming van deze 
genealogie heeft bijgedragen van harte bedanken. Op de eerste plaats de in de tekst al 
genoemde heren Van der Meer en drs. J.Visser. Voor haar bijdrage betreffende in 
hoofdzaak de tak Makkum-Bolsward, mej. G.C.M. Turk te Nijmegen en, als prettig ge
volg van „Ferbân yn us wurk", prof. mr. J.A. Nota te Leiden, aan wie ik een vraag stel
de betreffende Reyn Jans (zie IVc), die hij bevestigend kon beantwoorden en die mij 
bovendien wees op het bestaan van de brandewijnskom met het jaartal 1733. Hartelijk 
dank. 
Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen houd ik míj aanbevolen. 

Hardegarijp, maart 1982 H.A.Zeinstra 
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WAPENREGISTRAASJE 

DUIM — Dield: I. de Fryske earn; I I . trochsnien: a. yn grien twa gouden ikels nêst
inoarren; b. yn sulver twa griene klavers nêstinoarren. Wrong en dekkleden grien en 
goud. Helmteken in gouden ikel tusken in sulveren flecht. 
Stamheit is Michael (van den) Doem, studint te Frjentsjer 1659, dûmny lést te Terkap-
le en Eagmaryp, ferstoarn 1718. Op in leppel fan syn oerpakesizzer Lucia van Doem, 
berne Frjentsjer 1737, komt it wapen foar (neamd yn samling Muschart). Kleuren ûnt-
wurpen troch de ynstjoerder 1980. 
Ynstjoerder: de hear A.F.E.Duim te Hilversum (de namme is yn 'e 18de ieu Duim wur-
den; sj. A.F.E.Duim, Het geslacht Duim, een genealogie in wording, Hilversum sûnt 
1976). 
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HOITINGA — Yn blau in sulveren healmoanne, fan boppen en fan ûnderen beselskip-
pe fan in roas, alles fan sulver. Wrong en dekkleden blau en sulver. Helmteken trije sul
veren ôfsniene stokken nêstinoarren. 
Foar genealogy en wapen sj. J.Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, s.p. 1979, yn it 
bysûnders. 142-145. 
Ynstjoerder: de hear J.Oostra Rsn. te Drachten. 
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RINGNALDA — Dield: I. de Fryske earn; I I . trochsnien: a. yn blau in sulveren om-
kearde swan mei reade bek en poaten en swarte knobbel, lofts beselskippe fan trije 
sulveren jonge swannen nêstinoarren, de rjochtse omkeard en de middelste op 'e rêch 
sjoen, de koppen omheech; b. yn sulver trije griene klavers, 2 en 1. Wrong en dek
kleden blau en goud. Helmteken in sulveren swannehals neffens it skyld, yn 'e bek in 
gouden skealjen, dy't nei lofts oerhinget. 
Foar komôf en wapen sj. W.Tsj.Vleer en C. van der Schoot Az., Het Nijdamstra-boek, 
s.p. sûnt 1956, s. 133. Kleuren en helmteken ûntwurpen troch de ynstjoerder, it lêst-
neamde y.f.m. it dêr op s. 148 ff. neamde proses. 
Ynstjoerder: de hear J.Ringnalda yn Den Dolder. 
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SMORENBURG — Blau mei trije sulveren skeane balken en oer alles hinne trije tuor
ren, 2 en 1. Wrong en dekkleden blau en sulver. Helmteken in reade toertusken in sul
veren flecht. 
Stamheit is Jan Aersz. Smorenburg te Zeist, berne om 1600 hinne. Ynstjoerder is fan 
memmekant fan Frysk komôf en hat syn hûs Trijeboarch neamd nei it lettere wenplak 
fan syn foarteam. Driebergen. Dármei binne de skeane banen, de tuorren en de kleuren 
ferklearre. 
Untwerp: Fryske Rie foar Heraldyk yn oerlis mei de ynstjoerder, 1981. 
Ynstjoerder: de hear ing. J.M. Smorenburg te Hoofddorp. 
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ROORDA 

INLEIDING 

De hierna volgende genealogie is die van een van oorsprong doopsgezind geslacht. Dit 
bracht zo zijn moeilijkheden mede voor het genealogisch onderzoek in de periode vóór 
de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Doopsgezinden lieten en laten hun kin
deren niet dopen; men wordt als volwassene op belijdenis gedoopt. De boeken van de 
doopsgezinde gemeenten, voorzover die er nog zijn, vermelden zelden namen van de 
ouders. Ter illustratie van die moeilijkheden diene b.v. dat PytterTjerks ( l id) volgens 
het Quotisatiekohier van 1749 in dat jaar 3 kinderen onderde 12 jaar had. Er was mij 
slechts 1 kind bekend nl. een zoon Tjerk Pytters (I I Ie), geboren onder Vrouwenpa
rochie op 24 april 1741. Nu was ook bekend dat de vrouw van Pytter Tjerks, Geertje 
Wiegers, die in 1795 overleed, een kleinzoon Jan Jans had, daar in 1801 een zekere Har-
men Gerryts te Hallum in zijn kwaliteit van curator over Jan Jans, als erfgenaam van 
zijn wijlen grootmoeder Geertje Wiegers, weduwe van Pieter Tjerks, een proces aan
spande over een borgstelling op een schuldbekentenis, welke blijkbaar was toebedeeld 
aan deze kleinzoon Jan Jans (bijlagen van de Civ. Sent. van het Hof van Friesland, nr. 
1111-7). Een verdeling van de nalatenschap van Geertje Wiegers was niet te vinden. 
Zoekend naar de aanstelling van Harmen Gerryts als curator, in de hoop dat daarin 
meer bijzonderheden over de ouders van Jan Jans zouden staan, vond ik in het Rech
terli jk Archief van Ferwerderadeel (N 1) dat deze aanstelling betrekking had op 2 kin
deren: Pieter Jansen, op 21 maart 1785 oud in ' t 14de jaar, en Jan Jansen oud in ' t 
7de jaar, nagelaten kinderen van Jan Jansen, huisman onder Hallum. De naam van de 
moeder was niet vermeld. Daar de vader als patronymicum „Jansen" had, kon hij geen 
kind zijn van Pytter Tjerks en Geertje Wiegers. De moeder moest dus één van de kin
deren van dit echtpaar zijn. De naam van de moeder kon echter alleen gehaald worden 
uit de huwelijks- en/of overlijdensakten van na 1811 der beide jongens Pieter Jansen en 
Jan Jansen. Daartoe was het echter noodzakelijk te weten welke familienaam zij na 
1811 droegen. Bij het doornemen van het lidmatenregister van de doopsgezinde ge
meente van Hallum stonden op een bepaalde bladzijde onder elkaar als „Ledematen" 
Pieter Jans Brolsma en Jan Jans Brolsma. Raadpleging van de tienjarige klappers op de 
naam Brolsma bracht geen huwelijken aan het licht. Wel werd het overlijden gevonden 
van Pieter Jans Brolsma, op 24 augustus 1837 „onder het behoor van het dorp Corn-
j u m " en van Jan Jans Brolsma, op 16 augustus 1841 te Sint Annaparochie. In de akte 
van Pieter staat, dat hij een zoon was van Jan Jans Brolsma en van Aafke Pieters Roor-
da. In de akte van Jan staat de moeder vermeld als Aafke Willems. Een onnauwkeurig
heid als deze kwam in die t i jd meer voor. De aangevers, meestal „geburen" van de over
ledene, zoals ook in di t geval, wisten vaak niet de naam van de moeder van de over
ledene. In het geval van het overlijden van Jan was de voornaam Aafke wel goed, 
maar het patronymicum Willems niet. 

Om nu nog het huwelijk van Jan Jans (Brolsma) en Aafke Pieters (Roorda) te vin
den werden de trouwboeken van zowel Vrouwenparochie als van Finkum en Hijum ge
raadpleegd. Het resultaat was, dat in laatstgenoemd boek (Aafke woonde toen in Fin
kum) de huwelijksafkondigingen stonden, gedaan op resp. 5, 12 en 19 maart 1769, 
terwij l het huwelijk zelf volgens het trouwboek van Vrouwenparochie aldaar werd ge
sloten op 27 maart 1769. Tenslotte kan nog vermeld worden dat Jan Jans (de vader) 
en Aafke Pieters blijkens het lidmatenregister van de doopsgezinde gemeente van Hal
lum op 10 oktober 1773 lidmaat werden. Achter de naam van Jan Jans staat „overle-
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den" zonder jaartal, achter de naam van Aafke Pieters staat „overleden 1781". Jan 
Jans moet echter, gezien de datum van de aanstelling van curatoren over zijn nagelaten 
kinderen kort voor 21 maart 1785 zijn overleden. Met deze Aafke Pieters (Roorda) 
kwam dus één van de nog onbekende kinderen van Pytter Tjerks en Geertje Wiegers 
boven water. 

Toen gebleken was, dat de huwelijksafkondigingen van de kinderen van voor
noemd echtpaar in het trouwboek van de Hervormde Gemeente van Finkum en Hijum 
konden staan, werd dit boek als uitgangspunt genomen om te trachten nog meer kinde
ren van hen te ontdekken. In aanmerking kwam nog de volgende inschrijving: 

„1771 Broer Gaeles van Belkum ende Tettie 
Pyters van Finkum sijn den 3den, 10den 
en 17den Maart onverhindert aan de Gemeente 
voorgesteldt en daarop vertrokken met 
attestatie na Berlikum." 

Het eigenlijke huwelijk in het trouwboek van de Hervormde Gemeente van Berlikum 
kon niet worden gevonden, daar dit boek pas begint met het jaar 1772. Dit is evenwel 
niet zo belangrijk. 

De naam Tettie zegt wel wat, daar de moeder van Pytter Tjerks Taede heette. Tae-
de is hetzelfde als Tettie. Beide vormen gaan terug op de oudere voornaam „Diede". 
Tettie zou dus naar haar grootmoeder aan vaderszijde kunnen zijn genoemd. 

Als het overlijden van Tettie Pyters na 1811 gevonden had kunnen worden, dan 
had de kans bestaan dat in de overlijdensakte de naam van haar moeder voorkwam. 
Helaas gelukte dat niet. Nu bleef nog de mogelijkheid open, dat uit de huwelijksstuk-
ken van kinderen of kleinkinderen van Broer Gaeles en Tettie Pyters iets te voorschijn 
zou komen. Het gíng er ook nu weer om te weten te komen, welke familienaam de 
afstammelingen van Broer Gaeles en Tettie Pyters na 1811 droegen. In mei 1798 huw
de volgens het trouwboek van de Hervormde Gemeente van Finkum een zekere Gaele 
Broers Bouwma met Baukjen Hessels Hommema, een dochtervan de ontvanger Hessel 
Lolkes Hommema van Finkum. De namen Broer Gaeles en Gaele Broers gaven een vin
gerwijzing dat dit wel eens vader en zoon konden zijn. In de registers van de burger
lijke stand van na 1811 werd daarom verder gezocht op de naam Bouwma, die nader
hand als Bouma werd gespeld. Zowel de namen Bouma als Hommema zijn in de fami
lie Roorda als aangehuwden bekend, zodat het vermoeden wel voor de hand lag dat 
ik mij op het goede spoor bevond. 

Het overlijden van Gaele Broers Bouwma kon aanvankelijk niet worden gevonden, 
hoewel hij nog in leven was toen een zoon, weer een Broer Gaeles, op 21 december 
1820 trouwde. Toen deze zoon op 1 juli 1831 overleed was ook Gaele Broers Bouwma 
reeds overleden, maar waar? De tienjarige klappers van de gemeenten Leeuwarderadeel, 
Menaldumadeel, Ferwerderadeel, Barradeel, Het Bildt, Harlingen en Franeker werden 
zonder succes nagegaan. De huwelijksakte d.d. 16 december 1837 van een andere 
zoon, Pieter Gaeles Bouma, bracht eindelijk uitkomst. Daarin staat dat de vader Gaele 
Broers Bouma op 29 april 1829 te Hardegarijp was overleden. De overlijdensakte ver
meldt o.a. dat Geele Broers Bouma, geboren te Berlikum, een zoon was van Broer 
Geeles Bouma en Tettje Pieters Roorda. Het vermelden van de naam Roorda met daar
bij nog het patronymicum Pieters geeft ons wel de zekerheid, dat Tettje of Tettie een 
dochter was van Pytter Tjerks en Geertje Wiegers. Met Tettje Pieters was dus wederom 
een kind van Pytter Tjerks en Geertje Wiegers ontdekt. Nasporingen naar nog andere 
kinderen waren tot dusver vruchteloos. 

Hiervoor is al opgemerkt, dat de namen Bouma en Hommema in de familie Roor-
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da als aangehuwden bekend zijn. Tjerk Pytters Roorda (IIIe) was in tweede echt ge
huwd met Martentje Gaeles Bouma van Berlikum. Zi jn zoons Pieter Tjerks en Jan 
Tjerks trouwden met resp. Akke en Knierke Hessels Hommema; Pieter in tweede echt 
nog weer met een Hommema, nl. Roelofke Hessels Hommema. De oomzeggers van 
Tjerk Pytters Roorda, Pieter Jans Brolsma, Jan Jans Brolsma en Geale Broers Bouma 
trouwden met resp. Tjitske, Rinske en Baukje Hessels Hommema. De ontvanger Hessel 
Lolkes Hommema van Finkum zat blijkbaar dik in zijn dochters, die op een of andere 
wijze een zekere aantrekkingskracht moeten hebben bezeten. Maar liefst zes dochters 
van hem trouwden met kleinzoons van Pytter Tjerks en Geertje Wiegers. 

Wat betreft de naam ROORDA heb ik bij mijn onderzoekingen sterk de indruk gekre
gen, dat deze van oudsher in de familie bekend moet zijn geweest, maar in het dagelijks 
leven in onbruik was geraakt en „slapend" was geworden. Deze indruk is o.m. geba
seerd op het feit , dat alle afstammelingen van de stamvader Tierck Jacobs (overl. ca. 
1726/28), zich in 1811 onafhankelijk van elkaar met deze familienaam lieten inschrij
ven, een teken, dat de naam Roorda in de familie „ leefde". Trouwens, vóór 1811 werd 
de naam ook al gebruikt. Laas Tjerks (l le) en diens zoon Sjoerd Laases (II ld) staan in 
7775' als doopsgezinde leraren te Blessum met de achternaam Roorda vermeld in de 
lijst met „Naamen der Eerwaardige Leeraars, benevens hunne Standplaatsen, en het 
Jaar van hunne Beroepinge". Deze lijst is een onderdeel van „De Kerkelijke bestelling, 
behorende tot den openbaaren godsdienst onder de Doopsgezinden of Mennoniten in 
Vriesland. Tot het Jaar 1775. Uitgegeven door F. van der Ploeg" en is afgedrukt in de 

KERKELIJKE 
BESTELLING 

B E H O R E N D E T O T D £ N 

OPENBAAREN GODSDIENST 
O N D E R D E 

D O O P S G E Z I N D E N 
o p 

MENNONITEN, 
- I N 

V R I E S L A N D . 

Tot het Jaar 1775. 

Uitgegeven door F . VAN DER P L O E G . 

«•M.O1HCOSH8I6KM0» 
Te L'tuvmrdçr, ter Drukkery van Jobann» 

Stjdtly Boekverkoper op den hoek 
vsn de Koningftraat. 

( ío ) 

7e Leeuwarden , 
' Heert Miciúcls - - 1726 

Klaas Tijjler - - 175= 
Jacobua Hcsfe)ing - - 1753 
Klaas Koopmans - - 1773 

Te Bolsw.ird, 
Jan Gorter 
N . Iielkmeer, M. D. 
Arenc van Groenou 

Ti St. Anna-Kerk en Bil,k,ijl, 
Dirk Pieters 

Thans Vacant. 

1761 

1773 

.175+ 

Te Hifum, 

Te Blesfum, 
Lans Tjerks Roorda 
Joächim Jansz 
Sjoerd Laazes Roorda 

•73^ 
1770. 

1771 

Te 

(Foto Leo de Jong, Rijksarchief in Friesland.) 
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„N ieuw Leeuwarder Almanach, Op het Jaar onzes Heeren Jezus Christus 1775", uit
gegeven ,,Te Leeuwarden, ter Drukkerye van Johannes Seydel, Boekverkoper op den 
hoek van de Koningstraat". 

De kinderen van Sjoerd Laases, de zoon Tjerk en de dochters Tjitske, Rinnertje 
en Romkjen, staan bij hun huwelijken in resp. 1805, 1798, 1800 en 1804 in het trouw
boek van Boxum met hun achternaam Roorda vermeld. 

Waarom de voorouders van de in deze genealogie behandelde familie Roorda heet
ten, ligt in het duister. Of er toch verbindingen geweest zijn met één van de adellijke 
geslachten Roorda, of dat ze zich genoemd hebben naar een boerderij of iets dergelijks 
met deze naam, wie zal het zeggen? Anno 1436 was er een grietman Thiarck Rowerda 
of Roorda, in 1502 wordt een Tierck van Roorda genoemd, die dus naar het gebruik 
van die t i jd het woordje „ v a n " aan zijn naam heeft toegevoegd. 

Over de herkomst en betekenis van de naam is nog wel iets te vertellen. Roorda is 
een patronymicum: de genitief vorm op -a van een voornaam Roord. Roorda is dus de 
zoon van Roord. Roord gaat terug op de voornaam Roward of Rowerd. Oudere vor
men zijn weer Rodward, Hrodward (de o is lang). Het laatste woord bestaat uit hrod 
(roem, beroemdheid, vermaardheid) en ware/ (beschermer, hoeder). Hrodward zal dus 
betekend hebben de beroemde of vermaarde beschermer (naar de bijdrage van dr. 
P.Sipma in het Roorda-Keizer boek, zie noot 8). 

* * 
* 

Van personen, geboren in of na 1900 zijn de patronymica in deze genealogie weggela
ten, als zijnde niet meer gebruikelijk in deze t i jd . Teneinde het opzoeken van stamreek-
sen te vergemakkelijken is achter de naam van ieder gezinshoofd het nr. van de vader 
vermeld. 

Omdat er ergens een streep moest worden getrokken is het mogelijk dat het aantal 
kinderen, geboren uit de V l l ls te generatie niet helemaal volledig is. Van de wel opge
nomen kinderen zijn behalve plaats en datum van geboorte alleen gegevens opgenomen 
die mij door toevallige omstandigheden bekend waren. Navraag bij de verschillende ge
meenten is door mij gestaakt, daar bij sommige gemeenten verstrekking van gegevens 
blijkbaar op bezwaren stuit. Geïnteresseerden in een bepaald gezin kunnen aan de 
hand van hetgeen door mij is samengesteld zelf het betrokken gezin wel verder uit
werken. Voor toezending daarvan houd ik mij gaarne aanbevolen, opdat misschien in 
een volgend jaarboekje een aanvulling kan worden opgenomen. 

Verscheidene ieden van het hier behandelde geslacht Roorda zijn naar Amerika 
geëmigreerd. Slechts van twee daarvan (VI Ih en V l l k ) verkreeg ik uitgebreide inlich
tingen. 

Krommenie P.Roorda 
(VII ld) 
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GENEALOGIE 

I. TJERK JACOBS, boer, in 1708 „bruycker van een saate groot vijf en tachtigh pon
dematen te Kimswerd 1), in 1718 bruiker van plaats nr. 2 in ' t Klooster Anjum bij Ber-
l ikum, groot 112 pondematen 2) f had als meijer de „a fkoop to t 4500 Car. g ld . " 3), 
overl. 1726/1728 4); tr. Taede Fockes. 5) 

Uit d i t huwelijk 6, 7, 8) (volgorde onbekend): 
1. Jacob, volgt l la. 
2. Jan, volgt l lb . 
3. Jetze, volgt l ic. 
4 . Pytter, volgt l i d . 
5. Laas, volgt I ie. 

Aanvankelijk woonde Tjerk Jacobs (I) te Kimswerd op een boerderij, die ,, ' t Kerckhoff 
ten Westen" had en dus dichtbij de oostkant van de kerk gelegen was. Naderhand zou 
zijn achterkleinzoon Pieter Tjerks Roorda (IVb) de grote boerderij op de Kluurd ko
pen even buiten Kimswerd naar het noorden toe. Fragment van de Schotanuskaart van 
Wonseradeel van 1718. 
(Foto Leo de Jong, Rijksarchief in Friesland.) 

ú 3' idl£ofb ^<tc&&& 
Handtekening van Tjerk Jacobs (I) onder een huurcontract van 1712, Hof van Fries
land, bi j l . civ. sent. 776-3. 
(Foto Leo de Jong, Rijksarchief in Friesland.) 
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I la. JACOB TJERKS (zoon van I), 1738 „huisman onder St. Anna gebuirte" 9), in 
1749 „een gemeene boer, met goed reeuw en beslag" 10); tr. Vrouwenparochie 29 febr. 
1728 Jannichjen Cornelis, van Vrouwenparochie, dr. van Comelis Ysbrands en Tri jntie 
Jacobs, in leven huislieden onder Vrouwenparochie. 11) 

Uit di t huwelijk (er kunnen meer kinderen zijn geweest 12)) : 

Tjerk, volgt l i l a . 13) 

l l b . JAN TJERKS (zoon van I), geb. p lm. 1697 14), van 1728-1747 „huisman to t Bel-
kum int Clooster", floreennr. 7, 116 pdm 15, 16)ƒ j n 1748 meijer op plaats nr. 20, 
groot 45 morgen met huis" op ' t Nieuwe Bildt onder ' t behoor van St.Annaparo-
chie 17), overl. vóór 28 okt. 1748; tr. Sytske Ables, overl. vóór 28 okt. 1748. 18> In 
1744 bestond het huisgezin uit 8 personen, inwonende meiden en knechts inbegre
pen. 19) In 1749 zijn Jan Tjerks erven op ' t Nieuw Bildt „boeren van gemeen bestaan, 
reeuw, en beslag". 20) 

Ui t d i t huweli jk: 
1. Tjerk Jans, geb. plm. 1730 (is op 28 okt. 1748 in ' t 19de jaar). 
2. Geertje Jans, geb. plm. 1740 (is op 28 okt . 1748 in ' t 9de jaar). 

l ic. JETZE TJERKS (zoon van I), in 1736 „huisman int Clooster Aenjum onderden 
Dorpe Belkum" 21) op dezelfde plaats nr. 2, groot 112 pondematen, waar zijn ouders 
hadden gewoond. Ook hij had als meijer de afkoop to t 4500 Car. gld. 22) | n 1768 was 
hij daar nog boer 23); tr. v o ó r i f j me\ 1736 Jeltjen N. In 1744 bestond het huisgezin 
uit 7 personen, inwonende meiden en knechts inbegrepen. 24) | n 1749 wordt Jetze 
Tjerks een „begoedigt boer" genoemd. Er waren toen 5 personen boven 12 jaar en 1 
onder deze leefti jd. 25) 

Uit d i t huweli jk: 
Jacob, volgt I l l b . 26) 

l i d . PYTTER TJERKS (zoon van I), van 1738-1762 boer te Vrouwenparochie 27), j n 

1763 boer te Finkum 28), o v e r i . 1767/1768 29); tr. vóór 24 apr. 1741 Geertje Wie
gers. 30) Waarschijnlijk was zij afkomstig van Berl ikum. 31) Geertje Wiegers bleef to t 
1776 boerin te Finkum, waar zij door haar zoon Tjerk Pytters werd opgevolgd. 32) 
Later woonde zij in St.Annaparochie in een eigen huis, genummerd 38. 33) Zi j over
leed ald. 29 jul i 1795. 34) | n 1744 bestond het huisgezin van Pytter Tjerks en Geertje 
Wiegers uit 7 personen, inwonend personeel inbegrepen 35); j n 1749 uit 5 personen 
boven en 3 onder 12 jaar. Pytter is dan „boer van gemeen reeuw en beslag" op ' t 
Nieuw Bildt onder Vrouwenparochie. 36) 

Ui t d i t huweli jk: 
1. Tjerk, volgt II Ie. 
2. Aafke Pytters, overl. 1781 37) ; tr. Vrouwenparochie 27 maart 1769 Jan Jans, 

huisman onder Hallum, overl. vóór 21 maart 1785. 38) Beiden werden op 10 okt. 
1773 lidmaat van de doopsg. gemeente Hallum. Jan Jans (Brolsma) hertr. Umkje Jans 
Bennema, overl. vóór 3 sept. 1814. 39) 

3. Tettje Pytters; tr. Berlikum maart 1771 Broer Gaeles (Bouma) van Berl ikum, 
gedoopt Marssum 29 mei 1740, zn. van Gaele Broedrix, boer, en Sytske Martens. 

IIe. LAAS TJERKS ROORDA (zoon van I), van 1738-1768 boer te Boxum 40), w o o n _ 
de in 1774 reeds „een jaar of wat " te Blessum 41), sedert 1736 tot (waarschijnlijk) 
zijn overlijden doopsgezind leraar te Blessum 42), overl. ald. 1780 43); tr. Antje 
Sjoerds, dochter van Sjoerd Gerbens en Romkje Jacobs. 44) | n 1744 bestond het ge-
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zin van Laas Tjerks en Antje Sjoerds uit 4 personen. 45) | n 1749 was hij een „gemeen 
boer" te Boxum. Er waren toen 4 personen boven de 12 jaar en 2 onder deze leef
t i j d . 46) 

Uit d i t huweli jk, voor zover bekend: 
1 . Sjoerd, volgt II ld . 
2 . Fokje Laases Roorda; tr. Abe Jackles, huisman te Ried. 47) 
3. (wsch.) Tetje Lases;tr. (ond.tr. Boxum 6 febr. 1752) Claas Fransen. 

l i la . TJERK JACOBS (zoon van l la) , in 1762 huisman onder Vrouwenparochie 48); 
tr. Sint Annaparochie (verm. 6) jul i 1755 Feikje Jackles; op 20 mei 1757 werden zij 
lidmaat van de doopsg. gemeente Oudebildtzi j l . Volgens de huwelijksakte van hun 
zoon Jakkele hebben zij ook te Hallum gewoond. Beiden overleden begin sept. 
1802.49) 

Uit d i t huweli jk: 
1. Jakkele, volgt IVe. 
2. Jannigje Tjerks; tr. Vrouwenparochie 26 okt . 1794 Sipke Jacobs [Klein] , geb. 

plm. 1754, arbeider te Hijum. 

I l l b . JACOB JETSES (ROORDA) (zoon van l ic ) , geb. plm. 1740, in 1778 boer i n ' t 
Klooster Anjum op plaats nr. 2, groot 112 pdm., in 1788 en 1798 op plaats nr. 6 ald., 
groot 108,75 pdm. 50) ( overl. Berl ikum 30 nov. 1811, oud 71 jaar; tr. Anke Jacobs 
Faber, overl. Berl ikum 1808. 51) 

Uit di t huweli jk: 
1. Jetse, volgt IVa. 
2. Jeltje Jacobs Roorda, geb. Berl ikum plm. 1773, overl. Franeker 16 okt. 1841, 

oud 68 jaar; tr. Sipke Haantjes Poelstra, geb. Beetgum plm. 1771, arbeider, overl. Fra
neker 21 nov. 1836, oud 65 jaar, zn. van Haantje Tibbes en van Antje Sipkes. 

I l l c . TJERK PIETERS ROORDA (zoon van l id ) , geb. onder Vrouwenparochie 24 
april 1741 52) # j n 1773 e n 1774 meijer op „ 1 4 morgen bij huis" te Vrouwenparochie 
nr. 82, in 1775 bruiker van „131/2 morgen bij huis" te Vrouwenparochie nr. 46 53) ( 

van 1777-1781 als opvolger van zijn moeder meijer op de plaatsen nrs. 12 en 13 te 
Finkum 54) j woonde van 1795-1800 in een gedeelte van het huis nr. 19 op de Zi j l en 
Dijk te Vrouwenparochie 55) ; hij overleed als arbeider in de huizinge nr. 222 onder 
Vrouwenparochie op 15 aug. 1813 en werd te Sint Annaparochie begraven; tr. (1) 
Dieuwke Jacobs, overl. vóór 1771; tr. (2) Finkum 19 april 1771 Martentje Gaeles, 
geb. Berlikum 20 okt . 1755 56)# | jdm. doopsgez. gemeente van Oudebildtzi j l 24 mei 
1779, overl. Nieuwebildtzij l onder Hallum 29 okt. 1816, begraven te Sint Anna
parochie, dr. van Gaele Broedrix, boer, en Sytske Martens. 

Uit het tweede huweli jk: 

1. Pieter, volgt IVb. 
2. Jan, volgt IVc. 
3. Geertje Tjerks Roorda, geb. Finkum 13 jul i 1793, overl. Beetgum 17 sept. 

1854; tr. Vrouwenparochie 13 mei 1804 Jan Theunis Noordraven, geb. Garijp plm. 
1780 (vlgs. het registre civique van Vrouwenparochie geb. 10 juni 1778), arbeider, 
overl. Beetgum 21 april 1845 oud 65 jaar, zn. van Theunis Geerts en Antje Jans. 

4. Sytske Tjerks Roorda, geb. Vrouwenparochie 8 nov. 1791, dienstmaagd, werk-
vrouw, potschipperske, l idm. doopsg. gem. Oudebildtzi j l 5 mei 1816, overl. Vrouwen
parochie 13 nov. 1871; tr. (1) Het Bi ldt 19 jan. 1823 Jan Klasen de Jong, geb. Vrou
wenparochie 6 dec. 1774, gardenier, werkman, overl. Vrouwenparochie 26 nov. 1838, 
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wednr. van Lijsbert Sijmons Dijkstra, zn. van Klaas Klasen en Neeltje Jans, landbou
wers onder Vrouwenparochie; tr. (2) Menaldumadeel 4 dec. 1839 Kornelis Franzes 
Kramer, tasker, potschipper, geb. Spannum 7 nov. 1769, overl. in een vaartuig liggende 
te Zweins 23 juni 1844, wednr. van Trijntje Taekes de Haan, zn. van Frans Jans en 
Rinske Baukes. 

Finkum en Poelhuysen op de kaart van Leeuwarderadeel uitdeSchotanus-atlas van 1718 
(Foto Leo de Jong, Rijksarchief in Friesland.) 

11ld. SJOERD LAASES ROORDA (zoon van Me), geb. plm. 1743, in 1778, 1788 en 
1798 bruiker van plaats nr. 11 te Bo×um groot 36 pdm.; in 1788 en 1798 tevens eige
naar en bruiker van 6 pdm. van nr. 8 aldaar, welke plaats tussen 1778 en 1788 in ver
schillende stukken was verkocht 57), Van 1771-1807 doopsgezind leraar te Blessum 58), 
overl. Boxum 4 okt. 1810; tr. Boxum 1770 Trijntje Rinnerts Oetsma, overl. Boxum 
1802 59), dochter van Rinnert Jacobs en Tjitske Sybrens. 

Uit dit huwelijk: 
1. Tjerk, volgt IVd. 
2. Tjitske Sjoerds Roorda, geb. Blessum plm. 1776, overl. Bo×um 24 juni 1848, 

oud 72 jaar; tr. Blessum 29 april 1798 Jan Jacobs Jongsma, geb. Bo×um plm. 1759, 
huisman, overl. Boxum 30 sept. 1826, zn. van Jacob Sjoerds en van Antje Jans. 

3. Rinnertje Sjoerds Roorda, geb. Boxum plm. 1779, overl. Beers 4 nov. 1836, 
oud 57 jaar; tr. Deinum 18 mei 1800 Hendrik Jochums Oostra, geb. Oosterend 26 april 
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1771 60)# boer, overl. Beers 29 juni 1840, zn. van Jochum Wijbrens en Trijntje Doekes. 
4. Romkjen Sjoerds Roorda, geb. Bo×um 1781, overl. Wirdum 13 april 1819, oud 

37 jaar; tr. Warga (doopsgez. kerk) 23 sept. 1804 Sierk Sjerps IJsselstein, van Warga, 
geb. plm. 1780, overl. Wirdum 12 nov. 1816, zn. van Sjerp IJsselstein en Antje Wij
brens Wartena. 

5. Antje Sjoerds Roorda; tr. Doeke Douwes, boer onder Deinum. Beiden overle
den aldaar vóór 1801. 61) 

IVa. JETSE JACOBS ROORDA (zoon van l l lb), geb. Berlikum plm. 1769, schipper en 
kastelein, arbeider, overl. Franeker 8 dec. 1836, oud 67 jaar; tr. Ried 8 april 1792 Lys-
beth Ruurds Donia, geb. Hijlaard plm. 1772, overl. Franeker 18 mei 1833, oud 61 jaar, 
dr. van Ruurd Aukes Donia en Akke Yntes. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacob, volgt Va. 
2. Akke Jetses Roorda, geb. Huins plm. 1796, dienstmaagd, overl. Franeker 23 

jan. 1821, oud 25 jaar. 
3. Ruurd, volgt Vg. 
4. Auke, volgt Vd. 

IVb. PIETER TJERKS ROORDA (zoon van l l lc), geb. Poelhuizen onder Finkum 24 
juni 1775 62)( boer, okt. 1805 lidmaat van de doopsg. gemeente van Oudebildtzijl, 
9 april 1824 met attestatie tot de Hariinger gemeente overgegaan, overl. Kimswerd 24 
juli 1827, begraven te Finkum; tr. (1) Finkum 14 mei 1797 Akke Hessels Hommema, 
geb. Finkum 27 okt. 1773, overl. Finkum 13 jan. 1810 en ald. begraven, dr. van Hessel 
Lolkes Hommema, landbouwer, ontvanger, en Lijsbeth Roelofs Roelofs; tr. (2) Fin
kum 23 dec. 1810 Roelofke Hessels Hommema, geb. Finkum 14 mei 1788, overl. Har-
lingen 11 juli 1843, zuster van zijn eerste echtgenote. Roelofke Hessels Hommema tr. 
(2) Barradeel 26 mei 1832 Pieter Herkes Poelstra, geb. Wons 29 dec. 1787, boer te 
Almenum, overl. Wijnaldum 9 febr. 1875, wednr. van Jantje Thomas Poelstra, zn. van 
Herke Sjoerds Pdelstra en Hittje Pieters. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Hessel, volgt Vb. 
2. Tjerk Pieters Roorda, geb. Finkum plm. 1804, overl. Kimswerd 25 aug. 1826, 

oud 22 jaar, ongehuwd. 

KIMSWERD, den 24. Julij 182-. Heden morgen wer
den wij in den diepsten rouw gedompeld, door het over
lijden van mijnendierbi.en echtgenoot, PIETER TJERKS 
ROORDA. Ecne ongesteldheid van slechts weinige -dagen 
rukte hem-ann mijne zijde weg, in den ouderdom van 53 
iaren, en na eene geiioegelijke echt verbintenis va» 16 jaren. 
Bitter bedroefd geve ik hiervan kennis aan familie en vrienden. 

ROELOFKE H. HOMMEMA, 
wed. P. T. ROORDA , 

mede uit naam van dei overledènts voortMn 
H E S S E L P. R O O R D A . 

Overlijdensbericht Pieter Tjerks Roorda 
(adv. Leeuwarder Courant) 
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IVc. JAN TJERKS ROORDA (zoon van l l l c ) , geb. Finkum 4 mei 1780 63) ; boer te 
Stiens, later te Sexbierum, nog weer later kastelein te Harlingen en tenslotte werkman 
ald., l idmaat doopsgez. gemeente van Oudebildtzi j l op 22 mei 1814, overl. Harlingen 
28 aug. 1836; tr. Hi jum 20 nov. 1803 Knierke (Cunira) Hessels Hommema, geb. Fin
kum 2 dec. 1782, overl. onder Sexbierum 9 jul i 1829, dr. van Hessel Lolkes Homme
ma, landbouwer en ontvanger te Finkum en Lijsbeth Roelofs Roelofs. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Martentje Jans Roorda, geb. Finkum 15 sept. 1805, werkvrouw, overl. Sint 

Annaparochie 16 jan. 1848; tr. Harlingen 18 juni 1835 Lijkele Sjoukes Rodenhuis, 
geb. Vrouwenparochie 1 april 1804, werkman, „slagter-korporaal behorende to t het 
tweede Bataillon der eerste Afdeeling friesche Schutter i j " , overl. Sint Annaparochie 
23 jan. 1883, zn. van Sjouke Sjoukes Rodenhuis, arbeider, en Rienkje Siedses Hoogen-
huis; hij tr. (2) Het Bildt 26 dec. 1850 Eelkje Jippes de Jong, geb. Sint Jacobiparochie 
10 jan. 1820, werkvrouw, wed. van Douwe Berends Snijder, dr. van Jippe Sybes de 
Jong, schoenmaker, en Tri jntje Boyens Zondervan. 

2. Hessel Jans Roorda, geb. Finkum plm. 1807, boerenknecht, overl. Sexbierum 
31 mrt. 1825, oud 18 jaar en bijna 3 maanden. 

3. Elisabeth (Lijsbeth) Jans Roorda, geb. Stiens 13 mei 1812, dienstmeid, overl. 
Almenum 29 okt. 1857; tr. Barradeel 11 april 1846 Wijbe Baukes Wiersma, geb. Alme
num 15 aug. 1816, arbeider, overl. Almenum 30 okt. 1870, zn. van Bauke Paulus 
Wiersma, boer, en Tettje Tjallings Terpstra; hij tr. (2) Barradeel 26 nov. 1864 IJmkje 
Gerrits Dijkstra, geb. Pietersbierum 22 mrt. 1821, arbeidster, wed. van Klaas Boom
stra, dr. van Gerrit Hendriks Dijkstra, arbeider, en Lijsbeth Tjeerds. 

4. Tjerk, volgt Vc. 
5. Geertje Jans Roorda, geb. Stiens 6 april 1816, overl. Kimswerd 21 juni 1821. 
6. Pieter Jans Roorda, geb. Stiens 18 mei 1818, arbeider, overl. Franeker 7 juni 

1865. 
7. Roelof Jans Roorda, geb. Stiens 10 mrt. 1820, overl. Harlingen 10 dec. 1833. 
8. Geertje Jans Roorda, geb. Sexbierum 3 sept. 1822, overl. Harlingen 9 sept. 

1859; tr. Barradeel 26 nov. 1842 Herke Douwes Roedema, geb. Wons 28 jul i 1818, 
melktapper, overl. Almenum 14 nov. 1893, zn. van Douwe Keimpes Roedema, land
bouwer, en Tri jnt je Herkes Poelstra. 

IVd, TJERK SJOERDS ROORDA (zoon van l l l d ) , geb. Boxum 30 aug. 1773 64) , 
huisman, overl. Boxum 17 jan. 1826, oud 52 jaar; tr. (1) doopsg. kerk Blessum 27 jan. 
1805 Berber Sjoerds Boonstra (Boxtstra) van Wirdum, overl. Boxum 22 jan. 1806, dr. 
van Sjoerd Feikes Boonstra, landbouwer, en Froukje Wybrens Wartena; tr. (2) Antje 
Jans Jongsma, geb. Boxum plm. 1787, landbouwersche op nr. 25 te Boxum, overl. 
Warga 8 febr. 1872, oud 85 jaar, dr. van Jan Jacobs Jongsma en Antje Piers Dijkstra. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Sjoerd, volgt Ve. 
Uit het tweede huweli jk: 
2. Jan, volgt Vf . 
3. Tri jnt je Tjerks Roorda, geb. Boxum 30 aug. 1811 (akte opgemaakt 28 mei 

1812), overl. Wirdum 24 mei 1848; tr. Leeuwarderadeel 8 mei 1828 Sjoerd Gjalts van 
der Hem, geb. Wirdum 7 mei 1807, landbouwer, overl. ald. 1 jan. 1885, zn. van Gjalt 
Sjoerds van der Hem, boer, en Tri jnt je Mariens Koldi jk. 

4. Sjoerd Tjerks Roorda, geb. Boxum 24 okt . 1814, overl. ald. 15 nov. 1814. 
5. Antje Tjerks Roorda, geb. Boxum 10 mrt. 1816, overl. ald. 21 jan. 1835. 
6. Sjoerdtje Tjerks Roorda, geb. Boxum 8 april 1821, overl. ald. 29 jul i 1826. 
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IVe. JAKKELE TJERKS ROORDA (zoon van lila), geb. Minnertsga 10 mei 1761, ar
beider, winkelier, overl. Hijum 29 aug. 1842 als Jakle Tjerks Roda; tr. Leeuwardera-
deel 27 nov. 1811 letske Klazes, geb. Hijum 30 okt. 1757, winkelkoopvrouw, overl. 
Hijum 3 jan. 1840 als Jitske Klazes Keuning, wed. van Johannes Lammerts (van der 
Woude), dr. van Klaas Tjeerds (Keuning) en van Wypkje Pieters (Dijkstra), in leven 
werklieden te Hijum. 

Va. JACOB JETZES ROORDA (zoon van IVa), geb. Menaldum 4 mrt. 1793, arbeider, 
gardenier, overl. Berlikum 14 okt. 1859; tr. (1) Menaldumadeel 17 mei 1818 Rinske 
Alberts Alberda, geb. Dronrijp 10 febr. 1799, overl. Schingen 7 juli 1820, dr. van Al-
bert Baukes en Pietje Aukes Adema; tr. (2) Menaldumadeel 8 juni 1825 Doetje Klazes 
Schiphof, geb. Berlikum 4 dec. 1788, naaister, overl. Berlikum 4 aug. 1870, wed. van 
Hobbe Jochums Bijlsma, dr. van Klaas Eeltjes, schipper, arbeider, en Janke Beerents 
Faber. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Lijsbert Jacobs Roorda, geb. Dronrijp 6 mei 1819, overl. Berlikum 30 maart 

1832. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Klaas, volgt Vla. 

Vb. HESSEL PIETERS ROORDA (zoon van IVb), geb. Finkum 16 april 1802, boer te 
Kìmswerd, overl. ald. 25 aug. 1878; tr. (1) Wonseradeel 23 mei 1829 Sijtske Sijtses 
Brandsma, geb. Schraard 18 okt. 1809, overl. Kimswerd 26 sept. 1834, dr. van Sijtse 
Sjoerds en Antje Haijes Bangma, boerin te Pingjum; tr. (2) Barradeel 2 jan. 1836 
Imkje Jakobs Haima, geb. Brantgum 28 dec. 1801, overl. Kimswerd 13 nov. 1837, dr. 
van Jakob Jakobs Haima en Jitske Paulus; tr. (3) Franekeradeel 7 maart 1840 Jetske 
Sibles Buwalda, geb. Witmarsum 5 jan. 1812, boerin te Herbaijum, overl. Kimswerd 
23 april 1884, wed. van Reinder Ages Vellinga, dr. van Sible Jans Buwalda, boer, en 
Geiske Jans. 

Uit het eerste huwelijk (allen geboren te Kimswerd): 
1. Akke Hessels Roorda, geb. Kimswerd 13 maart 1830, overl. ald. 21 aug. 

1834. 
2. Sijtse, volgt Vlb. 
3. Pieter, volgt Vlc. 
Uit het tweede huwelijk (als voren): 
4/5. Twee zonen, levenloos ter wereld gekomen, Kimswerd 26 sept. 1836. 
6. Akke Hessels Roorda, geb. Kimswerd 30 okt. 1837, overl. Bolsward 26 juli 

1911; tr. Witmarsum 10 mei 1862 Hein Lammerts Hìlarides, geb. Pingjum 3 nov. 1837, 
landbouwer, overl. Pingjum 9 okt. 1891, zn. van Lammert Scheltes Hilarides, boer, en 
van Maaike Johannes Bakker. 65) 

Uit het derde huwelijk (als voren): 
7. Sible Hessels Roorda, geb. Kimswerd 25 nov. 1840, overl. ald. 27 april 

1842. 
8. Sible, volgt Vld. 
9. Sietske Hessels Roorda, geb. Kimswerd 15 mei 1846, overl. ald. 11 nov. 1875; 

tr. Wonseradeel 11 mei 1872 Klaas Sijmons Dijkstra, geb. Kimswerd 21 febr. 1847, 
landbouwer, zn. van Sijmon Reinders Dijkstra, landbouwer, en Aafke Klazes Westra. 
Klaas S.Dijkstra vertrok 13 mei 1903 naar Minnertsga. Verdere gegevens zijn echter in 
het bevolkingsregister van Barradeel niet voorhanden. 

10. Tjerk, volgt Vle. 
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De handtekeningen van Hessel Pieters Roorda (Vb) en Sijtske Sijtses Brandsma 
onder hun huwelijksakte d.d. 23 mei 1829. 

V ." 
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Knipsel, vervaardigd in 1830 ter gelegenheid van bovenstaand huwelijk 
doorT.Hofman (ware grootte 37,8 x 31,5 cm.). Thans in het Fries Museum. 
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Hessel Pieters Roorda (Vb) 
1802-1878 

*»• Ontsliep voor vfif weken ons dierbaar Dochtertje AEKB, ZOO moest Ik heden 
morgen, ns eene echtvereenlging van 5 jaren, mijne geliefde Huisvrouw SIETSKE S. 
BRANDSMA, in den bloedenden ouderdom van bCna 25 jaren, onder den slag des 
doods zien bezwijken; mij nalatende twee lievelingen, te jong hnn verlies te beseífen. 

Kimswerd, den 26 September 1834. HESSEL P. ROORDA,, 
Kennisgeving aan Grienden en Bekenden. 

*„* Ten tweedenmale trof mij de gevoelige slag eene geliefde Echtgenoot door 
den dood te verliezen, daar het God behaagde, mijne brave Huisvrouw IMKJE 
JACOBS HAIJMA, na eenen genoegelijken tweejarigen echt, heden avond tot 
zich te nemen. Zij laat mij één dierbaar pand na, met welks geboorte zij mij 
Voor weinige dagen verblijdde. Haar aandenken zal steeds bij mij in zegening 
2ijn. God sterke mij, om haar smartelijk verlies als een Christen te dragen. 

Kimswerd , den 13 November 1837. HESSEL PIETERS ROORDA. 
Grienden en Bekenden gelieven deze algemeène als bijzondere kennisgeving 

aan te nemen. 

Naast lief ook leed in het leven van Hessel Pieters Roorda 
(adv. Leeuwarder Courant) 
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11. Jan, volgt Vlf. 
12. Trijntje Hessels Roorda, geb. Kimswerd 10 april 1856, overl. Achlum 4 jan. 

1935; tr. Wonseradeel 15 mei 1880 Comelis Wiebes Anema, geb. Achlum 7 jan. 1857, 
landbouwer, overl. ald. 20 dec. 1936, zn. van Wiebe Wigles Anema, landbouwer, en 
Wiepkje Cornelis Blanksma. 

Vc. TJERK JANS ROORDA (zoon van IVc), geb. Stiens 29 nov. 1813, timmerman, 
beurtschipper op Harlingen en Franeker, bijgenaamd „lytse Tsjerk Roorda fan Seis-
bierrum", overl. Luxwoude 6 nov. 1885; tr. Barradeel 22 mei 1847 Reintje Pieters 
Bosma, geb. Peins 15 jan. 1820, overl. Pietersbierum 26 aug. 1872, dr. van Pieter Ja
cobs Bosma, boer, en Ysaakje Jogchums Donia. 

Uit dit huwelijk: 
LCuniera Tjerks Roorda, geb. Pietersbierum 18 maart 1848, overl. ald. 5 april 

1848. 
2. Izaakje Tjerks Roorda, geb. Pietersbierum 10 sept. 1849, dienstmeid, overl. 

Midlum 21 okt. 1878; tr. Franekeradeel 11 okt. 1877 Jan Hobbes Dijkstra, geb. Har
lingen 20 febr. 1846, arbeider, overl. Se×bierum 12 april 1927, wednr. van Aafke Dirks 
de Haan, zn. van Hobbe Dijkstra, werkman, en Getje Jans van den Berg, arbeidster. Jan 
Hobbes Dijkstra tr. (3) Franekeradeel 9 mei 1879 Dirkje Attema, geb. Herbaijum 19 
aug. 1841, overl. Pietersbierum 20 maart 1917, dr. van Broer Ottes Attema en Maaike 
Ynzes Cuperus. 

3. Jan, volgt Vlh. 
4. Pieter Tjerks Roorda, geb. Se×bierum 20 jan. 1853, overl. ald. 8 mei 1853. 
5. Pieter, volgt Vl i . 
6. Hessel, volgt Vim. 
7. Jacobus, volgt Vlg. 

Vd. AUKE JETSES ROORDA (zoon van IVa), geb. Dronrijp 27 dec. 1810, arbeider, 
inlands kramer, overl. Franeker 20 jan. 1855; tr. Franeker 15 febr. 1835 Trijntje 
Sjoerds Smeding, geb. Franeker 28 aug. 1800, arbeidster, overi. ald. 14 febr. 1848, dr. 
van Sjoerd Durks en Grietje Samuels, wed. van Willem Johannes Poelstra. 

Uit dit huwelijk: 
LLijsbeth Aukes Roorda, geb. Franeker 12 sept. 1835, overl. ald. 12 maart 

1852. 
2. Jetse, volgt V in. 

Ve. SJOERD TJERKS ROORDA (zoon van IVd), geb. Boxum 3 jan. 1806, land
bouwer te Wirdum, overl. Roordahuizum 7 april 1863; tr. Leeuwarderadeel 6 mei 
1826 Hike Alberts Everda, geb. Warga 19 nov. 1808, overl. Huizum 1 jan. 1885, dr. 
van Albert Everts Everda en Janke Fokkes Fokkema, huislieden te Wirdum. 66) 

Vf. JAN TJERKS ROORDA (zoon van IVd), geb. Boxum 6 juni 1808, arbeider, boer, 
overl. Mantgum 15 sept. 1880; tr. Menaldumadeel 2 nov. 1836 Akke Carels Witter-
mans, geb. Boxum 2 nov. 1809, overl. ald. 29 nov. 1848, dr. van Carel Jacobus Witter-
mans, schoolonderwijzer, en Trijntje Sjirks Cnossen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Antje Jans Roorda, geb. Boxum 21 dec. 1836, overl. Amsterdam 12 jan. 1926; 

tr. Menaldumadeel 17 jan. 1857 Hendrik Rienks van Kammen, geb. Oosterlittens 13 
mei 1831, bakker, werkman, pakhuisknecht, overl. Amsterdam 24 juni 1909, zn. van 
Rienk Hendriks van Kammen, bakker, koopman, en Idske Sjoerds Hannema. 
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2. Tri jnt je Jans Roorda, geb. Bo×um 27 okt . 1838, overl. Blessum 27 april 1871; 
tr. Menaldumadeel 15 mei 1858 Tjeerd Freerks Bosch, geb. Blessum 7 juni 1832, 
koopman, overl. Deinum 23 nov. 1883, zn. van Freerk Tjeerds Bosch, koemelker, 
koopman, en Tietje Jans Hiemstra. Tjeerd Freerks Bosch hertr. Menaldumadeel 26 
april 1876 Sibbeltje Piers Reitsma, geb. Wanswerd 9 aug. 1845, dienstmeid, dr. van 
Pier Klazes Reitsma, arbeider, en Gaatske Willems de Jong. 

3. Tjerk, volgt V I j . 
4. Jacobus, volgt V l k . 
5 Hijke Jans Roorda, geb. Boxum 1 april 1846, overl. Leeuwarden (St. Anthony 

Gasthuis) 12 okt. 1923; tr. Menaldumadeel 24 mei 1877 Jelle Ales Wierstra, geb. War-
ga 19 mei 1842, t immerman, overl. Deinum 15 sept. 1911, wednr. van Aaltje Feijes de 
Wit , zn. van Ale Heins Wierstra, boer, en Grietje Jentjes Faber, gardenierse te Menal-
dum. 

6.Sjoerd, volgt V I / . 

Vg. RUURD JETSES ROORDA (zoon van IVa), geb. Schingen 23 maart 1798, schip
per, arbeider, gardenier, overl. Weisrijp 15 sept. 1847; tr. Hennaarderadeel 20 mei 
1837 Doedtje Ruurds Pietersma, geb. Baijum 3 sept. 1804, dienstmeid, overl. Weisrijp 
18 dec. 1874, dr. van Ruurd Pieters Pietersma en Tri jnt je Minnes Westra. 

Uit di t huweli jk: 
1. Trijntje Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 14 mei 1838, overl. ald. 30 juni 1904; tr. 

Hennaarderadeel 21 maart 1857 Sjoerd Franses Tinga, geb. Baard 2 dec. 1830, boeren
knecht, gardenier, overl. Weisrijp 13 sept. 1900, zn. van Frans Johannes Tinga en 
Jeltje Sjoerds van der Meulen. 

2. Liesbert (Elizabeth) Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 1 jul i 1843, overl. ald. 17 
mei 1889; tr. Hennaarderadeel 25 mei 1867 Gerben Ates Terpstra, geb. Weisrijp 9 
april 1830, boer, koemelker, rentenier, overl. ald. 3 juni 1914, wednr. van Sijtske Ger-
bens Tjilzerda, zn. van Ate Gerbens Terpstra en Grietje Klazes Hemstra. 

3. Ruurd Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 1 juli 1843, overl. ald. 9 febr. 1844. 
4. Ruurd, volgt V l o . 

V la. KLAAS JACOBS ROORDA (zoon van Va), geb. Berlikum 9 nov. 1828, garde
nier, arbeider, overl. Berlikum 14 dec. 1862; tr. Menaldumadeel 27 febr. 1854 Bottje 
Pieters Noorda, geb. Tzummarum 24 maart 1831, dienstmeid, overl. Tzummarum 22 
nov. 1892, dr. van Pieter Pieters Noorda, kooltjer, en Lieutske Klazes van Gelder. 
Bottje Pieters was na het overlijden van haar man „winkeliersche" te Tzummarum. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Lieutske Klases Roorda, geb. Berlikum 13 aug. 1855, arbeidster, overl. Min-

nertsga 10 juli 1893; tr. Barradeel 27 mei 1882 Jan Norbruis, geb. Minnertsga 13 jan. 
1858, arbeider, overl. Franeker 3 mei 1929, zn. van Theunis Hendriks Norbruis en 
Emke Jans Nijp, arbeidster. Jan Norbruis hertr. Barradeel 21 april 1894 Gaatske de 
Roos, geb. Minnertsga 25 mei 1866, overl. Emmen 13 okt . 1942, dr. van Obbe Hen
driks de Roos en Yt je Jans Sijtsma. 

2. Jacob, volgt V i l a . 
3. Pieter, volgt V I l o . 
4. Doetje Klases Roorda, geb. Berl ikum 7 nov. 1860, overl. Tzummarum 27 febr. 

1867. 

V l b . SIJTZE HESSELS ROORDA (zoon van Vb) , geb. Kimswerd 29 dec. 1831, 
kooltjer te Witmarsum, boer te Achlum, overl. Achlum 17 dec. 1859; tr . Franekera-
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deel 19 mei 1855 IJttje Wolters Veenstra, geb. Heeg 10 sept. 1830, overl. Achlum 23 
april 1875, dr. van Wolter Gerrits Veenstra, logementhouder, landbouwer, en van Roe-
lofje van Riesen. Sijtze en IJttje werden begraven te Kimswerd. IJttje Wolters Veen
stra, boerin, hertr. Franekeradeel 25 mei 1861 Klaas Gerbens Zandstra, geb. Bozum 22 
juli 1836, van boerenbedrijf, zn. van Gerben Klazes Zandstra, boer, en Hesseltje Aukes 
de Boer. 

Uit het huwelijk van Sijtze Roorda en IJttje Veenstra: 
1. Roelofje Sijtzes Roorda, geb. Witmarsum 31 maart 1856., overl. Arum 5 april 

1933; tr. Franekeradeel 24 jan. 1878 Symen Johannes Pars, geb. Sint Annaparochie 28 
juli 1855, koopman, overl. Arum 11 jan. 1938, zn. van Johannes Wiltjes Pars, koop
man, en Catharina Yges Mulder. 

2. Hessel, volgt VI Ih. 

Vlc. PIETER HESSELS ROORDA (zoon van Vb), geb. Kimswerd 24 juni 1834, kool-
tjer, gardenier te Kimswerd, 9 mei 1866 landbouwer te Leeuwarden (Schilkampen), 
11 mei 1877 winkelier/koopman te Weidum, overl. Jellum 3 aug. 1897; tr. Franekera
deel 16 mei 1861 Akke Joostes de Vries, geb. Achlum 25 juni 1839, overl. Weidum 27 
juli 1913, dr. van Joost Arjens de Vries, winkelier, en Gerlantje Cornelis Tanja. 

Uit dit huwelijk: 
1. Hessel Pieters Roorda, geb. Kimswerd 26 juli 1862, overl. ald. 26 dec. 1864. 
2. Joost, volgt VI Ib. 
3. Hessel, volgt VI Ie. 
4. Arjen, volgt VIld. 
5. Sijtze, volgt VI Ie. 

Pieter Hessels Roorda (Vlc) en Akke Joostes de Vries 
1834-1897 1839-1913 
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V l d . SIBLE HESSELS ROORDA (zoon van Vb) , geb. Kimswerd 20 aug. 1843, bouw
man, gardenier, koopman, arbeider, overl. Pingjum 10 nov. 1919; tr . (1) Wonseradeel 
23 mei 1868 Catharina Douwes Bangma, geb. Pingjum 1 okt. 1841, overl. ald. 4 nov. 
1883, dr. van Douwe Lieuwes Bangma, boer, en Tri jnt je Lomars; tr . (2) Wonseradeel 
27 april 1889 Tri jnt je Jans Volbeda, geb. Pingjum 4 sept. 1861, dienstmeid, overl. 
Pingjum 7 nov. 1924, dr. van Jan Sikkes Volbeda, arbeider, en Grietje Saskers Nieu-
wenhuis. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Hessel Sibles Roorda, geb. Kimswerd 3 mei 1869, onderwijzer te Lexmond, 

overl. Lexmond 3 juni 1891 (verdronken). 
2. Douwe Sibles Roorda, geb. Kimswerd 27 okt . 1870, overl. ald. 8 maart 1874. 
3. Sijtze, volgt V i l t . 
4. Tri jntje Sibles Roorda, geb. Kimswerd 24 dec. 1874, overl. ald. 14 aug. 1875. 
5. Trijntje Sibles Roorda, geb. Kimswerd 29 dec. 1876, overl. Leeuwarden 8 mei 

1918; tr. Wonseradeel 18 mei 1901 Berend Jacobs Hiemstra, geb. Pingjum 30 maart 
1877, landbouwer, overl. Harlingen 5 maart 1963, zn. van Jacob Hiemstra en Geeske 
de Wit. 

V le . TJERK HESSELS ROORDA (zoon van Vb) , geb. Kimswerd 17 maart 1849, 
landbouwer, kooltjer, arbeider, overl. Pingjum 10 dec. 1924; tr. (1) Franekeradeel 4 
aug. 1883 Antje Pieters Sikkema, geb. Midlum 1 maart 1860, overl. ald. 1 dec. 1890, 
dr. van Pieter Jans Sikkema, landbouwer, en Joukje Piers Blanksma; tr. (2) Wonsera
deel 20 mei 1893 Meindertje Willems Dijkstra, geb. Pietersbierum 16 sept. 1869, overl. 
Pingjum 3 april 1933, dr. van Willem Sjoerds Dijkstra, arbeider, en Antje Tjebbes de 
Boer. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Jetske Tjerks Roorda, geb. Kimswerd 10 maart 1884, dienstmeid, overl. Long 

Beach (California) 23 dec. 1951; tr. Wonseradeel 29 jan. 1910 Willem Binnes van der 
Kooi , geb. Kubaard 19 aug. 1888, boer, overl. Long Beach 6 maart 1954, zn. van 
Binne Klazes van der Kooi , boer, en Corneliske Johannes Zijlstra. 

2. Pieter, volgt VI l i . 
3. Hessel Tjerks Roorda, geb. Kimswerd 21 nov. 1886; maakte als matroos een 

reis naar Amerika, verliet zijn schip ald. en is in de Ver. Staten gebleven. Hij overleed 
in Stockton, California, in 1948. In Amerika veranderde hij zijn naam in Harry Brady. 
Hij is nimmer gehuwd, maar had wel een natuurli jk kind waaraan hij zijn vermogen 
heeft nagelaten. 

4. Joukje Tjerks Roorda, geb. Midlum 1 jul i 1888, overl. Bolsward 20 febr. 1969; 
tr. Wonseradeel 24 aug. 1907 Meindert Folkerts Boersma, geb. Tjerkwerd 9 dec. 1882, 
slager/koopman te Tjerkwerd, overl. Wonseradeel 6 maart 1966, zn. van Folkert 
Boersma en Feikjen Rusticus. 

5. Sibbele, volgt V l i j . 
Uit het tweede huweli jk: 
6. Tjebbe, volgt VI Ik. 
7. Antje Tjerks Roorda, geb. Pingjum 15 sept. 1894; tr. Wonseradeel 16 juni 1920 

Gerben Gerrits Dijkstra, geb. Arum 9 juni 1895, melkvaarder, los werkman, zn. van 
Gerrit Dijkstra en Klaaske Elsinga. 

8. Tri jntje Tjerks Roorda, geb. Pingjum 19 april 1897, huishoudster; tr. Wonsera
deel 28 mei 1957 Arend Tjepkes Gratama, geb. Pingjum 9 jul i 1887, landarbeider, 
overl. Witmarsum 15 nov. 1975, wednr. van Feikje Rienstra, zn. van Tjepke Gratama 
en Berber Bakker. 
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9 . Jantje Tjerks Roorda, geb. Pingjum 20 jul i 1899; tr. Wonseradeel 28 mei 1924 
Hendrik Meinderts Rusticus, geb. Tjerkwerd 21 juni 1897, smid, overl. Wanswerd 3 
maart 1969, zn. van Meindert Rusticus en Lolkje Roelevink. 

10. Akke Tjerks Roorda, geb. Pingjum 2 okt . 1901, overl. Harlingen 26 april 
1945; tr. (1) Wonseradeel 23 jul i 1924 Jan Eizes Smit, geb. Wijckel 21 febr. 1905; 
landarbeider, overl. Pingjum 6 jan. 1928, zn. van Eize Smit en Umkje Sijbesma; tr. 
(2) Wonseradeel 25 juni 1931 Jakob Eizes Smit, geb. Achlum 14 mei 1908, vrachtrij
der, overl. Amsterdam 9 okt . 1953, broer van Jan. Jakob Eizes Smit hertrouwde Har
lingen 16 juni 1949 Tri jnt je van Vl iet , geb. Harlingen 19 maart 1908, dr. van Pieter 
van Vliet en Anna van der Meulen Kunee. 

11. Sjoerdtje Tjerks Roorda, geb. Pingjum 25 okt. 1904, dienstbode, overl. Boer 27 
juni 1961; tr. Wonseradeel 15 sept. 1926 Keimpe Pieters Algra, geb. Garijp 25 jan. 
1902, landarbeider, overl. Sneek 7 dec. 1966, zn. van Pieter Rinderts Algra en Johan-
neske van der Veen. Sjoerdtje Roorda en Keimpe Algra vertrokken 28 sept. 1926 naar 
Duitsland en kwamen in Nederland terug op 12 okt . 1945. 

12. Jan, volgt V i l / . 
13. Wil lem, volgt V l l m . 
14. Reintje Tjerks Roorda, geb. Pingjum 9 juni 1908, huishoudster; tr. Wonseradeel 

26 mei 1943 Willem Rients Bergsma, geb. Zurich 24 juni 1903, veehouder, zn. van 
Rients Bergsma en Elisabeth van der Meer. 

15. Sijtze, volgt V I In . 

Vl f . JAN HESSELS ROORDA (zoon van Vb) , geb. Kimswerd 3 aug. 1851, landbou
wer, overl. Franeker 10 okt . 1933; tr. Barradeel 15 juni 1876 Hinke Hermanus Bakker, 
geb. Sexbierum 3 febr. 1852, overl. Leeuwarden 26 dec. 1920, dr. van Hermanus Out 
Thijses Bakker en Aatje Jans Bruinsma, „landbouwersche". 

Uit d i t huweli jk: 
1. Hermanus Oud Jans Roorda, geb. Kimswerd 8 aug. 1877, overl. Dongjum 22 

juni 1900 (door de bliksem getroffen). 
2. Hessel, volgt VI If. 
3. Atje Jans Roorda, geb. Dongjum 26 april 1881, overl. Leeuwarden 10 febr. 

1958; tr . Franekeradeel 10 mei 1905 Gerlof Folkerts van der Zee, geb. Dronri jp 5 jan. 
1883, boer, overl. Dronri jp 29 jan. 1952, zn. van Folkert van der Zee en Antje Terp
stra. 

4. Sijtsche Jans Roorda, geb. Dongjum 26 maart 1883, overl. Leeuwarden 20 mei 
1965; tr. Franekeradeel 28 okt. 1905 Pieter Hilverda, geb. Tzum 17 jan. 1882, boer, 
overl. Dronri jp 14 aug. 1964, zn. van Gerrit Hilverda en Hendrikje Hiemstra. 

V lg. JACOBUS TJERKS ROORDA (zoon van Vc), geb. Pietersbierum 20 jul i 1863, 
onderwijzer, hoofd van een school te Tijnje van 1885-1920, overl. Tijnje 18 jul i 1946; 
tr. Opsterland 29 dec. 1884 Anna Jantina van Vreeningen, geb. Rinsumageest 17 jul i 
1861, overl. Zeist 18 maart 1944, dr. van Gerrit van Vreeningen, onderwijzer, en Aal
tje Jans Visscher. 
Naar Jacobus Tjerks Roorda werd in Tijnje een straat genoemd: de „Master Roorda-
str j i t te". 

Uit d i t huweli jk: 
1. Wilhelmina Alida Roorda, geb. Luxwoude 11 sept. 1885, overl. De Bil t (U.) 20 

okt. 1967; tr. Opsterland 8 jul i 1909 Berend Mensinga, geb. Gorredijk 25 dec. 1885, 
koopman, bierbottelaar, overl. AEngwirden 11 nov. 1929, zn. van Anthonie Mensinga 
en Joukje Fredriks Joustra. 
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2. Tjerk Jacobus Roorda, geb. Luxwoude 6 dec. 1887, emigreerde naar de Ver
enigde Staten, waar hij zich Richard (Dick) Roorda noemde, overl. Denver, Colorado 
15 febr. 1975; tr. in de Verenigde Staten (1) Agnes Hoekstra, en (2) Josy N.; heeft 
een zoon ds. Gary Roorda. 67) 

3. Gerrit, volgt V I Ig. 
4. Reintje Roorda, geb. Terwispel 25 okt. 1892, emigreerde naar de Verenigde 

Staten; tr. aldaar Freerk-Oene Loopstra, geb. Terwispel 3 sept. 1890, zn. van Pieter 
Loopstra en Hiske de Leeuw. 

5. Hendrik Jan, volgt V I lp . 
6. Jan, volgt VI Iq. 
7. Dora Alida Roorda, geb. Opsterland 15 juni 1901; tr. Apeldoorn 23 jul i 1930 

Rudolf Venekamp, geb. Odoorn 6 jul i 1903, leraar nijverheidsschool, overl. Utrecht 
28 okt . 1967, zn. van Hendrik Venekamp en Jacoba Smit. 

V l h . JAN TJERKS ROORDA (zoon van Vc), geb. Pietersbierum 30 aug. 1850, arbei
der, schipper, overl. ald. 16 okt . 1884; tr . Barradeel 14 mei 1881 Aukje Sikkema, geb. 
Wijnaldum 27 nov. 1852, overl. 's-Gravenhage 27 dec. 1916, dr. van Teekele Sikkes 
Sikkema, gardenier, en Antje Gerrits Pollema. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Antje Roorda, geb. Pietersbierum 9 febr. 1882, overl. ald. 16 okt. 1884. 
2. Reintje Roorda, geb. Pietersbierum 20 maart 1883, huishoudster, overl. Frane-

ker 12 aug. 1971; tr. Franeker 25 jan. 1946 Theunis Dijkstra, geb. Wijnaldum 4 mei 
1867, overl. Franeker 20 okt . 1950, wednr. van Janke Dijkstra, zn. van Sybolt Theunis 
Dijkstra en Tettje Dirks Schoonstra. 

3. Jan Roorda, geb. Wijnaldum 19 okt . 1884, overl. ald. 9 april 1888. 
Jan Tjerks Roorda en zijn dochtertje Antje overleden beiden op 16 okt . 1884, zij 
's ochtend half zeven, hij 's avonds half twaalf. Drie dagen later werd een zoon Jan ge
boren. Aukje Sikkema werd na het overlijden van haar man „winkel iersche" te Wijnal
dum. 

V l i . PIETER TJERKS ROORDA (zoon van Vc), geb. Sexbierum 16 sept. 1854, arbei
der; tr. Barradeel 15 mei 1880 Antje Miedema, geb. Minnertsga 7 jul i 1855, dienst
meid, dr. van Nanning (Nanne) Jans Miedema, gardenier, en Jetske Jacobs van der 
Ploeg. 
Pieter Tjerks Roorda had blijkbaar vóór zijn huwelijk met Antje Miedema een zoon bij 
Aaltje de Vries, zonder beroep, geb. en wonende te Wijnaldum, ongehuwd overl. ald. 
11 juni 1877 oud 29 jaar, dr. van Jan de Vries, arbeider, wonende te Harlingen, en 
Wikje Hildama, overleden. Dit kind werd genaamd: 

1. Tjerk, geb. Wijnaldum 28 april 1877. Bij de geboorte-akte is de volgende kant
tekening geplaatst: 

„He t kind in nevenstaande acte vermeld is door Pieter Tjerks Roorda, werkman wo
nende te Pietersbierum, erkend bij akte verleden voor den Notaris Hijlke de Koe, te 
Sexbierum den negenden Junij dezes jaars waarvan alhier op gedane vordering aantee-
kening is geschied. Sexbierum den negentienden Junij achttienhonderd negen en zeven
t ig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Barradeel. (get.) C. van 
Dalsen Fontein." 

Uit het huwelijk van Pieter Tjerks Roorda en Antje Miedema: 
2. Reintje Roorda, geb. Pietersbierum 7 april 1881, overl. ald. 21 april 1881. 
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3. Nanne Roorda, geb. Pietersbierum 8 juni 1883, overl. ald. 12 april 1886. 
4. Reintje Roorda, geb. Pietersbierum 7 dec. 1886. 
5. Nanne Roorda, geb. Pietersbierum 27 jan. 1888, overl. ald. 17 aug. 1888. 
6. Jetske Roorda, geb. Pietersbierum 18 maart 1889, overl. ald. 9 juni 1889. 

Pieter Tjerks Roorda en Antje Miedema vertrokken op 8 mei 1891 met de toen nog in 
leven zijnde kinderen Tjerk en Reintje naar de Verenigde Staten (Orange City, lowa). 
Pieter leefde nog in 1917. 68) 

VI ] . TJERK JANS ROORDA (zoon van Vf ) , geb. Bo×um 12 jan. 1842, boerenknecht, 
boer, overl. Mantgum 16 jan. 1931; tr. Baarderadeel 11 sept. 1878 Antje Dirks Palsma, 
geb. Wirdum 9 sept. 1832, boerin, overl. IVIantgum 8 jan. 1889, wed. van Tjerk Sjoerds 
van der Hem, dr. van Dirk Andeles Palsma, landbouwer, en Tri jnt je Bontjes Meintema. 
Tjerk Sjoerds van der Hem was een zoon van Sjoerd Gjalts van der Hem en van Tr i jn
tje Tjerks Roorda ( IVd, 3). 

V lk . JACOBUS JANS ROORDA (zoon van V f ) , geb. Bo×um 15 okt. 1843, koopman 
(slager en veehandelaar), overl. Weidum 29 nov. 1921; tr. Menaldumadeel 8 mei 1872 
Artje Heins Bakker, geb. Vrouwenparochie 2 jan. 1850, overl. Weidum 24 jul i 1919, 
dr. van Hein Freerks Bakker, landbouwer, en Baukje Abrahams Swart. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Jan, volgt VI Ir. 
2. Hein, volgt V l l s . 
3. Akke Jacobus Roorda, geb. Mantgum 26 dec. 1878, overl. ald. 9 jan. 1885. 

VI I. SJOERD JANS ROORDA (zoon van Vf ) , geb. Bo×um 22 nov. 1848, bakkers
knecht, koopman, arbeider; tr. Menaldumadeel 24 juli 1873 Janke Tjeerds Venstra, 
geb. Dronri jp 5 febr. 1852, dr. van Tjeerd Paulus Venstra, t immerman, en van Antje 
Andries Nieuwland. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Jan Sjoerds Roorda, geb. Marssum 31 aug. 1875. 
2. Antje Sjoerds Roorda, geb. Deinum 10 aug. 1877, overl. ald. 24 aug. 1878. 
3. Antje Sjoerds Roorda, geb. Deinum 30 maart 1879. 
4. Akke Sjoerds Roorda, geb. Marssum 20 sept. 1881. 

Het gezin vertrok 10 aug. 1883 naar Noord-Amerika. 

V im. HESSEL TJERKS ROORDA (zoon van Vc), geb. Pietersbierum 26 febr. 1858, 
rijksambtenaar, overl. Rotterdam 10 juni 1929; tr. Oosterhout 7 jul i 1898 Johanna 
de Waaij, geb. Oosterhout 14 jan. 1873, overl. Leiden 15 sept. 1943, dr. van Kornelis 
de Waaij en Johanna Kloppers. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Johanna Cornelis Roorda, geb. Roosendaal 31 dec. 1899, telegrafiste, overl. 

Domburg 19 juli 1972; tr. Rotterdam 23 dec. 1926 Gerrit Roos, geb. Rotterdam 12 
jan. 1873, hoofd van een school, overl. Oostkapelle 11 maart 1937, zn. van Arie Roos 
en Adriana Rijsdijk. 

2. Pieter Johan, volgt VI Iv. 
3. Cornelis Jacobus, volgt VI Iw. 

V in . JETSE AUKES ROORDA (zoon van Vd) , geb. Franeker 25 aug. 1840, inlands 
kramer, winkelier, overl. Franeker 13 april 1880; tr. (1) Franeker 19 mei 1867 Pierkje 
Cornelis Swart, geb. Franeker 26 mei 1841, inlands kramerse, overl. Franeker 8 nov. 
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1874, dr. van Cornelis Sjoukes Swart, kleermaker, en Albertje Jans Brijker, bolloop-
ster; tr. (2) Franeker 15 okt. 1876 Hinke Hobbes Bruinsma, geb. Franeker 4 nov. 
1849, winkelierse, overl. ald. 2 maart 1908, dr. van Hobbe Wijpkes Bruinsma, timmer-
knecht, en Jantje Hermanus Joha. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Auke Jetses Roorda, geb. Franeker 19 juni 1868, koopman, overl. ald. 21 sept. 

1898. 
2. Albertje Jetses Roorda, geb. Franeker 30 aug. 1869, overl. ald. 18 jan. 1874. 
3. Cornelis Jetses Roorda, geb. Franeker 4 april 1871, overl. ald. 29 mei 1871. 
4. Cornelis, volgt VI lu. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. Jantje Jetses Roorda, geb. Franeker 17 sept. 1877, winkelierse, overl. Leeuwar

den 5 nov. 1939. 
6. Hobbe Jetses Roorda, geb. Franeker 30 dec. 1878, overl. ald. 10 sept. 1881. 
7. Jetske Jetses Roorda, geb. Franeker 29 sept. 1880, winkelierse, overl. ald. 2 

mei 1923. 

Vlo. RUURD RUURDS ROORDA (zoon van Vg), geb. Weisrijp 21 aug. 1847, arbei
der, koemelker, overl. Weisrijp 23 jan. 1921; tr. Hennaarderadeel 16 mei 1874 Janna 
Jentjes Mulder, geb. Tzum 7 dec. 1848, overl. Weisrijp 2 juli 1933, dr. van Jentje Ja
cobs Mulder en Jantje Jans de Jong. 

Uit dit huwelijk: 
1. Doedtje Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 9 mei 1875, overl. ald. 13 aug. 1875. 
2. Ruurd Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 26 febr. 1877, overl. ald. 26 juli 1881. 
3. Jentje, volgt VI lx. 
4. Doedtje Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 27 maart 1881, overl. Se×bierum 4 aug. 

1927; tr. Barradeel 2 sept. 1899 Sijbren Miedema, geb. Se×bierum 13 april 1877, land
arbeider, overl. Leeuwarden 22 aug. 1950, zn. van Lieuwe Miedema en Trijntje Dijkstra. 
De huwelijksakte en de overlijdensakte van Doedtje Ruurds vermelden als geslachts
naam „Rooda". 

5. Jantje Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 11 febr. 1883, overl. IJlst 30 maart 1956. 
Stond ingeschreven als Jantje Rooda. 

6. Ruurd, volgt VI ly. 
7. Trijntje Ruurds Roorda, geb. Weisrijp 25 okt. 1892, overl. Joure 24 febr. 1967; 

tr. IJlst 22 juni 1918 Jan Snijder, geb. IJlst 18 juni 1891, overl. ald. 8 nov. 1952, zn. 
van Simon Snijder, timmerknecht, en I Jnskje Wiersma. 

Vila. JACOB KLAZES ROORDA (zoon van Vla), geb. Berlikum 24 maart 1857, ar
beider, winkelier, overl. Tzummarum 10 dec. 1923; tr. Barradeel 31 mei 1884 Metje 
Tamminga, geb. Tzummarum 27 mei 1862, naaister, overl. ald. 15 okt. 1892, dr. van 
Jacob Wijbes Tamminga, koopman, arbeider, en Tjaltje Sijbes Pollema. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, volgt Vi l la. 
2. Jacob Jacobs Roorda, geb. Tzummarum 2 maart 1887, overl. ald. 6 jan. 1888. 
3. Jacob, volgt Vlllcc. 
4. Tjaltje Jacobs Roorda, geb. Tzummarum 27 juni 1890, overl. ald. 24 juli 1902. 
5. Pieter Jacobs Roorda, geb. Tzummarum 28 maart 1892, overl. Zuidlaren 26 

juni 1939. 

Vllb. JOOST PIETERS ROORDA (zoon van Vlc), geb. Kimswerd 11 juli 1864, ge-
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meenteambtenaar, overl. Groningen 5 mei 1942; tr. Baarderadeel 31 okt. 1885 Grietje 
Algera, geb. Leeuwarden 3 febr. 1866, overl. ald. 14 april 1941, dr. van Johannes Al-
gera en Gerlske Kingma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Gelske Joostes Roorda, geb. Leeuwarden 20 april 1887, overl. Groningen 6 juni 

1968; tr. Leeuwarderadeel 25 juni 1917 Frans Sjoerd van Klooster, geb. Groningen 2 
dec. 1881, direkteur „Onroerend Bezit Gorecht", overl. Groningen 8 sept. 1951, zn. 
van Frans Sjoerd van Klooster en Hindrikje Timmer, wednr. van Maria Brans. 

2.Pieter, volgt VINb. 

VIIe. HESSEL PIETERS ROORDA (zoon van VIc), geb. Leeuwarden (Schilkampen) 
24 aug. 1867, bakker, later boer te Weidum en plaatselijk secretaris van de Landbouw-
onderlinge, overl. Weidum 25 dec. 1950; tr. Baarderadeel 13 april 1892 Henderika An-
dreas Tjaarda, geb. Weidum 6 juni 1868, overl. ald. 22 juli 1939, dr. van Andreas Ja
cobs Tjaarda en Grietje Oomjes Swartwolt. 

Uit dit huwelijk: 
1. Grietje Hessels Roorda, geb. Weidum 6 juni 1893. 
2. Pieter, volgt VIl ic. 
3. Andreas, volgt Vl l l f . 
4. Akke H essels Roorda, geb. Weidum 12 juni 1901, overl. ald. 15 april 1902. 
5. Arjen Sietse Roorda, geb. Weidum 14 okt. 1903, ongehuwd overl. ald. 8 sept. 

1926. 

VIld. ARJEN PIETERS ROORDA (zoon van VIc), geb. Leeuwarden 14 dec. 1870, 
winkelier/koopman te Weidum, overl. ald. 8 april 1928; tr. Baarderadeel 22 april 1903 
Richtje Gerbens Gorter, geb. Birdaard 26 sept. 1880, overl. Sneek 19 febr. 1951, dr. 
van Gerben Umes Gorter en Maaike Dirks van der Meer. 

Uit dit huwelijk werd op 9 febr. 1908 een dochtertje geboren, dat na enkele uren 
is overleden. 

Vlle. SIJTZE PIETERS ROORDA (zoon van VIc), 
geb. Leeuwarden 5 maart 1875, timmerman, 
hoofdopzichter en adjunct-hoofd van de Afd. 
Bestratingen bij de Dienst der Publieke Werken van 
de Gemeente Amsterdam, overl. Bussum 25 aug. 
1939; tr. Amsterdam 24 aug. 1905 Johanna 
Henriëtte van Voorst, geb. Amsterdam 8 jan. 
1885, overl. ald. 28 sept. 1964, dr. van Andries 
van Voorst, hoofdagent van politie, en Louisa 
Witteveldt. 

Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Henriëtte Roorda, geb. Amster

dam 3 jan. 1908, apothekersassistente. 
2. Pieter, volgt VI Md. 

Vl l f . HESSEL JANS ROORDA (zoon van Vlf) , 
geb. Dongjum 18 sept. 1879, landbouwer, overl. 
Dongjum 23 okt. 1929; tr. Het Bildt 9 mei 1907 
Sieuwke Jarigs Kramer, geb. Sint Jacobiparochie 
25 nov. 1879, overl. Finkum 6 maart 1950, dr. 

Sijtze Pieters Roorda (VI Ie) « 
1875-1939 
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van Jarig Comelis Kramer, landbouwer, en Antje Andringa. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Roorda, geb. Dongjum 4 dec. 1907; tr. Leeuwarderadeel 4 april 1934 

Harke Miedema, geb. Stiens 29 nov. 1905, landbouwer, zn. van Pieter Miedema en 
Jeltje Blaam. 

2. Jan, volgt VI Me. 
3. Hermanus Out Roorda, geb. Dongjum 6 april 1911, overl. Vernon (Frankrijk) 

6 juli 1940. 
4. Hinke Roorda, geb. Dongjum 29 juni 1913, apothekersassistente; tr. Menaldu-

madeel 26 okt. 1944 Rients Sijbrandij, geb. Westhem 24 aug. 1914, verzekerings
inspecteur, wednr. van Hinke Terpstra, zn. van Dirk Sijbrandij en Hansje Schaap. 

5.Jarigje (zich later noemende Richtje) Roorda, geb. Dongjum 22 juni 1918, ver
pleegster, maatschappelijk werkster, overl. Naarden 10 april 1970 (auto-ongeluk), 
laatstelijk wonend te Otterlo. 

Vllg. GERRIT JACOBUS ROORDA (zoon van Vlg), geb. Terwispel 4 sept. 1890, 
bouwvakarbeider, aannemer, politicus, oud raadslid van Opsterland en oud lid Prov. 
Staten van Friesland, verbleef van 1910-1919 in Amerika, schrijver van een autobio
grafie 69), overl. Groningen 9 febr. 1977; tr. (1) South Dakota (USA) 20 aug. 1917 
Engelina Reyne, geb. 20 aug. 1897, overl. Sheldon (USA) 3 nov. 1917, dr. van Piet 
Reyne; tr. (2) Opsterland 3 mei 1923 Pietertje Loopstra, geb. Terwispel 2 okt. 1893, 
overl. Heerenveen 22 juli 1979, dr. van Pieter Loopstra en Hiske de Leeuw. 

Uit het tweede huwelijk: 
Hiske Roorda, geb. Tijnje 17 april 1927; tr. Opsterland 11 febr. 1949 Adriaan van 

der Woude, geb. Groningen 7 dec. 1924, neuroloog, zn. van Hannes van der Woude en 
Grietje Post. 

VIIh. HESSEL SIJTZES ROORDA (zoon van Vlb), geb. Achlum 15 aug. 1858, emi
greerde in 1882 naar de Ver. Staten van Noord-Amerïka en vestigde zich in Sioux 
County, lowa; was „farmer" nabij Sioux Center, lowa, tot hij zich terugtrok, waarna 
hij zich vestigde in Rock Valley, lowa; overl. ald. 25 dec. 1938; tr. Center Township, 
Siou× County, lowa, 4 mei 1887 Reintje (Rena) Doekles Dijkstra, geb. Pingjum 20 
febr. 1862, overl. Rock Valley, lowa, 26 mei 1934, dr. van Doekle Reinders Dijkstra 
en Beitske Reinders van der Schaaf. 

Uit dit huwelijk (allen geboren nabij Sioux Center, lowa): 
1. Hessel, volgt Vl l lhh. 
2. Emma Roorda, geb. 15 sept. 1889, overl. Rock Valley, lowa, 13 nov. 1975; tr. 

Sioux Center 24 febr. 1909 Henry Kosters (huwelijk doorechtsch. ontbonden in 1940). 
3. Een zoon, geb. 13 jan. 1892, overl. 19 jan. 1892. 
4. Detmer, volgt VII Mi. 
5. Bessie Roorda, geb. lowa, 30 aug. 1895, secretaresse in Siou× Falls, South Da

kota, tot 1937 toen zij vertrok naar Californië om te gaan samenwonen met haar broer 
Ray Roorda. 

6. Spencer, volgt Vl l l j j . 
7. Alvin Roorda, geb. 13 mei 1899, overl. Rock Valley, lowa, 21 febr. 1918. 
8. Adelphus Roorda, geb. 20 juli 1900, overl. 19 aug. 1917 (verdronken). 
9. Ray Roorda, geb. 27 aug. 1902, sinds 1926 boortorenconstructeur op de olie

velden in Californië; woont sinds 1937 samen met zijn zuster Bessie. 
10. Dora Roorda, geb. 17 aug. 1904, onderwijzeres, overl. Rock Valley, lowa, 19 

aug. 1929. 
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VIl i . PIETER TJERKS ROORDA (zoon van Vle), geb. Kimswerd 24 maart 1885, 
landbouwer, overl. Makkum 16 april 1980; tr. Wonseradeel 20 april 1912 Trijntje Fal-
kena, geb. Pingjum 11 aug. 1890, overl. Harlingen 27 nov. 1975, dr. van Djurre Falke-
na en Geertje de Jong. 

Uit dit huwelijk: 
1. Tjerk, volgt VIl ig. 
2. Geertje Roorda, geb. Pingjum 25 nov. 1915, overl. Wonseradeel 25 okt. 1936. 

Vl i j . SIBBELE TJERKS ROORDA (zoon van Vle), geb. Midlum 1 juli 1890, grond
werker, veehouder, brugwachter, overl. Bolsward 9 aug. 1975; tr. Wonseradeel 10 mei 
1913 Maaike Louwsma, geb. Ferwoude 8 jan. 1891, overl. Sneek 26 febr. 1968, dr. 
van Hendrik Louwsma en Elisabeth Cuperus. 

Uit dit huwelijk: 
1. Elisabeth Roorda, geb. Longerhouw 22 okt. 1913, overl. Sneek 22 sept. 1968; 

tr. Wonseradeel 11 mei 1938 Yke Hoekstra, geb. Ferwoude 31 aug. 1913, fabriekarbei
der, landarbeider, koemelker, veehouder, zn. van Theunis Hoekstra en Eelkje Bosma. 
Yke Hoekstra tr. (2) Heerenveen 19 dec. 1969 Elisabeth Schuil, geb. Leeuwarden 15 
mei 1919, wed. van Hijltje Spoelstra, dr. van Leendert Schuil en Doetje Nauta. 

2. Tjerk, volgt Vl l lv. 
3. Antje Roorda, geb. Longerhouw 1 april 1918; tr. Wonseradeel 23 okt. 1945 

Sietse Yntema, geb. Bolsward 28 nov. 1918, bakker, overl. ald. 30 april 1974, zn. van 
Wietze Yntema en Trijntje Bergsma. 

4. Hendrik, volgt VII Iw. 
5. Meindertje Roorda, geb. en overl. Longerhouw 14 okt. 1922. 

Vl lk. TJEBBE TJERKS (TEDDY) ROORDA (zoon van Vle), geb. Pingjum 22 juli 
1893, emigreerde naar de Verenigde Staten, overl. Siou× City, lowa, 30 sept. 1978, 
was „farmer" nabij Meivin, Sheldon, en later nabij Hartley, lowa; tr. Jeffers, Minne
sota, 19 april 1922 Anna May Pettijohn, geb. Savanna, Missourí, 19 juli 1900, overl. 
7 aug. 1971, dr. van Ase Pettijohn en Mary Schmidt. 

Uit dit huwelijk: 
1. Mary Marette Roorda, geb. Jeffers, Minn.,25febr. 1923; tr. Worthington, Minn., 

17 nov. 1941 Vernon R.Centner, geb. Hartley, lowa, 1 maart 1918, boer, zn. van 
Charlie Frank Centner en Sadie Marie Philiph. Mary en Vernon hebben 4 kinderen: 
2 meisjes en 2 jongens. 

2. Mini Magdalena Roorda, geb. Sheldon, lowa, 16 febr. 1926, overl. Pearland, 
Texas, 6 jan. 1977; tr. Ames, lowa, 10 mei 1961 Leroy Sprague. 
Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VII /. JAN ROORDA (zoon van Vle), geb. Pingjum 23 sept. 1905; tr. Auskirchen 15 
aug. 1937 Magdalena Baum, geb. Schwerfen (DId.) 20 dec. 1908, dr. van Anton Baum 
en Maria Catharina Bongartz. 

Uit dit huwelijk: 
1. Theo Anton, volgt VII Ih. 
2. Hans Peter, volgt VI I l i . 

VIlm. WILLEM ROORDA (zoon van Vle), geb. Pingjum 11 jan. 1907, landarbeider; 
tr. Wonseradeel 3 juni 1931 Annigje Brander, geb. Drachten 8 sept. 1907; dr. van Ebe 
Brander en Grietje Roedema. 

Uit dit huwelijk: 
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1. Tjerk, volgt VI l i j . 
2. Ebe, volgt VI lik. 

V l in . SIJTZE ROORDA (zoon van Vle), geb. Pingjum 1 aug. 1911, broodventer; tr. 
Wonseradeel 1 juni 1935 Cornelia Schotanus, geb. Teroele 26 sept. 1912, overl. Bols-
ward 21 sept. 1976, dr. van Nolle Schotanus en Roelofke de Vries. 

Uit dit huwelijk: 
1. Tjerk, volgt VI I I / . 
2. Amoldus, volgt Vl l lm. 
3. Pieter, volgt Vl l lkk. 
4. Roelofke Roorda, geb. Pingjum 20 juni 1946; tr. Wonseradeel 25 juni 1965 

Anne Krikke, geb. Franeker4 mei 1942, stoffeerder, zn. van Gerrit Krikke en Pietertje 
de Boer. 

Vllo. PIETER KLAZES ROORDA (zoon van Vla), geb. Berlikum 21 april 1859, arbei
der, overl. Tzummarum 3 juli 1927; tr. Barradeel 19 mei 1883 Hinke Dijkstra, geb. 
Tzummarum 14 okt. 1856, overl. Tzummarum 27 aug. 1938, dr. van Sjoerd Freerks 
Dijkstra, arbeider, en Sara Dirks van der Meulen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sara Roorda, geb. Tzummarum 23 maart 1884, overl. ald. 19 juli 1884. 
2. Sara Roorda, geb. Tzummarum 14 maart 1886, overl. Harlingen 14 sept. 1950; 

tr. Barradeel 16 mei 1908 Willem Spoelhof, geb. Leeuwarden 16 mei 1883, veehouder, 
overl. Tzummarum 26 nov. 1949, zn. van Jan Spoelhof en Eelkje Lautenbag. 

VIlp. HENDRIK JAN JACOBUS ROORDA (zoon van VIg), geb. Terwispel 27 okt. 
1893, onderwijzer OLS, overl. Zwolle 10 april 1952; tr. Amsterdam 18 juni 1919 Mar-
garetha Tasma, geb. Amsterdam 23 nov. 1892, dr. van Albertus Tasma en Geertje 
Joustra. 

Uit dit huwelijk: 
1. Tjerk Jan, volgt Vl l ly . 
2. Gerard, volgt VII Iz. 
3. Jacobus Anne, volgt VII laa. 

VI Iq. JAN JACOBUS ROORDA (zoon van VIg), geb. Tijnje 5 febr. 1896, onderwijzer 
ULO; tr. Haskerland 31 maart 1921 Commarina van der Pijl, geb. Utrecht 28 dec. 
1897, dr. van Willem van der Pijl en Elisabeth Catharina de Reij. 

Uit dit huwelijk: 
1. Elizabeth Anna Roorda, geb. Soerabaja (Ind.) 28 aug. 1923; tr. Vlagtwedde 19 

dec. 1946 Goosen Klasen, geb. Diever 3 maart 1921, verkeerspedagoog, zoon van Roe
lof Klasen en Aaltje Mulder. 

2. Jacobus Anne, volgt VIIIbb. 
3. Anna Jantina Roorda, geb. Batavia (Ind.) 22 okt. 1929; tr. Amsterdam 29 april 

1953 Richard Struijk, geb. Amsterdam 11 nov. 1928, onderwijzer, zoon van Rocus 
Struijk en Alida Maria Anna Meijer. 

Vl lr . JAN JACOBUS ROORDA (zoon van Vlk), geb. Deinum 21 april 1873, veehou
der en -handelaar, woonde te Mantgum, Weidum, Bozum, overl. Bozum 4 febr. 1943; 
tr. Tietjerksteradeel 15 juni 1905 Dieuwke Feddes Wiersma, geb. Giekerk 26 febr. 
1872, overl. Jorwerd 10 mei 1958, dr. van Fedde Klazes Wiersma, tolpachter, en 
Lijsbert Pieters van der Hoek. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Elisabeth Roorda, geb. Weidum 11 april 1907, overl. Heerenveen 18okt. 1966; 

tr. Steenwijk 2 juli 1952 Jogchum Brandsma, geb. Oudeschoot 9 sept. 1889, zaken
man, overl. Zwolle 4 dec. 1973, wednr. van Janke Woudstra, zn. van Oebele Brandsma 
en Froukje Foppes. 

2. Jacobus, volgt Vl l l r . 
3. Atje Roorda, geb. Weidum 6 juni 1910; tr. Baarderadeel 17 aug. 1940 Bote de 

Jong, geb. Metslawier 8 sept. 1909, notarisklerk, overl. Hardegarijp 23 mei 1971, zn. 
van Jan de Jong en Antje Posthumus. 

Vlls. HEIN JACOBUS ROORDA (zoon van Vlk), geb. Deinum 28 febr. 1876, boeren 
veekoopman te Goutum, woonde later te Weidum; vertrok juli 1921 zonder zijn gezin 
naar Duitsland en moet aldaar zijn overleden; tr. Leeuwarderadeel 19 okt. 1905 Sijtske 
Romer, geb. Goutum 7 okt. 1874, overl. Zuidlaren 20 sept. 1934, dr. van Bouwe 
Klazes Romer en Hinke Sijes van Wijngaarden. 70) 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus, volgt VII In. 
2. Bouwe, volgt VI Mo. 
3. Arttje Roorda, geb. Goutum 1 april 1910, werd in 1920 door haar oom N.B. 

Lettinga te Lekkum geadopteerd, overl. Leeuwarden 7 febr. 1924. 
4. Hinke Roorda, geb. Goutum 10 juli 1911, overl. ald. 7 sept. 1911. 
5. Jan, volgt VI l ip. 
6. Klaas, volgt Vl l lq . 

Volgens mededeling van Jacobus Heins Roorda leefde zijn vader nog in 1943; hij staat 
noch bij de Oorlogsgravenstichting, noch bij het Informatiebureau van het Rode Kruis 
geregistreerd. 71) 

Vi l t . SIJTZE SIBLES ROORDA (zoon van Vld),geb. Kimswerd 20 maart 1873, boe
renknecht, botermaker, overl. Kampen 24 april 1942; tr. Wijhe 2 nov. 1901 Geertrui-
da van der Beek, geb. Heerde (Gld.) 1 maart 1877, overl. Kampen 15 dec. 1963, dr. 
van Albert van der Beek en Reintje Janssen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sible Roorda, geb. Wijhe 25 juli 1902, kantoorbediende, overl. Kampen 31 okt. 

1933. 
2. Reintje Roorda, geb. Wijhe 14 nov. 1906, overl. Kampen 7 jan. 1937; tr. Kam

pen 19 dec. 1929 Wijnand Eenschooten, geb. Kampen 5 jan. 1903, timmerman, zn. 
van Andries Eenschooten, huistimmerman, en Aaltje Post. Wijnand Eenschooten tr. 
2) Kampen 12 nov. 1940 Reintje Slendebroek, geb. Zwolle 12 dec. 1906, een nicht 
van zijn eerste vrouw. 

Vl lu. CORNELIS JETSES ROORDA (zoon van Vin), geb. Franeker 13 febr. 1872, 
schippersknecht, landman, vertrok met zijn gezin op 5 aug. 1897 naar Duisburg (Dld.), 
arbeider in een machinefabriek, invalide, overl. Duisburg 12 dec. 1912; tr. Anna Pau-
lowna 15 mei 1895 Baligje Wiering, geb. Anna Paulowna 5 nov. 1874, overl. Assendelft 
9 juli 1920, dr. van Cornelis Wiering en Aagje Borst. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, volgt ^\lis. 
2. Pierkje Roorda, geb. Duisburg 28 dec. 1900, overl. Zaandam 14 juni 1961; tr. 

Assendelft 26 aug. 1920 Willem Wortel, geb. Alkmaar 13 juni 1896, fabrieksarbeider. 
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overl. Zaandam 28 juni 1944, zn. van Pieter Wortel, bakker, agent ener levensverzeke
ringsmaatschappij, en Hermijntje de Heer. 

3. Aagje Roorda, geb. Duisburg 22 aug. 1904, dienstbode; tr. Westzaan 16 sept. 
1926 Hendrik Balk, geb. Westzaan 25 maart 1902, fabriekschef, houtwarenfabrikant, 
zn. van Hendrik Valk, fabrikant, en Guurtje Heijnis. 

4 . Hinke Roorda, geb. Duisburg 12 aug. 1906, winkel juf f rouw; tr. Leeuwarden 30 
sept. 1929 Frederik Sikma, geb. Rotterdam 14 jan. 1908, schilder, zn. van Auke Sikma 
en Tri jntje Dijkstra. 

5. Jetze, volgt V I I l t . 
6. Dirk, volgt V l l l u . 

V l l v . PIETER JOHAN ROORDA (zoon van V im) , geb. Hilvarenbeek 15 mei 1901, 
chef de bureau dir. belastingen, overl. Leiden 29 okt . 1967; tr. Rotterdam 25 nov. 
1931 Hendrika Johanna Steens, geb. Rotterdam 13 sept. 1906, dr. van Godefridus 
Steens en Petronella Cornelia van Litsenburg. 

V l l w . CORNELIS JACOBUS ROORDA (zoon van V i m ) , geb. Oudenbosch 9 april 
1902, stuurman grote vaart; tr. Rotterdam 21 jan. 1932 Elizabeth Kuijpers, geb. Rot
terdam 22 mei 1905, overl. 's-Gravenhage 13 april 1973, dr. van Corstinus Kuijpers en 
Maria Clasina Wupkus. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Hessel Roorda, geb. Voorburg 6 jan. 1939; vertrok 8 aug. 1967 naar de Ver. 

Staten. 
2. Comelis, volgt V I I lx. 

V l l x . JENTJE RUURDS ROORDA (zoon van V lo ) , geb. Weisrijp 3 juni 1879, timmer
man, overl. Leeuwarden 28 april 1953; tr. Hennaarderadeel 21 nov. 1906 Antje van 
der Zee, geb. Kubaard 14 mei 1884, overl. Weisrijp 10 dec. 1946, dr. van Jacob Anskes 
van der Zee en Baukje Binderts Nijdam. 

Uit di t huweli jk: 
1. Baukje Roorda, geb. Weisrijp 14 mei 1908; tr. Hennaarderadeel 15 sept. 1932 

Albert Wester, geb. Joure 16 aug. 1910, heren- en dameskapper, zn. van Ruurd Wester 
en Riemke Jellema. 

2. Janna Roorda, geb. Weisrijp 27 nov. 1910. 
3. Sijtske Roorda, geb. Weisrijp 7 dec. 1912; tr. Hennaarderadeel 31 jan. 1938 

Daniel lenze Bonne, geb. Enschede 14 maart 1909, employé K.L.M., zn. van Comelis 
Bonne en Grietje Schaap. 

4. Doetje Jantje Roorda, geb. Weisrijp 15 aug. 1916; tr. Hennaarderadeel 26 juni 
1946 Tj i t te Hiemstra, geb. Franeker 11 april 1920, zn. van Jacob Hiemstra en Sijke 
Dijkstra. Dit echtpaar emigreerde naar Australië. 

5. Ruurd, volgt V l l l d d . 
6. Jacob, volgt V l l lee . 

V l l y . RUURD RUURDS ROORDA (zoon van V lo ) , geb. Weisrijp 17 dec. 1888, t im
merman, overl. Baijum 30 maart 1942; tr. IJlst 22 mei 1915 Jeltje Snijder, geb. IJlst 
5 maart 1890, overl. Leeuwarden 22 juli 1970, dr. van Simon Snijder en Unskje Wier-
sma. 

Uit di t huweli jk: 
1. Unskje Roorda, geb. Weisrijp 23 jul i 1917, huishoudster; tr. 1) Hennaardera

deel 24 nov. 1954 Ulbe Lemstra, geb. Oosterlittens 28 dec. 1914, zn. van Auke Lem-
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stra, arbeider, en Aafke Faber. Huwelijk door echtscheiding ontbonden Hennaardera-
deel 21 okt . 1955; tr. 2) Kollumeriand 17 juni 1958 Doekede Vries, geb. Dronrijp 19 
juni 1911, slager, zn. van Anne de Vries en Dieuwke Dijkstra. 

2. Ruurd, volgt V I I I f f . 
3. Simon Roorda, geb. Weisrijp 7 aug. 1922. 
4. Jentje, volgt V l l lgg . 
5. Janna Roorda, geb. Weisrijp 22 sept. 1927; vertrok 5 mei 1954 naar Canada; tr. 

ald. J.Stavinga. 
6. Pietje Roorda, geb. Weisrijp 13 aug. 1931; tr. Hennaarderadeel 22 jul i 1958 

Dirk de Jager, geb. Drachten 7 jan. 1934, haltewachter, zn. van Sijbe de Jager en 
Geertje Liemberg. 

V i l l a . KLAAS JACOBS ROORDA (zoon van V i la ) , geb. Tzummarum 11 mei 1885, 
schilder, overl. IJlst 1 jan. 1940; tr. Barradeel 15 mei 1924 Antje Wielinga, geb. Leeu
warden 25 jan. 1897, dr. van Thijs Wielinga en Tri jnt je Nicolai. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Jacob Roorda, geb. Se×bierum 22 febr. 1925. 
2. Tri jnt je Roorda, geb. Sexbierum 2 febr. 1927. 
3. Metje Roorda, geb. Se×bierum 2 mei 1931. 

V I I Ib . PIETER JOOSTES ROORDA (zoon van V l l b ) , geb. Huizum 6 okt . 1892, keel-, 
neus- en oorarts, overl. Hilversum 1 maart 1973; tr. Beek (Limb.) 16 okt . 1924 Jenny 
Hoefer, geb. Beek 19 maart 1898, dr. van Frederic Gerard Jacob Hoefer en Marie 
Stoop. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Marie Roorda, geb. Hilversum 26 ju l i 1925, verpleegster. 
2. Margaretha Roorda, geb. Hilversum 13 febr. 1927; tr. Hilversum 17 jul i 1953 

Jan Jacob van Oosterwijk Brui jn, geb. De Bilt 25 febr. 1924, zn. van Pieter Adol f van 
Oosterwijk Bruijn en jonkvr. Antoinette Sara Caroline van Rappard. 

3. Elise Henriette Roorda, geb. Hilversum 1 jul i 1929, arts, 
4 . Amalia Antoinette Roorda, geb. Hilversum 28 juni 1933; tr . Hilversum 16 mei 

1959 Wybe Anne Borger, geb. 's-Gravenhage 3 aug. 1933, zn. van Bart Borger en Caro-
lina Amélia Horst. 

V l l l c . PIETER HESSELS ROORDA (zoon van V l l c ) , geb. Weidum 23 mei 1894, 
landbouwkundige, overl. Weidum 13 febr. 1975; tr. Buitenzorg (Ind.) 20 okt. 1927 
Johanna Francisca Agnatha Echtermeijer, geb. Enschede 31 jul i 1897, verpleegster, 
overl. Zeist 8 febr. 1975, dr. van Franciscus Echtermeijer en Johanna Kokkeler. 

V I l i d . PIETER ROORDA (zoon van VI Ie) , geb. Amsterdam 2 nov. 1909, boekhouder; 
tr. Zandvoort 14 juni 1938 Wilhelmina Cornelia Keur, geb. Zandvoort 30 mei 1911, 
kantoorbediende, dr. van Arie Keur, gemeente-arbeider, en Angenieta Maria van Zwie-
ten. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Sietske Roorda, geb. Assendelft 18 okt . 1941, gemeente-ambtenaar. 
2. Aukje Roorda, geb. Assendelft 4 juni 1950; tr. Krommenie 10 okt. 1968 Eg-

bert Vermunt, geb. Leiden 7 sept. 1948, programmeur, zn. van ir. Georg Vermunten 
Maria Margaretha Kooiman. 

VI I Ie. JAN ROORDA (zoon van V l l f ) , geb. Dongjum 14 april 1909, landbouwer te 
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Douains 27, Par Pacy-sur-Eure (Frankri jk) ; tr. 12 april 1934 Janke de Boer. 
Uit d i t huweli jk: 
1. Sieuwke Roorda. 
2. Hinke Roorda; tr. 20 aug. 1960 André Robert. 
3. Hessel Hermanus Out Roorda, geb. 27 mei 1941; tr. Utingeradeel 22 mei 1967 

Grietje Veldstra. 
4. Ynze Roorda; tr. 23 sept. 1977 Miriam Weill-Halle. 

V l l l f . ANDREAS HESSELS ROORDA (zoon van V l l c ) , geb. Weidum 15 dec. 1899, 
gouvernementsambtenaar (afd. visserij) in vm. Ned. Indië, overl. Goor 11 april 1976; 
tr. 1) Toeben (Ind.) 16 okt. 1931 Kisbendiah Tjitrosoediro (Raden Ajoe), geb. Toeben 
8 jul i 1908. Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden Soerabaja (Ind.) 3 nov. 
1950; tr. 2) Rotterdam 21 maart 1951 Neeltje Dirkje Huizer, geb. Rotterdam 18 juli 
1905,gesch. echtgenote (Batavia 10 okt . 1946) van Antonie van Hasselt. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Henderika Roorda, geb. op het eiland Madoera (Ind.) 22 juni 1940. 
2. Hessel Pieter Roorda, geb. Soerabaja 5 aug. 1942. 

V l l l g . TJERK ROORDA (zoon van VIM), geb. Pingjum 27 aug. 1912, landarbeider; tr. 
Wonseradeel 27 mei 1936 Nieske de Jong, geb. Abbega 29 juni 1910, dr. van Siek de 
Jong en Tjitske Ras. 

Uit di t huweli jk: 
1. Tjitske Roorda, geb. Pingjum 16 febr. 1937; tr. Wonseradeel 8 mei 1958 Mein-

dert van Straten, geb. Kimswerd 26 jan. 1934, landarbeider, zn. van Sjouke van Straten 
en Pietje Dijkstra. 

2. Pieter Roorda, geb. Pingjum 19 juni 1939, landarbeider. 
3. Tri jntje Geertje Roorda, geb. Pingjum 15 aug. 1946; tr. Wonseradeel 5 april 

1968 Wopke Okke Jan Joseph van der Wei, geb. Bolsward31 mei 1941, besteller PTT, 
zn. van Okke van der Wei en A f ke Ferwerda. 

V l l l h . THEO ANTON ROORDA (zoon van V I I l ) .geb. Köln-Lindenthal 26 jan. 1939, 
bijr i jder; tr. Franekeradeel 23 dec. 1968 Aafke Kooi , geb. Hartwerd 24 juni 1948, dr. 
van Jan Kooi en Grietje van der Molen. 

Uit di t huweli jk: 
Johan Marcel Roorda, geb. Harlingen 2 mei 1970. 

V l l l i . HANS PETER ROORDA (zoon van V I I I), geb. Weissenthurm 16 sept. 1945, 
fabrieksarbeider; tr. Franeker 13 nov. 1964 Grietje Bijker, geb. Hoogeveen 20 maart 
1946, dr. van Sjoerd Bijker en Aaltje Boertien. 

Uit di t huweli jk: 
1. Jan Roorda, geb. Harlingen 29 jan. 1966. 
2. Aaltje Roorda, geb. Harlingen 5 mei 1967. 

V l l l j . TJERK ROORDA (zoon van V l l m ) , geb. Pingjum 13 dec. 1933, schilder; tr. 
Wonseradeel 21 aug. 1962 Hijlkje Bakker, geb. Makkum 26 dec. 1938, dr. van Aant 
Bakker en Maaike de Jong. 

Uit di t huweli jk: 
1. Willem Roorda, geb. Makkum 31 mei 1963. 
2. Aant André Roorda, geb. Makkum 9 juni 1965. 
3. Marco Tjerk Roorda, geb. Makkum 2 mei 1970. 
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VIIIk. EBE ROORDA (zoon van Vl lm), geb. Pingjum 28 juli 1937; tr. Harlingen 25 
sept. 1962 Jeltje Leentje van der Boom, geb. Harlingen 25 dec. 1942, dr. van Oepke 
van der Boom en Sjoukje Hartoog. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sjoukje Rosalia (Saskia) Róorda, geb. Harlingen 12 dec. 1963. 
2. Willem Nico (Wilco) Roorda, geb. Heemskerk 22 nov. 1965. 
3. Angela Sharon Roorda, geb. Heemskerk 14okt. 1971. 

V l l l . l . TJERK ROORDA (zoon van Vlln), geb. Pingjum 14 maart 1937, boekhouder; 
tr. Wonseradeel 3 febr. 1961 Sijbrigje van der Eems, geb. Witmarsum 22 dec. 1937, 
huishoudelijke hulp, dr. van Gerrit van der Eems en Willemke van Zon. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Roorda, geb. Sneek 29 juni 1961. 
2. Theo Roorda, geb. Bolsward 17 okt. 1963. 

Vl l lm. ARNOLDUS ROORDA (zoon van Vl ln), geb. Pingjum 14 aug. 1942, monteur; 
tr. Franekeradeel 26 sept. 1969 Klaasje Bloemsma, geb. Harlingen 10 maart 1943, dr. 
van Andries Bloemsma en Christina van Wijk. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cristina Carolina Roorda, geb. Harlingen 9 maart 1971. 
2. Comelia Sylvia Roorda, geb. Harlingen 8 juli 1973. 
3. Sonja Francisca Roorda, geb. Harlingen 26 febr. 1975. 

V l l ln . JACOBUS ROORDA (zoon van Vlls), geb. Goutum 29 juli 1906, tot 1966 ad
judant der Rijkspolitie, laatstelijk groepskommandant te Grouw; tr. Leeuwarderadeel 
16 okt. 1935 Antje Kirnsma, geb. Goutum 4 april 1911, dr. van Sjoerd Kimsma en 
Aaltje de Schiffart. 

Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje Roorda, geb. Pingjum 6 sept. 1936, secretaresse aan de Rijksuniversiteit 

te Groningen; tr. Ten Boer 15 aug. 1959 Hendrik Cornelis Volger, geb. Meppel 8 
maart 1932, chemicus. 

2. Hein Roorda, geb. St.Jacobiparochie 5 juli 1940, eerste stuurman Grote Han
delsvaart; tr. Idaarderadeel 17 febr. 1965 Hanna Akke Hornstra, geb. Goutum 24 
maart 1939, onderwijzeres O.L.S., dr. van Pier Hornstra en Trijntje Schaap. Uit dit hu
welijk: a. Trynke Ant Roorda, geb. Steenwijk 3 april 1967; b. Jaap Jehannes Roorda, 
geb. Steenwijk 11 juni 1969. 

Vl l lo. BOUWE ROORDA (zoon van Vlls), geb. Goutum 11 okt. 1907, boer te Steg-
gerda; tr. Tietjerksteradeel 22 april 1933 Trijntje Graansma, geb. Rijperkerk 31 maart 
1908, dr. van Willem Graansma en Klaaske Hoekstra. 

Uit dit huwelijk: 
1. Willem Roorda, geb. Giekerk 9 aug. 1933, bulldozer-machinist; tr. Wolvega 15 

april 1958 Bartje de Vries, geb. Noordwolde. Uit dit huwelijk: a. Nynke Roorda, geb. 
Hardenberg 21 jan. 1960; b. Sigrid Roorda, geb. Reusel (N.B.) 30 maart 1965. 

2. Sijtske Roorda, geb. Giekerk 1 jan. 1935; tr. Weststellingwerf 12 juli 1963 Ale 
de Boer, geb. Drachten 3 febr. 1936, vertegenwoordiger, zoon van Bocke de Boer en 
Taapke de Meer. 

3. Klaas Roorda, geb. Tietjerk 16 febr. 1939, boer; tr. Vriezenveen 6 nov. 1970 
Engbertdiena Johanna Brink, geb. Vriezenveen 17 febr. 1943, dr. van Johannes Alber-
tus Brink en Lena Hoff. Uit dit huwelijk: a. Boudewijn Nicolaas Roorda, geb. Stegger-
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da 7 nov. 1971; b. Alexander Leonard Roorda, geb. Heerenveen 15 okt. 1974. 
4. Jacobus Roorda, geb. Steggerda 13 dec. 1946, veehouder te Uhorst; tr. Stap

horst 15 mei 1970 Annigije Steenbergen, geb. Staphorst 25 sept. 1946, dr. van Wessel 
Steenbergen Jzn. en Lumina van Schot. Uit dit huwelijk: a. Wesselina Lumina Roorda, 
geb. Uhorst 9 april 1971; b. Nienke Bouwkje Roorda, geb. Uhorst 24 maart 1973. 

5. Jelle Roorda, geb. Wolvega 4 nov. 1951. 

Vl l lp . JAN ROORDA (zoon van Vlls), geb. Goutum 24 febr. 1914, veehouder en 
-handelaar te Lekkum; werd door het echtpaar Nicolaas Lettinga en Andrieske Romer 
in april 1920 geadopteerd en ontving officieel de familienaam LETTINGA ROORDA, 
overl. Lekkum 25 febr. 1976; tr. 6 mei 1943 Wietsche Feddema, geb. Dantumawoude 
19 mei 1919, dr. van Wieger Feddema en Aukje van Kleffens. 

Uit dit huwelijk (allen geboren te Lekkum): 
1. Aukje Lettinga Roorda, geb. 19 maart 1944, lerares Huishoudschool; tr. Leeu

warden 31 juli 1969 Douwe Beärda, geb. Hardegarijp 13 dec. 1936, landbouwkundige, 
zn. van Meindert Beärda en Gelske Hoornstra. 

2. Sijtske Jantje Lettinga Roorda, geb. 31 aug. 1946, huishoudkundige; tr. Leeu
warden 7 dec. 1967 Willem Olivìer, geb. Holwerd 11 febr. 1947, barhouder en wijn
handelaar, zn. van Tiete Olivìer en Marijtje Uskamp. 

3. Jantje Lettinga Roorda, geb. 24 nov. 1948, kantoorbediende; tr. Leeuwarden 
29 okt. 1971 Jan Smit, geb. Giethoorn 21 maart 1945, onderwijzer, zn. van Harm 
Smit en Jantje van Veen. 

4. Nicolaas Lettinga Roorda, geb. 5 aug. 1957. 

V l l lq . KLAAS ROORDA (zoon van Vlls), geb. Weidum 18 febr. 1918, „magazijnier"; 
tr. Aschersleben (DId) 19 sept. 1942 Maria Magdalena Sterck, geb. Gent (België) 27 
febr. 1922, dr. van Cyrillus Sterck en Hortensia Seranne. 

Uit dit huwelijk: 
1. Marleen Hella Roorda, geb. Aschersleben 6 jan. 1943. 
2. Georges Theodoor Roorda, geb. Gent (België) 4 mei 1946. 
3. Betty Leona Ginette Roorda, geb. Gent (België) 3 sept. 1954. 

VIIIr. JACOBUS ROORDA (zoon van Vl lr) , geb. Weidum 16 april 1908, melkcontro-
leur; tr. Rauwerderhem 10 juni 1936 Hinke Upma, geb. Mantgum 7 maart 1909; dr. 
van Catharinus Upma en Limke Riemersma. 

Uit dit huwelijk: 
Limke Roorda, geb. Oosterwierum 28 febr. 1937. 

VIIIs. CORNELIS ROORDA (zoon van Vllu), geb. Den Helder 20 juli 1896, metaal
draaier, overl. Amsterdam 15 nov. 1971; tr. 1) Assendelft26 aug. 1920 Helena Katha-
rina Oostveen, geb. Purmerend 25 april 1893, overl. Krommenie 20 maart 1937, dr. 
van Comelis Oostveen en Helena Scheuerman; tr. 2) Kampen 1 okt. 1937 Derkje Brij
der, geb. Kampen 31 aug. 1906, huishoudster, dr. van Berend Brijder en Aaltje Kroes. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Baligje Helena Roorda, geb. Assendelft 6 dec. 1921. 
2. Comelia Roorda, geb. Assendelft 14 maart 1928. 
3. Helena Roorda, geb. Amsterdam 25 febr. 1930. 
Uit het tweede huwelijk: 
4. Aleida Berendina Roorda, geb. Krommenie 20 okt. 1938. 
5. Johanna Maria Roorda, geb. Krommenie 9 mei 1940. 
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6. Cornelis Roorda, geb. Krommenie 29 nov. 1942. 
7. Anke Roorda, geb. Krommenie 2 jul i 1944. 
8. Margaretha Elizabeth Roorda, geb. Doesburg 23 jan. 1948. 
9. Elizabeth Roorda, geb. Doesburg 11 okt . 1950. 

V l l l t . JETZE ROORDA (zoon van V l l u ) , geb. Duisburg (Dld.) 29 (30) okt. 1908, 
schipper, overl. Utrecht 26 mei 1965; tr. Wormer 31 aug. 1933 Grietje van het Kaar, 
geb. Wormer 3 jan. 1911, overl. Zaandam 12 okt . 1964, dr. van Klaas van het Kaar en 
Cornelia Andrea. 

Uit d i t huwelijk (allen geboren te Wormer): 
1. Cornelis Roorda, geb. 26 mei 1936. 
2. Klaas Roorda, geb. 8 aug. 1937. 
3. Dirk Roorda, geb. 15 april 1944. 

V l l l u . D IRK ROORDA (zoon van V l l u ) , geb. Duisburg (Dld.) 19 jul i 1911, directeur 
van een coöperatie; tr. 's-Gravenhage 27 sept. 1939 Margaretha Dirkje van Oosten, geb. 
's-Gravenhage 1 mei 1913, overl. Leiden 3 mei 1976, dr. van Willem van Oosten en 
Adriana van Kranenburg. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Willem Cornelis Roorda, geb. Amsterdam 17 sept. 1940. 
2. Rudolf Adriaan Roorda, geb. Amsterdam 17 febr. 1945. 
3. Louise Margaretha Roorda, geb. Alphen a/d Rijn 14 maart 1946; tr. Oegstgeest 

11 jul i 1973 Nico Peter Jelmer Setteur, geb. Wageningen 4 mei 1944. 

V l l l v . TJERK ROORDA (zoon van V l i j ) , geb. Longerhouw 3 okt . 1915, chauffeur, 
overl. Sneek 8 nov. 1976; tr . IJlst 24 mei 1940 Andrieske Nooitgedacht, geb. IJlst 
24 jan. 1913, overl. Sneek 1 dec. 1977, dr. van IJpe Nooitgedacht en Hinke van der 
Meulen. 

Uit d i t huwelijk (allen geboren te All ingawier): 
1. Hinke Roorda, geb. 26 sept. 1940. 
2. Maaike Roorda, geb. 28 dec. 1941. 
3. Ypie Roorda, geb. 22 maart 1944. 
4. Sibbele Roorda, geb. 2 maart 1945. 
5. Sjoerd Hendrik Roorda, geb. 1 aug. 1947. 
6. Elisabeth Antje Roorda, geb. 1 aug. 1951. 

V l l l w . HENDRIK ROORDA (zoon van V l i j ) , geb. Longerhouw 19 jan. 1921, mon
teur; tr. Wymbritseradeel 7 maart 1946 Alderina Bakker, geb. Nijland 26 maart 1922, 
dr. van Anne Jentje Bakker en Doetje Stoffelsma. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Doetje Roorda, geb. Wonseradeel 29 juni 1946. 
2. Sibbele Roorda, geb. Wymbritseradeel 9 jul i 1947. 
3. Anne Jentje Roorda, geb. Wymbritseradeel 15 aug. 1948. 
4. Tjerk Hendrik Roorda, geb. Heerenveen 30 sept. 1949. 
5. Sikke Anne Roorda, geb. Heerenveen 14 aug. 1951. 
6. Maaike Alderina Roorda, geb. Heerenveen 21 aug. 1953. 
7. Wijbe Atze Roorda, geb. Heerenveen 28 okt . 1955. 
8. Antje Elisabeth Roorda, geb. Sneek 29 okt. 1962. 

V l l l x . CORNELIS ROORDA (zoon van V l l w ) , geb. Voorburg 21 sept. 1945, eco-
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noom; tr . Voorschoten 3 febr. 1972 Marianne Susanne Vogelenzang, geb. Oegstgeest 
1 juni 1945, dr. van Johannes Vogelenzang en Jansje Delfos. 

Uit d i t huweli jk: 
Hessel Marti jn Roorda, geb. Leiden 15 mei 1974. 

V l l l y . TJERK JAN ROORDA (zoon van V l l p ) , geb. Ambt Hardenberg 24 sept. 
1921; tr. Zwolle 12 juni 1945 Albertha Stegeman, geb. Avereest 2 april 1924, dr. van 
Jan Berend Stegeman en Aaltje Dekker. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Marianne Roorda, geb. Leeuwarden 8 okt . 1946. 
2. Gerard Roorda, geb. Leeuwarden 19 okt . 1948. 
3. Robert Roorda, geb. Leeuwarden 18 nov. 1950. 
4. Aletta Roorda, geb. Utrecht 21 okt . 1962. 

V I I Iz . GERARD ROORDA (zoon van V l l p ) , geb. Zwolle 23 dec. 1926, technisch be
ambte; tr. Deventer 1 okt . 1954 Johanna Wilhelmina Boswinkel, geb. Deventer 19 
sept. 1928, dr. van Antonie Gerben Boswinkel en Geertje Cornelia Schneider. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Margreet Roorda, geb. Deventer 17 dec. 1955. 
2. Gerard Johan Roorda, geb. Deventer 17 dec. 1958. 

V l l laa . JACOBUS ANNE ROORDA (zoon van V l l p ) , geb. Zwolle 16 april 1929, be-
tonconstructeur; tr. Menaldumadeel 16 jul i 1954 Klaasje van der Meer, geb. Leeuwar-
deradeel 24 maart 1929, dr. van Lieuwe van der Meer en Anna Looijenga. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Koert Roorda, geb. Arnhem 10 mei 1956. 
2. Marja Roorda, geb. Arnhem 9 april 1958. 
3. Reina Roorda, geb. Arnhem 14 april 1960. 

V l l l b b . JACOBUS ANNE ROORDA (zoon van V l l q ) , geb. Djokjakarta (Ind.) 4 jul i 
1927, arts; tr. Amsterdam 15 juli 1957 Jannetje Torreman, geb. Odoorn 19 maart 
1927, onderwijzeres, dr. van Jacob Torreman en Magdalena Johanna Dijkers. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Jan Roorda, geb. Amsterdam 23 okt . 1960. 
2. Jacob Roorda, geb. Groningen 28 nov. 1962. 
3. Nienke Roorda, geb. Groningen 20 okt . 1963. 
4. Maaike Magdalena Roorda, geb. Groningen 28 okt . 1968. 

V l l l cc . JACOB ROORDA (zoon van V i l a ) , geb. Tzummarum 13 aug. 1888, schilder, 
overl. Leeuwarden 30 mei 1968; tr. Barradeel 27 febr. 1913 Sietske Sybesma, geb. 
Oosterbierum 15 sept. 1888, overl. Dokkum 26 aug. 1961, dr. van Dirk Sybesma en 
Aaltje Mulder. 

Uit di t huweli jk: 
1. Jacob Roorda, geb. Hijlaard 27 dec. 1913. 
2. Dirk Roorda, geb. Hijlaard 13 jul i 1917. 
3. Klaas Roorda, geb. Hijlaard 3 maart 1920, overl. Se×bierum 19 sept. 1969. 
4. Pieter Roorda, geb. Hijlaard 13 okt . 1921, overl. 1 nov. 1923. 
5. Pieter Roorda, geb. Tzummarum 12 sept. 1929. 

V l l l d d . RUURD ROORDA (zoon van V l l x ) ,geb . Weisrijp 7 april 1921,automonteur; tr. 
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IJlst 5 jan. 1950 Tettje Feenstra, geb. IJlst 26 mei 1925, dr. van Sjerp Feenstra en 
Pietje van der Goot. 

Uit d i t huwelijk (allen geboren te IJlst): 
1. Pietje Antje Roorda, geb. 17 nov. 1950; tr. 8 okt . 1970 Okke R. de Jager. 
2. Jentje Ruurd Roorda, geb. 1 jan. 1954; tr. Hennaarderadeel 26 mei 1977 

Woltje Frankena. 
3. Antje Pietje Roorda, geb. 23 jan. 1957. 
4. Thea Baukje Roorda, geb. 19 mei 1961. 

V l l lee . JACOB ROORDA (zoon van V l l × ) , geb. Weisrijp 7 april 1921, slager; tr. Hen
naarderadeel 13 febr. 1947 Sijtske Hemstra, geb. Weisrijp 4 sept. 1924, dr. van Dirk 
Hemstra en Anna Wiersma. 

V l l l f f . RUURD ROORDA (zoon van V l l y ) , geb. Weisrijp 16 nov. 1920, t immerman; 
tr. Menaldumadeel 22 jul i 1948 Elisabeth Faber, geb. Berlikum 15 april 1921, dr. van 
Bertus Faber en Elisabeth van Schepen. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Wouter Tjeerd Roorda, geb. Leeuwarden 7 sept. 1955. 
2. Jeltje Roorda, geb. Leeuwarden 25 okt. 1957; tr. Hoogeveen 14 okt . 1977 

Hendrik Al bert Guchelaar, geb. Hoogeveen 9 mei 1958. 

V l l lgg . JENTJE ROORDA (zoon van V l l y ) , geb. Weisrijp 10 sept. 1924, grossier 
auto-onderdelen; tr. Hennaarderadeel 17 juni 1953 Uilkjen Agema, geb. Hennaardera
deel 17 juni 1927, dr. van Watze Agema en Baukje Kuperus. 

Uit d i t huwelijk (allen geboren te Leeuwarden): 
1. Baukje Jeltje Roorda, geb. 21 april 1954. 
2. Jeltje Roorda, geb. 6 dec. 1955. 
3. Helena Roorda, geb. 5 aug. 1957. 
4. Ina Roorda, geb. 2 jan. 1959. 
5. Janna Aukje Roorda, geb. 3 april 1962. 

V l l l h h . HESSEL ROORDA (zoon van V I Ih ) , geb. nabij Siou× Center, lowa, 7 maart 
1888, in 1913 werktuigkundige te Rock Valley, lowa, opende in 1952 een fabriek 
voor landbouw-werktuigen naar eigen ontwerp, overl. Rock Valley, lowa, 17 dec. 
1968; tr. Lebanon, lowa, 21 jan. 1915 Maria (Mary) Cannegieter, geb. nabij Hornick, 
lowa, 10 mei 1892, dr. van Johannes Cannegieter en Grietje (Maggie) Vreugdenhil. 

Uit di t huweli jk: 
1. Helen Margaret Roorda, geb. Rock Valley, lowa, 23 aug. 1916; tr. ald. 28 juni 

1952 dr. Harold Anthony Price, geb. Glenwood, Minnesota, 27 mei 1919. 
2. Irene Alva Roorda, geb. Rock Valley, 4 febr. 1918; tr. ald. 20 sept. 1942 John 

C.Riessen, geb. Charter Oak, lowa, 29 nov. 1909. 
3. Hessel John Roorda, geb. Rock Valley, lowa, 14 nov. 1919, eigenaar van 

„Roorda Machine Shop, Inc." , welk bedrijf door hem samen met zijn vader werd ont
wikkeld; tr . Correctionville, lowa, 17 aug. 1952 Blance Lorraine Miller, geb. ald. 1 
mei 1923. Ui t dit huweli jk: a. Helen Ruth Roorda, geb. Le Mars, lowa, 18 maart 1954; 
b. Lois Lorraine Roorda, geb. Le Mars, lowa, 19 juni 1955; c. Hessel Ray Roorda, geb. 
Siou× Center, lowa, 7 aug. 1956; d. Joan Irene Roorda, geb. Siou× Center, lowa, 27 
sept. 1961. 

4. Lois Virginia Roorda, geb. Rock Valley, lowa, 11 aug. 1922; tr. Kalamazoo, 
Michigan, 31 maart 1961 Ar thur Duncan, geb. Winnepeg, Canada, 11 aug. 1922. 
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V l l l i i . DETMER ROORDA (zoon van V l l h ) , geb. nabij Sioux Center, Iowa, 19 jan. 
1893, werktuigkundige, later houder van een kippenboerderij; tr. 1) Sioux County, 
Iowa 12 april 1914 Annie Brommer (huwelijk door echtscheiding ontbonden in 1929); 
tr. 2) 1951 Ula Roma. 

Ui t het eerste huweli jk: 
1. Luther Roorda, geb. en overl. Rock Valiey, Iowa, 1916. 
2. Wilma Letha Roorda, geb. Rock Valiey, Iowa, 29 maart 1917. 
3. Alma Irene Roorda, geb. Rock Valiey, Iowa, 10 febr. 1920. 
4 . Lloyd Hessel Roorda, geb. Rock Valiey, Iowa, 3 jul i 1922, nam in 1941 dienst 

bij de koopvaardij en werd in 1975 gepensioneerd; tr . Los Angeles, Cali fomië, 5 juni 
1948 Frances Samaoroff, geb. Los Angeles 23 febr. 1926. Uit d i t huweli jk: Karen 
Roorda, geb. in Californie 15 sept. 1956. 

V l l l j j . SPENCER ROORDA (zoon van V l l h ) , geb. nabij Sioux Center, Iowa, 11 jan. 
1897, werktuigkundige, eerst in Rock Valiey, Iowa; vanaf 1929 in Sheldon, Iowa; t rok 
zich in 1975 uit zaken terug in Sioux Center, iowa, overl. 23 sept. 1976; tr. 1) 31 jul i 
1919 Rowena Wynia, overl. Sheldon, Iowa, 6 maart 1965; tr. 2) Aloha, Oregon, 3 juni 
1969 Nell Reekers-Roozeboom, geb. Sioux Center, Iowa, 2 maart 1905. 

Uit het eerste huweli jk: 
Noreen Roorda, geb. Rock Valiey, Iowa, 27 dec. 1923. 

V l l l k k . PIETER ROORDA (zoon van V l l n ) , geb. Pingjum 7 okt . 1944, t immerman; 
tr. 23 dec. 1977 Jannetje van Duyvenvoorde, geb. 6 aug. 1949. 

Ui t d i t huweli jk: 
Pietje Roorda, geb. 23 jan. 1979. 

Noten: 

— Tenzij anders vermeld bevinden de archivalia zich in het Rijksarchief in Fries
land te Leeuwarden; evenzo de hierna aangeduide copieën. 

— De afkorting R.A. betekent: (Oud) Rechterlijk Archief. 
— De afkorting DTB verwijst naar het fonds doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboe-

ken (Rijksarchief). 

1. Floreenkohier Wonseradeel 1708. 
2. Floreenkohier Menaldumadeel 1718. 
3. Reëelkohieren Menaldumadeel. 
4. Vergelijk reëelkohier Menaldumadeel 1726 met floreenkohier 1728. 
5. Hof van Friesland, bijlage civ. sent. 776-3, huurcontract 1712. 
6. R.A. Het Bildt F 3 ,39 . 
7. R.A. Menaldumadeel O 17, 193. 
8. KJ.Bosma en R.S.Roorda, Het Roorda-Keizer boek, z.pl. 1955, pag. 50-52. 
9. Als noot 7. 

10. Quotisatiekohier Het Bildt (1749) pag. 25 (copie nr. 4003). 
11. Hof van Friesland, bijlagen civ. sent. 844-5. 
12. Archief Staten van Friesland S 14, „Omschrivinge van Familiën in Friesland" 

(volkstelling 1744), sub St.Annaparochie; quotisatiekohier (als noot 10). 
13. Mededeling w l . R.S.Roorda. 
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14. Als noot 5; Jan Tjerks is in 1747 in zijn 50ste jaar. 
15. Floreen- en reëelkohieren Menaldumadeel, Klooster Anjum. 
16. Als noot 7. 
17. Reëelkohier Het Bildt. 
18. Als noot 6. 
19. Als noot 12, sub Klooster Anjum. 
20. Als noot 10, pag. 33. 
21. Als noot 7. 
22. Reëelkohieren Menaldumadeel. 
23. Floreenkohieren idem. 
24. Als noot 12, sub Klooster Anjum. 
25. Quotisatiekohier Menaldumadeel pag. 42 (copie nr. 4008). 
26. Vgl. floreenkohieren Menaldumadeel 1768 en 1778. 
27. Floreenkohieren Het Bildt 1738 - 1758 pag. 124 en 141; stemkohier idem 1748 

en 1758; reëelkohieren idem 1741 - 1758. 
28. Reëelkohieren Leeuwarderadeel 1763 - 1767, Finkum nrs. 12 en 13. 

Speciekohier idem (gem. archief Leeuw.dl) 1763. 
29. Als voren, 1768. 
30. Hof van Friesland, bijlage civ. sent. 1111-7. 
31. DTB nr. 130, pag. 32. 
32. Als noot 28, 1776 en 1777. 
33. Reëelkohieren Het Bildt 1781 - 1795; in 1796 woont er een ander. 
34. Als noot 31, pag. 27. 
35. Als noot 12, sub Vrouwenparochie. 
36. Als noot 10, pag. 40. 
37. DTB nr. 244. 
38. R.A. Ferwerderadeel N 1, d.d. 21 maart 1785. 
39. Akte van bekendheid, huw.bijl. Ferwerderadeel 1814 nr. 14. 
40. Floreenkohieren Menaldumadeel 1738 - 1758, "Bo×um nr. 9 (64 pdm.); idem 

1768, Boxum nr. 11 (36 pdm.). 
41. Als noot 30. 
42. „De Kerkelijke Bestelling..." etc, zie afbeelding op pag. 47 en bronvermelding al

daar; J.J.Kalma, Naamlijst der Friese Doopsgezinde leke- of liefdepredikers, Leeu
warden 1962, pag. 18. 

43. Personele kohieren Menaldumadeel, Blessum, 1779 - 1781. 
44. R.A. Menaldumadeel O 19, 99. 
45. Als noot 12, sub Bo×um. 
46. Als noot 25, pag. 30. 
47. Als noot 30. 
48. R.A. Het Bildt N 14, pag. 383, 384. 
49. DTB nr. 130. 
50. Floreenkohieren Menaldumadeel 1778, 1788, 1798. 
51. Akte van bekendheid, huw.bijl. Hennaaderadeel 29 mei 1837, doch niet bevestigd 

in DTB nr. 499. 
52. Volgens een oud familieboekje in particulier bezit. 
53. Reëelkohieren Het Bildt 1773 - 1776. 
54. Reëelkohieren Leeuwarderadeel, 1776 e.v. 
55. Als noot 53, 1795- 1805. 
56. Als noot 52; ook vlgs. DTB nr. 130 pag. 37. 
57. Floreenkohieren Menaldumadeel 1778, 1788, 1798. 
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58. Als noot 42. 
59. Akte van bekendheid, huw.bijl. Leeuwarderadeel 6 mei 1826. 
60. J.R.Oostra, Familieboek Oostra—Stienstra, Drachten 1976, pag. 19. 
61. R.A.Menaldumadeel G 1 d.d. 21 febr. 1801. 
62. DTB nr. 130, pag. 207; ook volgens familieboek (zie noot 52). 
63. Als voren. 
64. Registre civique van Marssum sub nr. 324 (copie nr. 4083). 
65. Zie ook Genealogysk Jierboekje 1977 pag. 60. 
66. Zie ook D.W.Hellema, Kroniek van een Friese boer, bewerkt door H.AIgra, Leeu-

warden/Franeker 1978, pag. 146, en Genealogysk Jierboekje 1967 pag. 34. 
67. Kerst Huisman, It Iibben fan Gerrit Roarda, z.pl. [1973], pag. 40, 43, 279. 
68. Als voren, pag. 49. 
69. Encyclopedie van Friesland (1958) pag. 556; idem (1975) pag. 643; zijn levensver

haal is opgeschreven door Kerst Huisman, zie noot 67. 
70. Rients van Wijngaarden, Eat oer it Iibben en stribjen fan de âlden en neiteam fan 

Rients Annes van Wijngaarden) [Leeuwarden 1973], pag. 182. 
71. Zie ook Geneal. Jierb. 1963 pag. 21 : Hein Roorda vertr. naar Rheiniand „und da 

verschollen". 
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DECKEMTIETESOAN 

Efkes foarôf: 
— lit jimme net ferrifelje fan 'e skaainammen yn it neifolgjende; dy wiene fiif ieuwen 

lyn noch net sa'n ynstitúsje as nei de Napoleontyske tiid; 
— lit jimme net ferrifelje fan it Stamboek; ek dêryn wurdt mei Decken Tietes om-

pield, mar „in boeken staat zoveel doms" en der binne, ek yn 'e 16de ieu, noch 
wol aardich wat eigentiidske boarnen. 

„Decken Tiettez, XLII pondten fenland, XLII pondten meden, XX pondten Seedland, 
selm ende Ansck Wnnija to Wirdum landheren" léze wy yn it register fan de oanbring 
ûnder Kimswert. Yn 1512 is Decken boer op in grutte pleats fan in 104 pûnsmiet, 
ticht by de seedyk, en hy is — alteast foar in part — baas op eigen hiem. Op Oedsingha 
saté, sa't blykt as yn 1546 it register fernijd wurdt. Dan binne Jouw Jongema' erven 
eigner fan de pleats, opjûn ûnder de nûmers 14, 15 en 39 fan Kimswert, dy't 105 pûns
miet grut is en — rûchwei — bestiet út 45 pm finnen, 44 pm mieden en 16 pm boulân. 
Brûkers binne dan Douwe Claesz, Gerliff Aenez (omkesizzer fan Grutte Pier) en Claes 
Hayez. Net allinnich Oedsingha saté, mar ek in pleats fan goed 34 pûnsmiet ûnder 
Heech stiet yn 1511 op Decken syn namme. Yn de simmer fan 1504 keapet Decken 
Tetasoan him mei in jierlikse rinte fan treddel goudgûne frij fan it lienstelsel en oare 
ferplichtings oan de hartoch.Want dy-fan-Saksen binne yn it lân. 
It relaas fan hoe't de Saksyske hartoggen hjir kamen, hoe't hja wer útnaaiden en wat 
hja hjir sochten kinne wy koart oer wêze. Al lange tiid wie der twaspjalt yn Fryslân. 
Op it lest behelje de fetkeapers de stêd Grins yn de strideraasje en yn 1498 helje de 
skieringers de hartoggen yn, dy't fuort wakker útein sette it lân te bestjoeren en skat-
ten. De ynwenners wiene soks lykwols net sa wend, en al yn 1515 hawwe de Saksen 
skjin har nocht en ferkeapje hja Fryslân troch oan de Bourgonjers. Decken wie tsjûge. 
En ek al witte wy mar in bytsje fan him, it is op syn wjerfarren dat wy wat neier yn-
geanwolle. 
De Galama's fan Koudum wiene fanâlds oprjochte fetkeapers. Fan harren wie Igha 
Galasoan wol de fûlste fjochtersbaas. Hoefolle tsjinstanners hy, al sûnt syn jonge jier-
ren, it graf yn holpen hat, it komt op ien of twa net oan. Mar op 25 jannewaris 1492, 
jûns om njoggen oere, wurdt „het woudzwijn" (sa't Jancko Douwama him wol neamt) 
efkes buten Warkum sels fermoarde fan guon skieringers. Wol mocht Igha earst noch 
bychtsje. Douwe Gaelis wie al mei in 500 man nei Warkum ûnderweis, mar as hy it nijs 
heart makket er rjochtsomkeard mei de wurden: „Het is genoech gheoorlocht, nw mijn 
broeder doot is". Igha syn makkers yn de striid, de bruorren Jw Juuinga en Tyerck 
Walta, binne yn muontsehabyt dizze reis ûntkaam. 
Goed fjirdel jier letter wurdt it hûs fan skieringer Sytze Harincxma binnen Drylts yn-
nommen fan dy-fan-Boalsert. Dat koe Sytze syn skoansoan, Goslick Jongama, net oer 
syn kant gean litte en mei assistinsje fan Jonker Fox slacht er in belis op. Sagau't Jw 
Juuinga en Tyerck Walta dêr lucht fan krije komme hja mei in grutte macht nei Drylts 
ta om harren freonen te ûntsetten. It belis wurdt opbruisen en Jonker Fox lukt him 
werom op Deecken Tetíssoan syn hûs, ek binnen Drylts. Ik wit eins net oft Decken 
him dêrta útnoege hie. It hûs wie lang net opwoeksen tsjin de „Boolswerder grote 
busse", mar lokkigernôch krijt de Joncker fersterking en yn de nacht fan 20 oktober 
1495 ferlitte de fetkeapers Drylts „ende reisden nae Boolsuert ende naemen met huer 
alle die koeien, die sy mochten cryghen". 
It sit sawat yn dizze tiid dat Decken syn foarste frou boasket, in dochter fan Igha Gala
soan. Hja sil de pleats ûnder Heech ynbrocht hawwe en fêst guod ûnder Wjelsryp; yn 
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dy beide doarpen hat de soan út dit boask, Yge, letter besittings. It léste si!Ie wy yn 
1511 ûnder de oanbring fan har broer Otte Yges sykje moatte. Wierskynlik holden 
Decken en syn frou yn Drylts ta; hja sille aardich wurk hân hawwe it hûs wer wat op 
te reden. Wannear't yn 1496 moai wat doarpen fan Westergoa en de Súdwesthoeke in 
ferbûn oangean mei de stêd Grins wurdt „Noertwolde myt Elehuusen" fertsjintwurdi-
ge fan Otte Yges. De omkes Douwe en Hartman Gaeles segelje it ferbûn foar Starum en 
Koudum. 
De kansen keare. Noch itselde jiers nimt Goslick Jongama, mei help fan in kliber Hol-
lânske kriichsfeinten, Boalsert yn. Goslick set in priis fan twahûndert gûne op 'e holle 
fan Tyerck Walta, mar dit wie de feinten grif te min: hja leverje him Tyerck net út en 
„ i t skiep yn wolfsklean" (wol Worp fan Thabor hawwe) naait út. Sa net Jw Juuinga. 
Op 4 oktober 1496 wurdt er fan syn neef Goslick eigenhandich deaslein, wêrmei't dan 
fuort de kwesje út 'e wrâld holpen is wa't yn Boalsert by prosesjes foarop rint. Men soe 
tinke, it is fan de weromstuit dat Jw syn bern, mei útsûndering fan dochter Saeck, har
ren sagau't hja op jierren binne yn it kleaster weromlûke. Yn 1504 krijt dat syn be-
slach en sûnt dat jier mei it kleaster Ealsum alle jierren sechstjin gûne barre út it besit 
dat fan Jw ôfkaam wie. 
Ik wit net oft Decken syn foarste frou it noch belibbe hat hoe't har omke Douue 
Gaelis op 8 oktober 1501 fan de Saksen ûnthaize waard (dy syn widdo koe dêrop it 
deade lichem mar fan de hearen weromkeapje). Net folie letter boasket Decken op 'e 
nij mei Saeck Jw Juuinga dochter. Sa moat er op Oedsingha saté slagge wêze, besit fan 
Saeck en har muoike Ansck (Tyercksdr, widdo fan Aucke Kempes) Unia. Grif hat de 
pleats foarhinne eigen west oan âlde Tyarck Walta, de heit fan Ansck Unia, Jw Juuinga 
en Tyerck Walta jr. Letter komt hy oan de soan Jouw fan Decken en Saeck. 
Net allinnich mei bloedferjitten, mar ek op oare fronten giet de striid troch. Yn 1508 
sil Epe Sytses, soan fan Sytse Harinc×ma fan Drylts, tweintich pûnsmiet lân ferkeapje 
oan de brûker Peer Bennerts. Fuort binne Goslick Jongama — dy't ûnderwilens ridde-
re is en tenei as „heer Goslick" troch it libben giet —, Homme Douwes, Goffa Piers 
en Decken Tetasoan der by om de ferkeapopte kearen,en Watze Harincxmaom protest 
oan te tekenjen. Te'n earsten smyt hear Goslick de heechste eagen. Dat sil dan net west 
hawwe om't er foar de lânshear knibbele hie, mar earder om't syn frou in suster fan 
Epe wie. As er lykwols de tredde rjochtdei net opdaagjen komt en de fjirde rjochtdei 
syn folmacht master Pybe ferskynt, mei de meidieling „datter dat macht brieff toe 
huys vorjetten hede" binne Goslick syn kansen ferspile en krije Homme en Goffa it 
near tawiisd. 
De oerienkomst tusken de partijen yn dizze saak liket him yn it Harincxmabloed te 
sitten. Ek al skriuwt Decken him nea mei dy namme, guon fan syn neikommelingen 
dogge dat wol en wy meie, tinkt my, feilich oannimme dat hy ta dy famylje heart. 
Hoe is lykwols folslein ûndúdlik. Yn 1543 hawwe Decken Tetasoan syn erven ûnfer-
parte besit te Longerhou en it soe wêze kinne dat dêre de widze stien hat fan dizze 
fetkeaperske Harincxma. 
Op 29 jannewaris 1515 baarne de Saksen en harren meistanners Kimswert plat. Faaks 
hawwe hja ek de huzing fan Oedsingha saté wol efkes goed neisjoen. It liket my net 
ûnwierskynlik dat Decken dêrop mei Grutte Pier it seegat keazen hat om it de Saksen 
en harren opfolgers fan it wetter ôf lestich te meitsjen. Twa jier letter binne Deke 
Theetesoan syn besittings fan 'e Bourgonjers yn beslach nommen en wurde dy oan 
inkelden út harren gefolch taparte. 
Foar 1524 rekket Decken syn twadde frou Saeck wei; dat jier wurdt in nije regeling 
troffen mei it kleaster Ealsum. Hy hat yn alle gefallen noch tolve jier widner west, 
want yn it lést fan 1536 spilet noch in proses tusken Deecken Tetís en Julius van Bot-
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nia. Wannear't lykwols yn 1538 Jouw Jongama fanwege syn broer Yge Galama skeel 
hat mei it nonnekleaster te Starum meie wy oannimme dat harren heit Decken Harin-
cxma wei is. 
Yge Galama is boer op it besit te Longerhóu. Yn 1538 sil hy mei syn frou Gerits in 
rinte út Ysbrand Gerrits' pleats ûnder Wjelsryp ferkeapje, mar dat wurdt keard fan An-
dries Waltinga en Jouw Jongama. Letter dat jiers blykt dat Yge ûnder fâdij stiet fan 
de twa lêstneamden. In wat sneue saak dus, mar Yge liet yn elk gefal twa sûne dochters 
nei, dy't der beide yn romme mjitte ta bydroegen hawwe dat der tsjintwurdich sa'n 
soad Friezen binne. 
Jouw Jongema syn soan, Jouw Haersma, stelt as jongkeardel gauris Oedsingha saté as 
ûnderpân by syn trânsaksjes as büterkeaper. Yn 1555 kin it dêr net mei ta en komt 
der ín ûnthjit „als eedelman van eeren" oerhinne. Mar dan libje wy yn ín oare tiid mei 
oare noarmen, syn foarfaars wiene gewoane haadlingen en boeren. 

Om it foargeande te ferdúdlíkjen en de genealogen te geriven folget hjir noch — hiel yn 
it koart — in stikje parenteel. 

I Decken Tietes, berne om 1470 hinne, te Drylts (?), letter wenjend te Kims-
wert, boasket foarst in dochter fan Yge Gaeles (Galama) en twads Saeck, 
dochter fan Jw Juuinga en Tryn Watzes; Decken ferstjert tusken 1536 en 
1538. Ut it foarste boask: Yge (Ma), út it twadde: Jouw (llb). 

Ila Yge Deckens Galama, boer en lâneigner te Longerhóu, lâneigner te Heech, 
Wjelsryp en Penjum, stoarn tusken 1538 en 1541; boasket om 1520 hinne 
GeritsN. Ut dit boask: Tryn (lila), ? Fed (lllb) en Hanck(lllc). 

llb Jouw Jongema, lâneigner te Kimswert, stoarn tusken 1543 en 1546; fan hím 
ís ien soan bekend: 
— Jouw Haersma, berne om 1530 hinne. 

lila Tryn Igodr. Haersma, stoarn te Wommels 1595; boasket (houliksbetingsten 
13 febr.) 1551 Gosse Piers, boer te Britzaard ûnder Wommels, dêr stoarn tus
ken 1590 en 1595, soan fan Pier Hoytes te Weidum. Ut dit boask: 
— Gerits Gossedr., boasket om 1580 hinne Sipcke Tyalles, soan fan Tialle Sip-

kes te Hegebeintum; út harren boask ien soan: Sipke Sipkes Fopma; 
— Gerlant Gossedr., boasket 1. Dirk Gerloffs en 2. Heyn Heyns; sjoch foar 

harren en de sân bern: R.S.Roarda, Ut itselde skaei as Greate Pier (1961); 
— Ighe Gosses, boer te Wommels yn 1613; 
— Hette Gosses, boasket Jets Minnedr.; 
— Decken Gosses Harinxma, boasket Auck Auckes Hellinga; harren soan 

Aucke (1608-1653) boasket Ymck Andles Popta te Marsum; 
— Gosse Gosses, boasket Baeff Nanne Gerroltsdochter; harren dochter Tryn 

boasket om 1620 hinne Sierck Foppes Tania. 
i 

? l l lb Fedt /ges Harinc×ma soe neffens it stamboek de frou wêze fan Hette Tyep-
ckes Epema; hja siiIe gjin bern neilitten hawwe. Yn 1578 hawwe Fed Haersma 
en Wyger Eelsma skeel mei in Pieter Foppes. 
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II Ie Hanck /ges Galama, stoarn Penjum 28 maart 1593; boasket 1559/60 Baucke 
Jacobs Rommarta, boer te Penjum, dêr stoarn 1 maart 1603, soan fan Jacob 
Theyes en Sets Siercks (sjoch „De Nederlandsche Leeuw" 1979, kolom 115). 
Ut di t houlik: 
— Sirck Bauckes, boasket Atke Aggedr.; harren soan Baucke, berne yn 1586, 

boasket Tr i jn Rienic×; 
— Tije Bauckes Rommarta, boasket Auck Sjoerds A l ywa te Penjum; dochter 

Hainsck boasket om 1612 hinne Schelte Sipkes Diorrema; sjoch Gen. Jierb. 
1958 side 45; 

— Ighe Bauckes, boasket in Lo l ; hja wenje yn 1596 te Lol lum; 
— Jouck Bauckes, boasket Feycke Jans; 
— Seth Bauckedr., boasket Hylcke Sickes; 
— Taetske Bauckes. 

* * * 

De namme Decken komt net in soad foar; dochs binne der mear as yn it foargeande al 
neamd binne: 
— Decko Vffingga, yn Ljouwerteradiel yn 1437 (Sipma diel I, 73); hy soe ús Decken 

syn pake wêze kinne en ek fan: 
— Decken Claes te Wurdum yn 1511; yn 1543 dêr syn widdo Sack. Dizze Decken is in 

sweager fan Tiepka Broers (Gen. Jierb. 1970 side 65); in soan sil wêze: 
— Rienck Deckens dy ' t yn 1563 (argyf Hof fan Fryslân YY 6, 533) mei syn frou Jesel 

skeel hat mei Ulbe Tiepkes erven. Yn 1556 (resesboek Baarderadiel C1) haterskeel 
mei Douwe en Hette Piers; 

— Decken Buwes, yn 1545 te Allingawier (argyf Hof fan Fryslân 1111, 142v) en jiers 
dêrop lâneigner te Surch (nr. 20) is yn 1555 (R.A. BOL I 1) fâd oer de wezen fan 
Pier Siercx en oer dy fan Senne Lolckes; 

— Intse Deckens te Arum draacht yn 1578 ien gûne by yn de personiele ymposysje. 

Boarnen (de jierren tusken heakjes ferwize nei dy yn de tekst): 

Register van den aanbreng van 1511, Ljouwert 1879, (1504), (1511/2: Kimswert, 
Heech, Wjelsryp), (1546: Kimswert, Penjum nrs. 50 en 79). 

Vierde boek der Kronijken van Friesland fan Worp Tyaerda van Rinsumageest, Ljou
wert 1850. 

M.G.Oosterhout e.o.: Pa× Groningana, Grins 1975, (1496). 

P.Sipma: Oudfriese oorkonden, diel I, Den Haag 1927, 445, 486 (1504). 

M.G.Oosterhout: Snitser recesboeken. Assen 1960, nrs. 3098, 3464, 3476 (1508). 

Beneficiaalboeken van Friesland, Ljouwert 1850, (1543: Kimswert, Heech, Wjelsryp, 
Longerhou). 
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G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Groot Placaat en Charter-Boek 
van Vriesland, diel I I , Ljouwert 1773, side 346 (1517), 463 (1524). 

M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen vroegeren en 
lateren adel, Ljouwert 1846, diel II side 18 (1551). 

P.Th.Zwart, Protocol Cleuting, Ljouwert 1970, nr. 102 (1555). 

Argyf fan it Hof fan Fryslân YY 2, 77 (1534); 321; YY 3, 98; YY 7, 436 (1578); 
YY 18, 22okt. 1590; WW 2, 584 (1536), 292 (1539); WW 12, 571; EEE 1, 106a. 

Rjochterlik argyf Hinnaarderadiel K 1 en K 2 (1530, '32, '38, '41); 13, 12 (1595). 
Rintmasterrekkens 1566/7 29r. 

Ype Brouwers 
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TADAMA/TADEMA 

Burum — Oostrum — Dokkum 

De naam Tadema en zijn varianten 

Tadama en Tadema betekenen beide: zoon van T(e)ade 1). Volgens Sipma zou de eer
ste vorm, taalkundig gezien, de oudste zijn. Maar in de geschreven bronnen worden 
beide vormen doorelkaar gebruikt. In het algemeen komt Tadema het meest voor. In 
1377 werd de naam voor het eerst vermeld; Elteko Tadema te Uithuizen verkocht toen 
een stuk land. 2) 
Een oudere vorm van de naam is Tadegma. Liubbo Tadegma woonde in 1295 op een 
kleine stins te „Astawolde" 3). Hiermee zal Oostwold in de gemeente Midwolda zijn 
bedoeld, of het gelijknamige gehucht bij Siddeburen. 
In Leeuwarden en omgeving vinden we in de 15de eeuw de naam Tadinga, met varian
ten. Hynka Thadingha was in 1406 mederechter in Leeuwarderadeel 4). Waarschijnlijk 
zegelde hij in 1422 een landvrede die te Groningen werd gesloten 5). Indien hij dezelf
de zou zijn als Hincke Tadingha, die tussen 1433 en 1454 schepen te Leeuwarden 
was 6)# moet hij zijn ambt tot op hoge leeftijd hebben vervuld. Waarschijnlijker is ech
ter dat we met verschillende personen te maken hebben. Mogelijk is de naam van dit 
Leeuwarder geslacht later overgegaan in Tadema. Dan kunnen er ook toe behoord heb
ben de in 1470 genoemde Remren Tadema 7), de verder onbekende Tadema die in 
1498 bij het beleg van Leeuwarden door de Saksers werd doodgeslagen 8)f en Heijn-
rick Tadema, die in 1511 te Finkum woonde. 9) 
In Surhuizum woonden in 1483 Eelke Tadema en zijn zoon Yw 10). Hun nakomelin
gen kunnen daar tot na 1600 worden gevolgd. Behalve in Leeuwarderadeel en Acht-
karspelen kwam de naam Tadema in 1511 ook voor in Kollumerland, Tietjerkstera-
deel, Oostdongeradeel en Dokkum, dus vooral in de Noordoosthoek van Friesland. 
Te Dokkum woonde toen Gerrold Tadema, „sittet om nyet en holt den Dijck ef
fen" 11). Deze hoorde echter niet tot het geslacht dat verderop zal worden behandeld. 
Behalve dit leven er op het ogenblik nog zeven verschillende geslachten Tadema. Het 
hierna beschreven geslacht, dat zich omstreeks 1680 te Dokkum vestigde, ontleent zijn 
naam aan Tadema State te Oostrum. Hier werd de stammoeder Tietske Gerc× Tadema 
geboren. Haar oudste zoon, Freerk Gerryts, noemde zich Tadama. Deze vorm werd 
door al zijn nakomelingen aangehouden. Momenteel leeft er nog één persoon met deze 
naam. Een geschreven genealogie van de tak Tadama is in het bezit van de heer K.M. 
v.d. Kooi te Dronrijp. Dit handschrift werd mij welwillend ter inzage verstrekt. Ge
noemde genealogie, lopende van ongeveer 1700 tot 1851, is waarschijnlijk samenge
steld door mr. Reinier Willem Tadama, kantonrechter te Zutphen (generatie VII). Deze 
verzamelde vele familiepapieren, die echter bij de slag om Arnhem zijn verbrand. 12) 
De drie broers van Freerk noemden zich meestal Tadema, maar hun nakomelingen wa
ren weinig konsekwent op dit punt. In mannelijke lijn zijn van hun takken geen nako
melingen bekend die thans deze naam dragen. Wel is via een vrouwelijke lijn de naam 
overgegaan op twee geslachten die oorspronkelijk vooral in Ferwerderadeel woonden. 
Deze beide geslachten zijn genealogisch beschreven door de inmiddels overleden heer 
G. Tadema te Amersfoort. Een copie van zijn werk is gedeponeerd in het Rijksarchief 
te Leeuwarden. 
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Het wapen Tadama 

De oudste afbeelding hiervan vinden we in het wapenboek Hesman (omstr. 1708). 13) 
Dit geeft op blz. 163 de wapens van Gerrit Tadama, burgerhopman, en zijn vrouw Sara 
Tjipkes. Het wapen van Gerrit Tadama is: gedeeld, I in goud een zwarte Friese adelaar, 
II doorsneden, boven in rood een zilveren handmerk, beneden in zilver drie groene kla
verbladen, geplaatst 1 en 2 (fig. 1). 
Later schijnen de stukken omgewisseld te zi jn, zoals b l i jk t uit de afbeelding in het 
handschrift van de heer Van der Kooi . Hier staan in I I : boven in rood drie gouden kla
verbladen, geplaatst 2 en 1, beneden in zilver een zwart handmerk (fig. 2). 
Tenslotte geeft Rietstap in zijn Armorial Général 14) n 0 g ne-t wapen „Tadama Frise" 
(er woonden toen al bijna honderd jaar geen Tadama's meer in Friesland!). Dit wapen 
heeft afwijkende kleuren: boven in blauw drie gouden klaverbladen en beneden in zil
ver een rood handmerk (fig. 3). Misschien heeft Rietstap naar een lakafdruk gewerkt 
en is hij zo to t onjuiste kleuren gekomen. 
De vorm van het handmerk is in alle drie bronnen iets verschillend. Waarschijnlijk staat 
de afbeelding van Hesman het dichtst bij het origineel. 
Het wapen van Sara Tjipkes (Penijn) is: doorsneden, I gedeeld, rechts in blauw een 
gouden zespuntige ster, links in zilver een rode roos, II in rood een gouden staaf waar
aan vier zilveren ovaalvormige voorwerpen (zakjes?) (fig. 4). 
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fig. 1 fig. 2 

fig. 3 fig.4 



Genealogie 

I. GERRYT FREERKS, geb. ca. 1615, waarschijnlijk te Burum. Was mogelijk een 
zoon van Freerk Gerryts en zijn vrouw die 29 mei 1660 nog worden genoemd. 15) 
Woonde bij de Hom, onder de klokslag van Burum op plaats nr. 37, groot 50 pdm. 
Gerryt Freerks leende op 20 sept. 1640 een bedrag van 2420 Car. gld., en gebruikte dit 
voor de aankoop van 36 pdm. land 16). Hierbij was zijn broer Jacob Freerks borg. Ook 
later werd hij geregeld in de hypotheekboeken genoemd 17), Overleed begin 1671, zo
als b l i jk t u i t een inventaris, opgemaakt 4 april 1671 ten verzoeke van dr. Hilarius van 
Fogelsangh als voornaamste schuldeiser. De toestand van de boedel gaf de erfgenamen 
aanleiding om te vertrekken „nae Dongerdeel" en de goederen onbeheerd achter te la
ten 18). Gerryt Freerks trouwde tussen aug. 1650 en april 1652 19) met Tietske Gercx 
Tadema, geb. Oostrum ca. 1625, dochter van Gercke Sypts Tadema en Ebeltie Reitses, 
overl. waarschijnlijk voor 1671 en zeker voor 1674 20) | n 1656 maakten Gercke 
Sypts en zijn vrouw een testament 21). Hierbij werden Tietske en haar man uitdrukke
lijk van de erfenis uitgesloten en hun kinderen daarvoor in de plaats gesteld. Wel kreeg 
Tietske het vruchtgebruik ,,soo lange sij Tietske na de dood van de langstlevende van 
ons in leven b l i j f t " . 

Uit d i t huwelijk (juiste volgorde niet bekend): 
1. Freerk, volgt I la (Tak A, Tadama); 
2. Gercke, werd 3 mei 1699 ingeschreven in het burgerboek van Dokkum, als 

„Gerick Gerrits Tadema, geboren van Boerum"; 
3. Jurjen, volgt l lb (Tak B); 
4. Pyter, volgt l ic (Tak C). 

Tak A - TADAMA 

l la. FREERK GERRYTS T A D A M A , geb. Burum ca. 1653, meester bakker, werd 7 
sept. 1677 ingeschreven in het burgerboek van Dokkum, kocht 15 jan. 1681 een huis 
op „ ' t Cleyn Suypmerk"22) / w a s 0 p 30 dec. 1689 oud burgervaandrig23) ; tr. Dokkum 
23 juni 1678 Gertie Jans, ged. Bolsward 19 aug. 1655, overl. Dokkum 1707 24), doch
ter van Jan Meyes. 

Uit d i t huweli jk: 

l i la . GERRYT FREERKS T A D A M A , ged. Dokkum 16 april 1679, meester bakker, 
stadsorganist en burgerhopman, overl. Dokkum 1742 25). Als organist moest hij des 
woensdags en zaterdags de hervormde gemeente leren psalmzingen op hele en halve no
ten 26). |n 1718 verzochten Gerryt Tadama en Hendrik Alberts, gewezen pachters van 
het gemaal in Dokkum en Kollumerland, de Staten van Friesland om vergoeding van 
de geleden schade door de overstroming van het Dokkumerdiep op Kerstmis 1717, 
maar zij kregen nul op het rekest 27). Hiermee zal in verband staan dat Gerryt en zijn 
vrouw tussen 1716 en 1718 geregeld geld lenen 28) Gerryt Tadama tr. 1) Dokkum 8 
jan. 1699 Sara Tjiepkes Penijn, ged. Dokkum 28 jan. 1674, overl. ald. nov. 1724, doch
ter van Tjiepke Martens, kleermaker en rentmeester, en Sara Penijn. Na de dood van 
Sara Tjiepkes waren er zoveel schulden dat Gerryt Tadema afstand deed van haar er
fenis 29); t r . 2) Dokkum 16 mei 1728 Rijkjen Horrius, weduwe van dr. Piebo Walrig 
te Harlingen. 

Kinderen, uit het eerste huweli jk: 
1. Freerk, volgt IVa; 
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2. Johannes, volgt IVb; 
3. Sara Gerryts Tadama, ged. Dokkum 26 aug. 1703, was in 1736 nog onge

huwd 30)ƒ maar zou later gehuwd zijn geweest met Johannes Woordman uit Frane
ker 31). Dit huwelijk werd echter te Dokkum en Franeker niet gevonden; 

4. Tjipke Gerryts Tadama, ged. Dokkum 6 jan. 1709, overl. te Batavia 32); 
5. Pieter Gerryts Tadama, ged. Dokkum 20 maart 1712, overl. aan Kaap de Goede 

Hoop 33); 
6. Gerryt Gerryts Tadama, ged. Dokkum 30 juni 1716, woonde in 1744 te Fra

neker en in 1749teOosterbierum. Bij de quotisatie, waarbij geen beroep werd vermeld, 
was zijn aanslag £10-4-2. Daar het gezin uit twee volwassenen bestond wil dit zeggen 
dat hij vrijwel geen kapitaal bezat 34). Hij tr. Franeker 6 juni 1744 Grietje Meines. Uit 
dit huwelijk zou een zoon geboren zijn, die jong is overleden 35). Hierover werden 
geen nadere gegevens gevonden. 

IVa. FREERK GERRYTS TADAMA, geb. Dokkum 27 juli 1699 36) e n daar ged. 22 
okt. 1699, meester bakker te Midlum en Dokkum, overl. Dokkum voor 1749; tr. Dok
kum 25 mei 1727 Aaltje Sybelius, ged. Waaksens 23 juni 1700, die 1749 weduwe en 
„bakkerinne" was 

37) 
; dochter van ds. Taco Sybelius en Dieuwke Walrich. 

Uit dit huwelijk: 
Teecke (Taco) Tadama, geb. Dokkum ,,St. Loij" (St. Eligius, 1 dec.) 1730 38) en 

daar ged. 3 dec. 1730, studeerde theologie te Franeker (1750-1753) en te Leiden 
(1753-1755). Werd 23 april 1750 aangenomen als alumnus en kreeg 25 sept. 1753 een 
dubbele pensie. Zijn eerste gemeente was Parrega, waar hij op 26 okt. 1755 werd be
vestigd. Hier stond hij tot 1768 en daarna te Burgwerd, tot 19 mei 1799. Overleed on
gehuwd te Leeuwarden 30 sept. 1817. Hij maakte op 4 okt. 1813 een eigenhandig tes
tament dat, na zijn dood, bij notaris mr. Daam Fockemawerd gedeponeerd 39). Hier
in werden tot erfgenamen benoemd de kinderen van win. Gerrit Groeneveld en Anna 
Sybelius te Rotterdam enerzijds, en die van win. Nicolaas Tadama te Amsterdam an
derzijds. 
IVb. JOHANNES GERRYTS TADAMA, geb. Dokkum 26 maart 1701 (Paasavond) 40) 
en daar ged. 28 maart 1701, mr. chirurgijn en olderman van het chirurgijnsgiide 41); 
wijnhandelaar, vroedsman en burgemeester van Dokkum, overl. ald. 25 dec. 1777 42); 
tr. Dokkum 11 aug. 1727 Geertje Jilderda, geb. Dokkum 17 maart 1707 en daar overl. 
20 dec. 1781 43)( dochter van Claas Petrus Jilderda, meester bakker, en Geertje 
Jacobs Canter. 

Uit dit huwelijk (allen ged. te Dokkum en, behalve Nicolaas, daar ook overl.) 44); 
1. Sara Tadama, ged. 30 nov. 1729, overl. 23 dec. 1729; 
2. Sarah Tadama, ged. 5 aug. 1731, overl. 9 aug. 1731; 
3. Sarah Tadama, ged. 31 aug. 1732, overl. 21 okt. 1732; 
4. Claas Tadama, ged. 20 dec. 1733, overl. 18 juni 1734; 
5. Sarah Tadama, ged. 17 juli 1735, overl. 28 aug. 1743; 
6. Claas Tadama, ged. 27 april 1738, overl. 15 juni 1738; 
7. Nicolaas, volgt Va; 
8. Gerryt Tadama, ged. 1 juli 1742, overl. 22 dec. 1763; 
9. Augustinus Tadama, ged. 5 maart 1745, overl. 29 aug. 1762; 

10. Sara Tadama, ged. 30 juni 1748, overl. 14 juli 1748. 
Va. NICOLAAS TADAMA, ged. Dokkum 16 aug. 1739 en als Claas ingeschreven in 
het doopboek. Later werd echter toegevoegd: „De Ed. Achtb. Magistraat heeft mij ge-
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ordineerd des zoons naam van Burgemeester Tadema alhier te veranderen, om in plaats 
van Claas te stellen Nicolaas". Werd 1756 als student te Franeker ingeschreven, vertrok 
1759 als assistent van de Verenigde Oostindische Compagnie met het schip Sparenrijk 
naar Batavia 45), / \ a n de kust van Coromandel doorliep hij verschillende rangen en 
werd tenslotte opperkoopman. Tijdens de Engelse bezetting (1781-1784) bleef hij in 
functie en werd hij door de Engelsen betaald. Na de vrede maakte hij deel uit van de 
commissie die de teruggave van de Nederlandse gebieden in Voor-lndië regelde 46) . | n 

1789 werd hij provisioneel gezaghebber ter kust van Coromandel 47). Overleed te Pa-
leacatta 1790/91 48) ; tr. 1) ca. 1770 Sara Petronella Simons, die 1773 te Negapatam 
overleed; tr . 2) 1773/74 Petronella Jacoba Leembruggen, geb. Colombo 10 sept. 1753, 
dochter van Henricus Leembruggen en Dina Cramer. Petronella overleed te Paleacatta 
4 april 1777 en werd daar op het Nederlandse kerkhof begraven. Er werd een kostbaar 
grafmonument opgericht dat als volgt is beschreven: Onder een koepelvormig gewelf 
ligt een zeer rijk versierde steen. Twee engelen dragen een stenen tafel met de wapens 
Tadama en Leembruggen 49). Qe tekst is: „Beati qui moriuntur in domino. Hier legd 
begraven de eerbare en zeedenrijke vrouwe Petronella Jacoba Leembruggen, zaliger 
huisvrouw wijlen [?] den Heer Nicolaas Tadama, koopman en opperhoofd des comp-
toirs Paleacatta, geboren te Colombo de 10 September A º 1753 en op den 4 Apr i l A º 
1777 alhier to t Paleacatta in den Heere ontslapen, oud 23 jaren 6 maanden en 24 da
gen, hebbende haar zoontje dat maar vier uren na zijn komste in de wereld in leven ge
weest is, en waarvan zij op den 28 October 1776 gelukkig verlost was, bij Haar" 50), 

Kinderen, uit het eerste huweli jk: 
1. Reinier Willem, volgt V I ; 
2. Geertruid Tadama, geb. Negapatam 25 dec. 1772, overl. Paleacatta 8 juni 

1782. 
Uit het tweede huweli jk: 
3. Henriëtte Anna Tadama, geb. Paleacatta 3 juni 1775; tr. 1) Colombo 21 nov. 

1790 Gerard Hendrik Sluysker, vr i jkoopman, geb. 18 maart 1764, overl. okt. 1793, 
zoon van Peter Sluysker, gezaghebber, en Suzanna Petronella Charlotte Medeler. 51) 

Ui t d i t huwelijk twee kinderen. Zij tr. 2) Johan Church, bij wie vier kinderen 52); 
4. Een zoontje, geb. en overl. Paleacatta 28 okt . 1776. 

V I . MR. REINIER WILLEM T A D A M A , geb. Negapatam (Voor-lndië) 9 dec. 1771 53) ( 

studeerde te Rotterdam en Leiden, promoveerde 1793 te Leiden in de rechten, vestig
de zich als advocaat te Amsterdam en werd lid van de plaatselijke Jacobijnenclub, was 
secretaris van Amsterdam (1795-1798) en agent (minister) van Justitie van de Bataafse 
Republiek (1798-1799), vervulde nog verschillende rechterlijke functies, en werd ten
slotte keizerlijk procureur-crimineel in het Departement van de Zuiderzee. Overleed 
Amsterdam 20 maart 1812, oud ruim 40 jaar, aan de tering 54) ; tr. 1) Amsterdam 27 
mei 1798 Johanna Sara de Bordes, geb. Amsterdam 9 maart 1774, overl. ald. 12 mei 
1799, dochter van Philip de Bordes, zeildoekfabrikant, en Anna Maria Jordan 55); tr. 
2) Amsterdam 29 juli 1804 Dina Susanna Rietveld, ged. ald. (Westerkerk) 7 febr. 
1777, overl. Amsterdam 2 okt . 1804, dochter van Nicolaas Rietveld en Comelia Ar-
nolda Farret; tr. 3) Amsterdam 29 jan. 1810 Christina Elisabeth van Loghem, geb. Am
sterdam 4 juli 1777, overl. Velp 5 aug. 1859, dochter van Abraham van Loghem en 
Alida Amelia van Loo. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Maria Philippina Constance Tadama, ged. Amsterdam (Walenkerk) 26 mei 

1799, overl. ald. 3 aug. 1814. 
Uit het derde huweli jk: 
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2. Reinier Willem, volgt VI I ; 
3. Alida Amelia Tadama, geb. Amsterdam 11 maart 1812, overl. Zutphen 7 okt. 

^ > 

Mr. Reinier Willem Tadama (1771-1812). 
Foto: Historisch topografische atlas gemeentelijke archiefdienst Amsterdam. 
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Mr. Reinier Willem Tadama (1810-1860) 

VII. MR. REINIER WILLEM TADAMA, geb. Amsterdam 20 nov. 1810, studeerde te 
Deventer en Leiden, promoveerde 1833 in de rechten, werd kantonrechter te Zutphen, 
lid van de gemeenteraad ald. en lid van Provinciale Staten van Gelderland. Hij ordende 
het huisarchief Bergh en het stadsarchief van Zutphen, schreef verschillende historische 
studies. Overleed Zutphen 22 mei 1860 aan de tering 56); t n Deventer 21 juni 1838 
Wilhelmina Elisabeth Mechteld van Doorninck, geb, Deventer 23 okt. 1812, overl. 
Zutphen 25 juni 1881, dochter van mr. Adam van Doorninck, ontvanger, en Christina 
Cost. 57) 

Uit dit huwelijk: 
1. Christina Elisabeth Tadama, geb. Deventer 2 febr. 1840, overl. Epe 19 maart 

1907; tr. Zutphen 3 mei 1861 jhr. Gerrit Willem van der Does, geb. Rotterdam 21 aug. 
1831, luitenant bij de cavalerie en later burgemeester van Didam, overl. Didam 9 jan. 
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1890, zoon van jhr. Cornelis Jacob van der Does, houtvester van Holland, en Françoise 
Catharina E.E.AIting Siberg 58); 

2. Christina Johanna Aleida Tadama, geb. Zutphen 4 nov. 1841, overl. ald. 7 mei 
1883; tr. Zutphen 30 jan. 1861 Jacob Nicolaas Mispelblom Beijer, geb. Zutphen 15 
maart 1840, wijnkoper, overl. Zutphen 12 okt. 1897, zoon van Conrad Mispelblom 
Beijer, wijnkoper, en Anna Catherina de Bas; 

3. Alida Amelia Tadama, geb. Zutphen 7 juni 1843, overl. Arnhem 14 april 1893; 
4. Reinier Willem, volgt VI I I ; 
5. Adam Tadama, geb. Zutphen 24 april 1846, directeur van een bedrijf te Am

sterdam, overl. Amsterdam 23 juli 1872; 
6. Wilhelmina Elisabeth Mechteld Tadama, geb. Zutphen 13 febr. 1848, overl. ald. 

29 mei 1879; 
7. Mr. Taco Nicolaas Tadama, geb. Zutphen 24 april 1850, studeerde te Leiden en 

promoveerde ald. in 1877 in de rechten, overl. Amsterdam 12 april 1879; 
8. Geertruida Maria Tadama, geb. Zutphen 24 aug. 1852, overl. ald. 30 aug. 1852; 
9. Guustaaf Adolf Tadama, geb. Zutphen 27 febr. 1854, overl. ald. 21 april 1855. 

VI I I . REINIER WILLEM TADAMA, geb. Zutphen 10sept. 1844, studeerde rechten te 
Leiden 1864-1866, vertrok in 1869 naar Nederlands Indië, waar hij 30 juni 1869 werd 
benoemd tot controleur derde klasse in de residentie Palembang 59). Hij klom op tot 
assistent-resident van Atjeh en onderhorigheden. In december 1878 werd hem, wegens 
ziekte, een tweejarig Europees verlof verleend 60). Hij vertrok naar Zutphen en kuurde 
te Wiesbaden, waar hij op 11 juli 1879 overleed. Op 8 juni 1877 maakte hij te Batavia 
voor notaris mr. A.M.Meertens een testament 61). Hierin werd tot universeel erfge
naam benoemd zijn natuurlijke, erkende zoon Fokko, geboren uit hem en de inlandse 
vrouw Pimbang: 

IX. FOKKO TADAMA, geb. Bandar (in de Pasemah-landen, resid. Palembang) 16 mei 
1871. Vertrok in 1878 met zijn vader naar Nederland. Werd na diens dood (1879) 
verzorgd door zijn tante Alida Amelia te Arnhem 62). Hij volgde een opleiding tot 
kunstschilder aan de Rijksakademie te Amsterdam (1892-1895) en woonde daarna te 
Aalburg, Egmond en Katwijk. Vertrok 1909 naar Seattle (V.S.), waar hij ca. 1935 
overleed 63, 64) ; tr. Wijk (N.Br.) 11 juli 1895 Tamina Henrietta Bartholda Jacoba 
Groeneveld, geb. Utrecht 15 okt. 1871, kunstschilderes, overl. Zandvoort 4 maart 
1938, dochter van Hinrich Groeneveld, theol. cand., en Thamina Maria Felicie Carolina 
baronesse Taets van Amerongen, 65) 

Uit dit huwelijk: 
Thamina Marie Felicie Carolina Tadama, geb. Egmond Binnen 1 juni 1899, woon

de o.a. te Hilversum en Amsterdam, thans te Oosterbeek; tr. 1) Hilversum 26 juli 1919 
(huwelijk door scheiding ontbonden 14 febr. 1922) Joannes Reddingius, geb. Deurne 
(N.Br.) 19 juni 1873, letterkundige, overl. Bennekom 14 okt. 1944, zoon van Wibran-
dus Gerardus Reddingius, predikant, en Louisa Justina Libinga 66) ;tr. 2) Amsterdam 
7 juni 1922 Louis Zeiler, geb. Amsterdam 1883, direkteur van een N.V., overl. Cannes 
(Frankrijk) 31 maart 1954, zoon van Louis Zeiler, koopman, en Johanna Maria Egber-
dina Morrees. 
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TakB 

llb. JURJEN GERRYTS TADEMA, geb. Burum ca. 1655, was 1682 brouwer te Bu-
rum, werd 11 mei 1695 te Dokkum ingeschreven in het burgerboek, kocht daar 3 febr. 
1697 een brouwerij, beneden de Zijl op de „Olde Vischmerckt" 67)r w a s 1706 nog lid
maat te Dokkum; tr. 1) ca. 1680 Grietie Berens, die 8 febr. 1685 te Burum „bejaard" 
werd gedoopt en daar ca. 1690 overleed; tr. 2) ca. 1690 Eeske Eelkes. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Antie Jurjens Tadema, ged. Burum 17sept. 1682; 
2. Gerrit Jurjens Tadema, ged. Burum 21 dec. 1684; tr. Dokkum 12 mei 1715 Ca-

tharina van der Marck, ged. Rinsumageest 19 april 1690, dochter van Jan Jansen van 
der Marck, meester glazenmaker. 

Uit het tweede huwelijk: 
3. Eelke Jurjens Tadema, ged. Dokkum 19 mei 1695; 
4. Eelke Jurjens Tadema, ged. Dokkum 21 mei 1696. 

TakC 

lic. PYTER GERRYTS TADEMA, geb. Burum ca. 1658; tr. Dokkum 20 april 1685 
NamckeGysberts,ged. Dokkum 20 april 1662, dochter van Gysbert Ales, pottebakker. 

Uit dit huwelijk: 
1. Tjietske Pyters Tadema, ged. Dokkum 6 jan. 1686; 
2. Gerryt Pyters Tadema, ged. Dokkum 22 mei 1687; 
3. Gysbert, volgt l l lb; 
4. Jacob Pyters Tadema, ged. Dokkum 8 juni 1692. 

l l lb. GYSBERT PYTERS TADEMA, ged. Dokkum 16 febr. 1690, meester bakker te 
Holwerd, procedeerde in 1713 met twee anderen tegen de cherger Watze Jans 68)ƒ 

overl. Holwerd voor 1749; tr. 1) Dokkum 2 aug. 1709 Tjietske Jans, die 1713 te Hol
werd overleed; tr. 2) Holwerd (eerste procl. 17 febr.) 1714 Doetje Pyters, ged. Hol-, 
werd 21 jan. 1694, dochter van Pyter Klaessens en Sieuwke Klases; zij werd in 1749 
vermeld als „een bakkerske, suinig in orde". 

Kinderen (allen gedoopt te Holwerd), uit het eerste huwelijk: 
1. Pyter (de olde), volgt I Vc; 
2. Jan, volgt IVd; 
3. Gerryt Gysberts Tadema, ged. 8 okt. 1713. 
Uit het tweede huwelijk: 
4. Pyter Gysberts Tadema, ged. 20 juni 1716, overl. voor 1721; 
5. Namke Gysberts Tadema, ged. 11 sept. 1718; tr. 1) Holwerd (eerste procl. 

4 maart) 1741 Sybold Sjoerds, ged. Holwerd 20 jan. 1715, zoon van Sjoerd Geerts en 
Baukje Pyters; tr. 2) Holwerd 1 april 1753 Jacob Cornelis, die 1778 nog lidmaat te 
Holwerd was; 

6. Pyter (de jonge), volgt IVe; 
7. Sjuwke Gysberts Tadema, ged. 21 maart 1723, overl. na 1762; tr. Holwerd 26 

dec. 1745 Gosse Gerryts Heringa, ged. Holwerd 29 dec. 1715, boer, overl. 1762 6 9>, 
zoon van Gerryt Gosses Heringa, boer, en Aafke Tjepkes Douma 

70); 
8. Gerryt, volgt IVf; 
9. Jaike Gysberts Tadema, ged. 28 mei 1730; 

10. Gerk Gysberts Tadema, ged. 2 maart 1732. 
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IVc. PYTER GYSBERTS TADEMA (de olde), ged. Holwerd 11 mei 1710, woonde in 
1733 te Leeuwarden, van 1735-1770 te Holwerd, was daar in 1749 „een bakker die de 
kost kan winnen" . Later werd hij dorprechter te Ternaard en overl. ald. 1775 71); tr. 
Leeuwarden 14 nov. 1733 Janke Saekes, overl. Ternaard 1779 72). 

Uit d i t huwelijk (allen gedoopt te Holwerd): 
1. Tjitske Pyters Tadema, ged. 2 jan. 1735; 
2. Ytje Pyters Tadema, ged. 24 maart 1737; 
3. Mettje, volgt Vb; 
4. Hiltje Pyters Tadema, ged. 6 aug. 1747; 
5. Gysbert Pyters Tadema, ged. 18 jan. 1750; tr. Nes (W.D.) 19 mei 1776 Geertje 

Dirks, ged. Marrum 5 febr. 1741, dochter van Dirk Gaabes en Doetje Pyters; 
6. Namke Pyters Tadema, ged. 3 dec. 1752. 

Vb. (VIETTJE PYTERS TADEMA, ged. Holwerd 6 nov. 1740, overl. Blija 1 juni 1814; 
tr. ca. 1767 Boote Hendriks, geb. Blija ca. 1735, mr. t immerman, overl. Blija na 1778, 
weduwnaar van Sijke Klazes. 

Uit d i t huwel i jk: 
1. Rinske Bootes, ged. Blija 22 mei 1768, jong overleden; 
2. Pieter Bootes Tadema, ged. Blija 5 nov. 1769, koopman, overl. Ferwerd 21 mei 

1816; tr. 1) Ferwerd 21 jul i 1793 Ytje Meinderts de Haan, ged. Ferwerd 19 april 1767, 
overl. ald. 13 febr. 1802, dochter van Meindert Reinders en Getje Clazes; tr . 2) Ferwerd 
18 dec. 1803 Marijke Ruurds de Jong, geb. Blija 12 nov. 1783, overl. Ferwerd 27 okt . 
1861, dochter van Ruurd Pieters de Jong en Lysbeth Anthony de Jong. 

Uit beide huwelijken stammen Tadema's die vooral in Ferwerderadeel en omgeving wo
nen. 

Boote Hendriks had uit zijn huweli jk met Sijke Klazes onder meer een zoon Hendrik 
Bootes, ged. Blija 18 nov. 1764, overl. Ferwerd 4 febr. 1803. Van hem stamt een ta
melijk uitgebreid geslacht Tadema dat, hoewel niet verwant aan het hier beschreven 
geslacht, toch de naam voortzet (vgl. de inleiding, pag. 87). 

IVd. JAN GYSBERTS TADEMA, ged. Holwerd 20 maart 1712, schippersgezel en later 
hospes te Franeker, werd ald. 5 juni 1734 ingeschreven in het burgerboek, was bij de 
quotisatie van 1749 arm; tr. Franeker 21 jan. 1731 Antje Aesges. 

Uit d i t huweli jk: 
1. Johannes Jans Tadema, ged. Franeker 16 okt . 1732, wolkammer; tr. Franeker 

5 jul i 1760 Jenne Jentjes Posthuma. 
2. Tjitske Jans Tadema, ged. Franeker 5 maart 1735. 

IVe. PYTER GYSBERTS TADEMA (de jonge), ged. Holwerd 20 april 1721, mr. bak
ker te Oudebildtdijk 1746-1756 (in 1749 aangeslagen voor 20-9-0, overeenkomende 
met £ 8 0 0 kapitaal); later bakker en dorprechter te Ternaard. Waarschijnlijk overl. 
mei 1780 7 3 > ; tr. 1) Holwerd 29 mei 1746 Grietje Gerbens uit Leeuwarden, die 1748/ 
49 te Oudebildtdijk stierf; tr. 2) Vrouwenparochie 16 nov. 1749 Johanna Jans uit 
Leeuwarden, die 1758 als lidmaat te Ternaard werd ingeschreven, overl. na 1775. 

Uit het eerste huweli jk: 
1. Tri jntje Pyters Tadema, ged. Vrouwenparochie 30 april 1747; tr. Jelsum 4 jul i 

1770 Sjoerd Foekes, schoolmeester te Jelsum, ged. (Ooster)Nijkerk 27 maart 1747, 
zoon van Foeke Sjoerds, schoolmeester en geschiedschrijver, en Antje Aukes; 
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2. Gysbert Pyters Tadema, ged. Vrouwenparochie 5 mei 1748, ongeveer 10 weken 
oud. Waarschijnlijk jong overleden. 
Op 15 mei 1770 deden Pyter Gysberts en Johanna Jans uitwijzing van de nalatenschap 
van win. Grietje Gerbens. Trijntje Pyters en Sjoerd Foekes kregen een stuk greidland 
in de Osseweide onder Oostrum en een huis te Ternaard. De totale geschatte waarde 
van deze goederen was 300 gulden 74). De betreffende aktes werden gepresenteerd en 
geregistreerd 19 mei 1780 's nachts om een uur. Dit zal er op wijzen dat Pyter Gys
berts kort tevoren was overleden. 

IVf. GERRYT GYSBERTS TADEMA, ged. Holwerd 8 sept. 1726, mr. bakker te Hol
werd; tr. 1) Holwerd 30 april 1752 Pytje Sytses, ged. Holwerd 16 juli 1733, overl. voor 
1787, dochter van Sytse Pyters en Dieuwke Klazes; tr. 2) Holwerd 20 mei 1787 Rinske 
Scheltes, ged. Holwerd 26 nov. 1730, dochter van Schelte Heeres en Hylkje Scheltes. 

Uit het eerste huwelijk (allen ged. te Holwerd): 
1. Gysbert Gerryts Tadema, ged. 25 maart 1753, jong overleden; 
2. Dieuwke Gerryts Tadema, ged. 22 juni 1755; tr. Holwerd 20 febr. 1780 Bartel 

Martens; 
3. Doetje Gerryts Tadema, ged. 13 maart 1757; 
4. Sjoeuke Gerryts Tadema, ged. 8 juli 1759; tr. Hallum 17 juli 1785 Auke Jans; 
5. Sytske Gerryts Tadema, ged. 28 maart 1761; tr. Holwerd 25 mei 1783 Sije Ja

cobs Bonga; 
6. Gysbert Gerryts Tadema, ged. 12 juli 1767. 
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NOTEN 

Tenzij anders aangegeven berusten alle archivalia in het Rijksarchief in Friesland te 
Leeuwarden. 

1. P.Sipma, Fryske Nammekunde, deel I, Drachten 1952, pag. 80, 121 en 129. 
2. Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, deel I I , bew. P.J.BIok, Groningen 

1895, pag. 28. 
3. Kronieken van Emo en Menko, abten van het klooster te Wittewierum, bew. H.O. 

Feith en G.AckerStratingh, Utrecht 1866, pag. 263. 
4. Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij-gasthuis te Leeuwarden, deel I, 

bew. W.Eekhoff, Leeuwarden 1876, pag. 2. 
5. De Nederlandsche Leeuw 25 (1907) kolom 25-27. 
6. Oudfriesche Oorkonden, deel I, bew. P.Sipma, 's-Gravenhage 1927, pag. 63, 69, 

73,87,91,92, 101, 102 en 114. 
7. Oudfriese Oorkonden, deel IV, bew. O.Vries, 's-Gravenhage 1977, pag. 35 en 36. 
8. Register van den Aanbreng, deel I I I , bew. I.Telting, Leeuwarden 1880, pag. 19. 
9. Idem, deel I, pag. 61. 

10. Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, deel I, bew. G.F.Baron thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Leeuwarden 1763, pag. 719. 

11. Als noot 8, deel I, pag. 176. 
12. Persoonl. meded. jhr. J.N. van der Does. 
13. Wapen- en vlaggenboek Hesman, Gemeentearchief Leeuwarden. 
14. J.B.Rietstap, Armorial Général, 8 delen, Lyon 1884-1926. 
15. Archief Nedergerecht Kollumerland B 15 d.d. 29 mei 1660. 
16. Idem V 6 fol. 100. 
17. Idem V 7 - V 10 (raadpleeg indices van deze stukken, Arch. 13y). 
18. Idem P 23 d.d. 4 april 1671. 
19. Idem V 8 fol. 375 en O 5 fol. 8. 
20. Zie pag. 105 van dit Jierboekje. 
21. Archief Hof van Friesland EEE 2 fol. 11. 
22. Archief Nedergerecht Dokkum O 7 fol. 87. 
23. Idem fol. 288. 
24. DTB 202, lidmatenregister Herv. gem. Dokkum. 
25. Idem. 
26. Handschrift Smedema, Gemeentearchief Dokkum. 
27. Statenarchief S 2d, 1718 fol. 173. 
28. Archief Nedergerecht Dokkum EE 15 fol. 156, 159, 165, 166, 168, 350 en 386. 
29. Archief Hof van Friesland, bijl. civ. sent. 443-7 (1725). 
30. Idem 642-3 (1736). 
31. Genealogie Tadama, hs. K.M. van der Kooi. 
32. Idem. 
33. Idem. 
34. P.Nieuwland, De Quotisatiekohieren, deel I, Leeuwarden 1980, pag. 129-133. 
35. Als noot 31. 
36. „Memoryboek van de vrouwen", dagboek van verlossingen te Dokkum van Catha-

rina Geertruida Schraders. Copie Rijksarchief nr. 6244. 
37. Als noot 34, deel II,'Leeuwarden 1981, pag. 41. 
38. Als noot 36. 
39. Prov. Bibl. van Friesland, Hs. nrs. 1092-149 en 1093-70. 
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40. Als noot 36. 
4 1 . Archief Hof van Friesland, bi j l . civ. sent. 719-4 (1742). 
42. Als noot 3 1 . 
43. Idem. 
44. Idem. 
45. Archief V .O .C , soldijboek van het schip „Sparenr i jk" , Alg. Rijksarchief, Den 

Haag. 
46. M.W.Juriaanse, Catalogue of the archives of the Dutch Central Government of 

Coastal Ceylon 1640-1796, Colombo 1940. 
47. Nieuw Nederlands Jaarb. 1789, deel I, pag. 441 en 649. 
48. W.Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers der O.I.C. op hare buitencomptoiren 

in Azië, Amsterdam 1944. 
49. Nederlands Patriciaat 2 (1911) pag. 309. 
50. J.J.Coton, List of transcriptions on tombs and monuments in Madras, Madras 

1905. 
5 1 . Als noot 48. 
52. Als noot 3 1 . 
53. Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel IV, kolom 1293. 
54. Idem. 
55. Nederlands Patriciaat 49 (1963) pag. 67. 
56. Nieuw Ned. Biografisch woordenboek, deel IX, kolom 1105. 
57. Gens Nostra 1975, pag. 112. 
58. Nederlands Adelsboek 11 (1913) pag. 168; idem 34 (1936) pag. 402. 
59. Archief Ministerie van Koloniën nr. 7489, Gouv. besl. d.d. 30 juni 1869. Alg. 

Rijksarchief. 
60. Idem nrs. 7716 en 7718, Gouv. besl. d.d. 10dec. 1878 resp. 20 jan. 1879. 
6 1 . Archief Alg. Rekenkamer, dossier 3677, Alg. Rijksarchief. 
62. Als noot 12. 
63. M.Fielding, Dictionary of American Painters, Sculptors & Engravers, New York 

1945. 
64. P.A.Scheen, Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars, deel I I , 's-Graven-

hage 1970, pag. 423. 
65. Idem, deel I, pag. 463. 
66. P.H.Ritter, in : Levensberichten Mi j . v. Nederl. Letterkunde 1947-1949, pag. 129-

133. 
67. Archief Nedergerecht Dokkum O 7 fo l . 466. 
68. Archief Nedergerecht Westdongeradeel D 5b, d.d. 17 jan. 1713. 
69. Idem, Q 28 fo l . 147. 
70. T.Stark-Heeringa, Heeringa's (Westdongeradeel), [Oosterbeek 1962]. 
71 . DTB 763, lidmatenboek Ternaard. 
72. Idem. 
73. Archief Nedergerecht Westdongeradeel BB 13, fo l . 194, 194v en 195. 
74. Idem. 
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TADEMASTATE TE OOSTRUM 

Er zijn verschillende staten en stinzen met de naam Tadema bekend. De oudst bekende 
is de stins van Liubbo Tadegma te Oostwold (waarschijnlijk bij Midwolda). Deze werd 
in 1295 genoemd 1). In het stemkohier van Surhuizum komt in 1640, onder nr. 23, 
het Tadema hornleger voor. Hier zal eerder het Surhuizumer geslacht Tadema gewoond 
hebben. Te Kollum is de naam Tadema op de kaart van Eekhoff twee keer aangegeven. 
Ten westen van het dorp draagt een boerderij nog de naam „Tademastate". Volgens 
Andreae heeft hier oorspronkelijk de Tademastins gestaan 2). De tweede state met 
deze naam, aan de oostkant van het dorp, werd ook wel Doma genoemd 3). Tenslotte 
noemt Andreae onder Oudwoude nog de „Tadema saete op de Wirden", waarvan de 
juiste ligging echter niet bekend is. 4) 
Tadema state te Oostrum stond in de buurschap Tilburen. Hier staan tegenwoordig 
twee boerderijen. De oostelijke, die kortgeleden is afgebrand maar prachtig herbouwd, 
draagt nog de naam Tadema. Volgens het stemkohier stonden hier in 1640 drie stem
gerechtigde plaatsen, nl. nr. 11, Tademastate, groot 50 pdm., nr. 12, een plaats groot 
15 pdm. en nr. 13, een saté groot 50 pdm. Deze laatste werd ook wel „Heemstra" 
genoemd. De nummers 11 en 12 waren toen in één hand en zijn d i t later ook meest 
gebleven. Ze werden samen ook wel als Tadema aangeduid. In 1511 schijnen deze drie 
plaatsen een geheel te hebben gevormd, want het Register van de Aanbreng geeft als 
grootte op 119 pdm. en 8 einsen. 
Een afbeelding van de oorspronkelijke state is niet bekend, maar we kunnen ons een 
beeld vormen aan de hand van verschillende beschrijvingen. Een koopakte van 1679 
spreekt van „Seekere State en Saté landts, Tadema genaemt, gelegen tot Oostrum ... 
met de huysinge daerop staende, schuyre, poort, singel ende grachten, bomen ende 
plantagie ... groot nae naem en faem ses en sestig pondematen ... met de gerechtigheyt 
van twee stemmen" 5) Omstreeks 1840 heeft de toenmalige eigenaar, IVI.D.Mellema, 
een beschrijving van zijn bezittingen gegeven. Over Tadema state, aangeduid als „de 
Oostelijke huizinge" schrijft h i j : „E r is eene gragt om het gehele hornleger en eene 
poort op het hiem geweest, met eene stenen pijp er onder door lopende, welke pi jp ik 
in 1836 uitgebroken heb en waarvan veel steen kwam. Voor het voorhuis heeft een 
zeer hogen stins op kelders gestaan, die ongeveer 1780 tot 1790 weggebroken is. Er 
stond aan de West en Oost kant eene hoog opgaande zware hagedoorn schutting. De 
overblijfzels zijn in 1836 door mij uitgeroeid. Op de grachtskant stonden mispelbo-
men" 6), Verder schrijft hij dat „het huis op het hoog" (waarschijnlijk nr. 12), in 1836 
werd afgebroken. De beschreven bouwwijze op kelders werd bij stinzen in de 15de 
eeuw algemeen toegepast. 7) 

De bewoners van Tademastate 

Uitgaande van de gegevens van de floreenkohieren en andere bronnen kunnen we 
schatten dat tussen 1500 en 1800 ongeveer 20 families op de state hebben gewoond. 
Van vier personen weten we dat z i j , en/of hun nakomelingen, de naam Tadema aan de 
state hebben ontleend. Deze geslachten worden hieronder behandeld. 

A. Het geslacht van Hessel Eyntesz. °V 

I. HESSEL EYNTESZ. TADEMA, geb. ca. 1480, woonde in 1511 als huurder op 
Tadema state. Landheren waren toen Take en Menke Heemstra. Hessel gebruikte ruim 
119 pdm. land, die voor 45 florenen werden aangeslagen. Hessel betaalde zelf 10 flo-
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renen, zodat ongeveer 26 pdm. zijn eigendom zal zijn geweest 9). Hij kocht in 1525/26 
land te Oostrum, en was in 1536 en 1539 volmacht van „de gemeene zijlvesten" van 
Oostrumerzij l. Overl. voor 9 juni 1551; tr . Wisck Gerroltsma. 

Ui t d i t huweli jk: 
1. Minne Hesselsz., leeft nog in 1551; 
2. Eynt Hesselsz., volgt I la; 
3. Tyepcke Hesselsz., volgt l l b ; 
4. Hidt Hesselsdr., tr. Jasper Jelles Gerroltsma; 
5. Hessel Hesselsz.? 

Ha. Eynt Hesselsz., geb. ca. 1510, boer te Oostrum, deed in 1542 als kerkvoogd van 
Oostrum opgave van de kerkelijke bezittingen 10). Toen waren eigenaars van de „za
ten toe Oostrum over die T i l l e " : Syuert en Johannes Heemstra. Het is niet duideli jk of 
Eynte op een van deze sates woonde ofwel ergens anders in Oostrum. Overl. voor 13 
okt. 1564, tr. N.Jellesdr. 

Uit d i t huweli jk: 
Menne Eyntesz. Voor hem en zijn nakomelingen zie geneal. Wesselius. 

l lb . TYEPCKE HESSELSZ., geb. ca. 1510, secretaris van Kollumerland, in 1546 sub
sti tuut grietman. Overl. 23 sept. 1578. 

Ui t zijn eerste huweli jk met N.N.: 
1. Hessel Tyepckes, volgt l i l a ; 
2. Sytse Tyepckes, volgt l l l b . 
Uit zijn tweede huweli jk met Lyse Brandenborch: 
Wisck, Tru idt , Aelt ien. 

l i l a . HESSEL TYEPCKES, woonde te Kol lum, overl. voor 1583, tr. Wije Broersma die 
in 1583 en 1587 namens haar kinderen procedeerde 11). 

l l l b . SYTZE TYEPCKES, overl. voor 1583, tr. Willemtie Jobsdr., die 1583 en 1587 te 
Oostrum woonde en als erfgenaam van Sytze Tyepckes procedeerde 12, 13) 

Geen van de hierboven genoemde nakomelingen schijnt de naam Tadema te hebben ge
voerd. Wel leefde te Dokkum ca. 1580 Hessel Hessels Tadema, van beroep herbergier 
of brouwer 14, 15) Hi j stierf voor 1585; zijn weduwe Neel Hendriksdr. procedeert in 
1587 tegen Wije Broersma en Willemtie Jobsdr. 16). Zij overleed voor mei 1597 17). 
Hessel Hessels zal een afstammeling van Hessel Eyntes zijn geweest, maar het is niet 
duidelijk of hij een zoon dan wel een kleinzoon was. 

B. Het geslacht van Jan Cornelis 

Jan Cornelis zal ongeveer 1530 geboren zijn. Hij trouwde voor 1555 met Bauck 
Buyngha (of Bonga), geb. op Buyngha state te Driesum, dochter van Wopke Taeckes 
Buyngha en Oedzen Willems Heemstra. Het echtpaar woonde in 1555 te Kol lum, daar
na te Dantumawoude en van 1558 tot 1560 weer te Kol lum 18, 19). |n 1560 kochten 
zij 1/4 deel van Tadema te Oostrum van Johannes Willems Heemstra 20) Op deze 
state woonden zij to t ongeveer 1586, en Jan Cornelis noemde zich nu Tadema. De sta
te zal volledig in hun bezit zijn gekomen toen Johannes Heemstra op 13 jan. 1567 
stierf en Bauck Buyngha voor 1/3 deel zijn erfgenaam was 2 1 , 22) j a n Tadema voerde 
enige processen over de verbeurd verklaarde goederen van zijn (onthoofde) zwager Wil-
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lem Buyngha 23, 24), Van 1574 to t 1580 was hij kerkvoogd te Oostrum 25). Op 27 
okt. 1586 woonde hij te Dokkum 26) maar tussen 1587 en 1591 werd hij benoemd to t 
grietman van Dantumadeel 27, 28), Hij was tevens grietenijontvanger en dijkgraaf. 
Jan Tadema stierf 4 okt. 1600. Bauck Buyngha woonde in 1604 nog in Dantuma
deel 29) ( maar overleed te Leeuwarden 2 jan. 1608. In haar sterfhuis werd op 10 febr. 
1608 inventaris opgemaakt 30) . Hierbij waren aanwezig de dochters Ytjen en Tetke 
Tadema met hun echtgenoten en Auckien Hieronimi Polman met haar curator Gerolt 
van Feitzma. Als onroerende goederen werden genoemd: Buyngha state te Dantuma-
woude, een derde deel van Deitsma state te Driesum, een woonhuis te Rinsumageest 
en verschillende stukken los land. Tademastate behoorde niet meer to t het bezit. 
In de kerk te Rinsumageest ligt een zerk met de volgende tekst: 

A º 1600 den 4 Octob. gestorven 
de Ed lan Taedema, 

grietm ... er Dantumadeel. 
A º 1608 2 January 
is ges ... d'Eerb. J ... 
Bauck v. Buyngh ... 

Op deze steen staan de alliantiewapens Tadema en Buyngha, met als helmteken een 
rechtsgewende zwanehals. Het wapen Tadema is: gedeeld, I. een Friese adelaar, I I . een 
linksgewende zwanehals 31). Het wapen Buyngha is een pelikaan die zijn jongen 
voert 32), 

Kinderen (volgorde niet bekend): 
1. Idtzen (of Ytjen) Tadema, geb. Oostrum 1566, overl. Dokkum 15 dec. 

1647 33) / tr. 1) 1590 Saeke Sybema te Oudwoude, deze is omstr. 1600 gestorven; 
tr. 2) 1605 mr. Claes Cornelisz. Uma, notaris en grietenijontvanger te Kol lum, in 1612 
secretaris van de Rekenkamer 34) f overl. voor 1628 35) 

2. Annethien Tadema, geb. Oostrum ca. 1570, overl. Leeuwarden 1601; tr. Hero-
nimus Polman, overl. ca. 1601, zoon van dr. Simon Polman en (waarschijnlijk) Hille 
Rithamers 36) Uit dit huwelijk twee dochters, over wie in 1601 dr. Augustinus Pol
man curator was 37). n l . : a. Anthien Polman, overl. voor 1608; b. Auckjen Hiernoni-
mus Polman, woonde in 1608 bij haar grootmoeder te Leeuwarden. Zij werd eigenares 
van Buyngha state. Is drie keer gehuwd: 19 aug. 1610 met dr. Nicolaas Brouerius, 22 
mei 1614 met Gerardus de Blau en 24 nov. 1633 met dr. Siricus Hilverda (alle huwelij
ken te Leeuwarden). 

3. Tetke Tadema, geb. Oostrum ca. 1570, overl. Leeuwarden 1608/1609, ging 
aldaar 3 april 1595 in ondertrouw met dr. Augustinus Polman, advocaat te Leeuwar
den. Deze verbleef 1606 te Zwol le, terwij l tot curator bonorum over zijn bezittingen 
was aangesteld Jacob Symens, bode van het Hof van Friesland 38) Op 20 jan. 1606 
werden verschillende van zijn onroerende goederen publiek geveild. Deze werden ge
kocht door Bauck Buyngha als grootmoederen „ t u t r i x " van Auckien Polman. In 1608 
was dr. Polman aanwezig bij de inventarisatie van zijn schoonmoeder, maar hij is spoe
dig daarna overleden. Hij was een zoon van dr. Simon Polman en Hille Rithamers 39). 
Uit di t huweli jk: Auckjen Augustinus Polman, over wie in 1609 Claas Cornelis Uma 
curator was 40). 

C. Het geslacht van Gercke Sypts 

Gercke Sypts, geb. ca. 1600, woonde in 1629 te Oostrum. Hij was toen gehuwd en 
eigenaar van de plaatsen 11 en 12. Tussen 1629 en 1633 liet hij driemaal los land pro
clameren, in totaal 18 pdm. 41). Op 22 okt. 1656 maakte h i j , tezamen met zijn vrouw. 
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een testament dat 21 febr. 1657 bij het Hof van Friesland werd geregistreerd 42) 
Tussen deze beide data is hij gestorven en in de kerk van Oostrum begraven. De tekst 
van zijn grafsteen is als volgt beschreven: 

A º 1655 den 17 Nov... 
Eersamen Gerck Sypt... 
iaer en leit hier b... 43) 

(moeten we mogelijk lezen: 1656 den 27 nov. ?). 
Gerck Sypts tr. ca. 1625 Ebeltie Reytsesdr. Deze maakte 21 april 1674 een testament 
dat 19 juni 1676 bij het Hof werd geregistreerd 44) De tekst van haar grafsteen in de 
kerk te Oostrum luidt: 

„Anno 1676 den 30en Maij is in den Heere ontslapen 
die eerbare Ebeltje Reijfs (lees Reijts) 

weduwe van Gerck Sijpts Tadema ou t . . . 
2 ende ... ende leit alhier begraven. 

Al l die hier op mij treden, neem een exempel aen mi j . 
al legh ick hier beneden, ick ben geweest als gh i j " 45) 

Uit di t huweli jk: 
1. Sytske Gercks Tadema, overl. Niawier voor 3 maart 1660 (waarschijnlijk in de 

kraam 46); tr. 1656/57 Lourens Dircks, boer te Niawier, overl. midden 1672 (voor 22 
ok t . 1672 47) f zoon van Dirck Rinses en N.N. Uit d i t huweli jk: Sytske Lourens, geb. 
Niawier 1659, over wie Ebeltie Reitses voogdes was. Zi j overl. Niawier voor 16 april 
1660 48). Lourens Dircks is nog twee keer gehuwd nl. Metslawier 3 maart 1660 met 
Auckjen Andries Bolta (die voor 1670 overleed 49) en daarna met Geurtie Jaspers, die 
hem overleefde; 

2. Sytse Gercks Tadema, was 22 nov. 1672, als volmacht van zijn moeder, aanwe
zig bij de boedelscheiding van Lourens Dircks. Als zijn merk zette hij een hakenkruis. 
In het testament van 1674 van zijn moeder werd hij aangewezen als erfgenaam voor 
1/5 deel van de inboedel. 

3. Tietske Gercks Tadema, geb. Oostrum ca. 1625; tr. 1646/52 Gerryt Freerkste 
Burum, overl. voor 1671. Zie genealogie Tadama, generatie I (pag. 90). 

4 . Doetìe Gercks Tadema, tr. Reinier Hayes. In 1656 waren beiden reeds overle
den. Uit di t huwelijk een dochter Geertie Reiners, ook wel Doetie Reiners genoemd. In 
1656 kreeg zij 1/5 van de erfenis toegewezen, terwij l als voogd werd benoemd Piecke 
Nienhuys, apotheker te Dokkum. In 1674 kreeg ze echter als haar legitieme portie 
slechts 8,5 pdm. land en werd voor de rest onterfd, „ O m redenen mij daartoe moveren
de, ende door quade bejegeningen van haar Geertie, ofte anders Doetie genaemt, oir-
saick genoegh hebbende, als zijnde niet alleen tegen mijn danck gehyickt, maer heeft 
mij dickwils genaemt olde Duivel, jae int huis omgejaegt, welck mij als mijn kintskindt 
niet staat te l i jden". Doetie Reinders komt nog in het floreenkohier van 1728 voor. 

5. Lioetske Gercks Tadema; tr. tussen 1656 en 1671 met Ale Walings uit Metsla
wier. Deze was in 1672 als volmacht van Ebeltie Reitses bij de boedelscheiding van 
Lourens Dircks. 
Op 19 jan. 1680 proclameerden dr. Wigerius Stania en zijn echtgenote Cornelia Ruirt-
sma te Dokkum de koop van Tademastate van de gezamenlijke erven van Gercke Sypts 
Tadema en Ebeltie Reitses, voor 6320 goudgulden 50) 

D. Het geslacht van Jan Pytters 

Bij di t geslacht werd de naam Tadema pas gevonden bij de kleinzoon van de bewoner 
van de state. 
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I. JAN PYTTERS, geb. ca. 1700, boer te Ee (1724-1756) en later te Oostrum, werd 14 
mei 1756 met attestatie in het lidmatenregister daar ingeschreven, was in 1758 dorp-
rechter en woonde toen op Tademastate 51); jn 1768 woonde hij daar niet meer 52); 
tr. Ee 7 mei 1724 Sjoukje Teedes. 

Uit dit huwelijk (allen gedoopt te Ee): 
1. Pytter, volgt I I ; 
2. Ymke, ged. 15aug. 1734; 
3. Gryttje,ged. 16 sept. 1736; 
4. Antje, ged. 21 sept. 1738. 

II . PYTTER JANS, ged. Ee 11 dec. 1729, boer te Ee; tr. ald. 29 juli 1759 Doetje Jo-
hannes. 

Uit dit huwelijk (allen gedoopt te Ee): 
1. Gryttje, ged. 14 aug. 1763; 
2. Johannes, ged. 26 febr. 1764; 
3. Johannes, ged. 24 maart 1765; 
4. Antje, ged. 16 aug. 1767; 
5. Minke, ged. 25 maart 1769; 
6. Jan, volgt I I I . 

I I I . JAN PYTTERS TADEMA, geb. Ee 22 juli 1772, wagenmaker te Lioessens, nam in 
1811 de geslachtsnaam Tadema aan, overl. Lioessens 2 febr. 1824; tr. Ee 2 jan. 1803 
Grytje Jacobs Minnema, geb. Kollum 23 nov. 1777, werd 1817 lidmaat te Lioessens en 
vertrok met haar kinderen juli 1824 naar Wehe (gem. Leens), overl. Leens 25 juni 
1837, dochter van Jacob Douwes, landbouwer en Geeske Tjerks. 

Uit dit huwelijk: 
1. Geeske Tadema (na 1824 genaamd Tiedema ofwel Tedema), geb. Lioessens 19 

sept. 1807, overl. Ulrum 1 okt. 1880, tr. 1) Leens 6 dec. 1827 Jacob Ebels Wilkens, 
geb. Hornhuizen 16 febr. 1806, dagloner, overl. Ulrum 9 nov. 1841, zoon van Ebel 
(Ybel) Jannes, dagloner, en Martje Jacobs; tr. 2) Ulrum 20 dec. 1856 Jannes Ebels 
Wilkens, geb. Eenrum 4 maart 1801, dagloner, overl. Ulrum 6 juli 1877, broer van Ja
cob. Bij dit huwelijk werd ook erkend een dochter Frouwkje Tedema, geb. Ulrum 12 
april 1851. 

2. Pieter Jans Tadema (na 1824 genaamd Tedema), geb. Lioessens 25 febr. 1811, 
dagloner, overl. Houwerzijl 28 mei 1862; tr. Ulrum 20 nov. 1843 Antje Hendriks Wal-
linga, geb. Ulrum 12 dec. 1817, dochter van Hendrik Jans Wallinga en Trijntje Olferts. 
Uit dit huwelijk: Janna Tedema, geb. Houwerzijl 15 febr. 1857. 

Apeldoorn, september 1981 K.Terpstra 

NOTEN 

Behalve nr. 30 berusten alle archivalia in het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden. 

1. Kroniek van Emo en Menko, bew. H.O.Feíth en G.Acker Strating, Utrecht 1866, 
pag. 263. 

2. A.J.Andreae, Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven, 
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Leeuwarden 1975 (herdruk), deel I pag. 129. 
3. Idem deel I pag. 176. 
4. Idem deel II pag. 18. 
5. Archief Nedergerecht Oostdongeradeel M 5 fo l . 145 en 162. 
6. Prov. Bibl. Hs nr. 5569, thans in het Rijksarchief. 
7. C L . van Beyma, De ontwikkel ing van de stins in Friesland, in „Fr ies land", Leeu

warden 1940 (uitg. Realta). 
8. Voor dit geslacht mochten verschillende gegevens worden ontleend aan een nog 

ongepubliceerde genealogie „Wesselius", opgesteld door H.Bierma en P.S.Wesse-
lius. Eerstgenoemde auteur gaf bovendien nog verschillende toelichtingen. Vgl. 
Rijksarchief, Gen. nr. 450. 

9. Register van den Aanbreng, bew. I.Telting, Leeuwarden 1880. 
10. Beneficiaalboeken, bew. J. van Leeuwen, Leeuwarden 1850. 
11. Archief Hof van Friesland Y Y 14 pag. 122. 
12. Idem, en pag. 427. 
13. Idem, pag. 457. 
14. Aantek. Reddingius, deel 2 pag. 46 (Rijksarchief copie nr. 4125). 
15. Archief Nedergerecht Dokkum F 2 fo l . 93, 129, 1 4 6 , 2 2 0 , 2 2 7 , 3 1 1 . 
16. Archief Hof van Friesland Y Y 16 d.d. „post pont ianum" 1587, nr. 15. 
17. Archief Nedergerecht Dokkum F 3 fo l . 109. 
18. Rentmeestersrekeningen 18 fo l . 23v. 
19. T.E.Teunissen, De Dokkumer walden yn eardere en lettere t i id , Dokkum 1938, 

pag. 267. 
20. Als noot 18. 
2 1 . Friesche Volksalmanak 1887 pag. 15. 
22. Nederlands Adelsboek 1942 pag. 11. 
23. Als noot 2 1 . 
24. Archief Hof van Friesland Y Y 13 d.d. 15 sept. 1581. 
25. Register van geestelijke opkomsten in Oostergo, bew. J.Reitsma, Leeuwarden 

1888, pag. 219. 
26. Als noot 19, pag. 219. 
27. H.Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen, Leeuwarden 1893. 
28. A.J.Andreae, Nalezing op de nieuwe lijst der grietmannen van Jhr. Mr. H.Baerdt 

van Sminia, Leeuwarden 1893. 
29. Archief Nedergerecht Dantumadeel K 1 d.d. 27 aug. 1604. 
30. Archief Nedergerecht Leeuwarden Y 17 fo l . 41-55 (Gemeentearchief). 
3 1 . Persoonl. mededeling K.M. van der Kooi . 
32. Genealogysk Jierboekje 1975 pag. 7. 
33. Als noot 14. 
34. Als noot 26. 
35. Als noot 14. 
36. Rentmeestersrekeningen 31a fo l . 71v en 33 fo l . 24. 
37. Als noot 14. 
38. Archief Hof van Friesland Mi 10 fo l . 497-502. 
39. Als noot 36. 
40. Als noot 14. 
4 1 . Archief Nedergerecht Oostdongeradeel M 2 fo l . 128, 192, 271 . 
42. Archief Hof van Friesland EEE 2 fo l . 11. 
43. Publicaties Stichting Alde Fryske Tsjerken band 1 pag. 193. 
44. Archief Hof van Friesland EEE 4 fo l . 262. 
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45. Als noot 43, pag. 195. 
46. Archief Nedergerecht Oostdongeradeel J 15 fol. 121. 
47. Idem J 18 fol. 305. 
48. Als noot 46. 
49. Genealogysk Jierboekje 1977 pag. 20. 
50. Als noot 5. 
51. Stemkohier Oostdongeradeel 1758, sub Oostrum. 
52. Idem, 1768. 
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TWEE WAPENS VAN DE FRIESE ADELLIJKE VAN LOO's 

Onder de werken die over de genealogie in Friesland bestaan neemt nog steeds het bi j
na anderhalve eeuw oude standaardwerk, dat tot t i tel voert „Stamboek van den Frie-
schen vroegeren en lateren Ade l " een ereplaats in 1). Helaas is de oplaag zeer beschei
den geweest, hetgeen voor talri jke rechtgeaarde onderzoekers van heden to t een „on
bekend maakt onbemind" leiden moest. Immers, men kan de twee zware boekdelen 
practisch gesproken tegenwoordig alleen maar in enige grote bibliotheken raadplegen; 
zij bevinden zich in klein aantal in particulier bezit en het fol io formaat laat mechani
sche copiëring niet, nauwelijks of met grote moeite toe. 
Onder de in dit boekwerk behandelde families komt voor het geslacht Van Loo, waar
over de samensteliers van het „Stamboek" zich spijtig beklagen dat zi j , ondanks veel 
moeiten, te weinig gegevens hebben kunnen opsporen, hetgeen ertoe leidde dat het naar 
voren gebrachte in drie onderling losstaande fragmenten moest worden begrepen 2). 
In groter aantal dan men verwachten kon in een minder „nomadische" periode dan de 
onze, hebben vanouds al veel Friezen voor langere t i jd of zelfs voorgoed hun vaderland 
verlaten. Ik getuigde hierover in di t jaarboek al bij herhaling. In mijn korte mededeling 
van nu moge ik het aantal bekende voorbeelden daarvan eens met twee gevallen ver
meerderen. Deze betreffen dan beide het bovengenoemde geslacht Van Loo. De familie 
placht als wapen te voeren: in rood twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gou
den gevest, de punten omlaag, vergezeld van vier zilveren klaverbladen; gekroonde 
helm; helmteken een antieke vlucht, rechts zilver en links rood, elke vleugel beladen 
met vier zilveren klaverbladen als in het schild, 1, 2 en 1 van het ene op het andere. 
Bij wijze van variant had d i t wapen wel als helmteken de gekruiste zwaarden als voren 
tussen een rode vlucht. 3) 
Nu overgaande to t de feiten moet in de eerste plaats worden gezegd, dat het „Stam
boek" een Cornelia van Loo vermeldt, die het jongste of elfde kind zou zijn geweest 
van Mr. Albert van Loo tot Hodenpij l , rekenmeester en commies van Financiën van ko
ning Philips I I , en van Maria van der Mijle Arentsdochter 4), Het bl i jk t nu dat jkvr. 
Cornelia, na te Amsterdam op 25 november 1589 gedane aantekening van ondertrouw, 
te Woerden was gehuwd met Mr. Willem Bardesius, ridder van St.Michel, heer van War-
menhuizen en Krabbendam, zoon van Mr. Willem en van Aechgen Willemsdochter Ad-
mirael, geboren 1563 en overleden 8 mei 1619. Cornelia van Loo is overleden op 16 
september 1607 te Alkmaar, nadat twee dagen tevoren een kind van haar begraven 
was, zodat zij waarschijnlijk in de kraam gestorven is. Op de 20ste dier maand werd zij 
zelf in de Grote Kerk ter plaatse bijgezet. In Alkmaar had de familie een door haar be
woond en verbouwd, van een toren voorzien voormalig kloostercomplex, genaamd 
„He t Hof" , aan de noordzijde van de Nieuwesloot. Daar werden op de voorgevel van 
het woonhuis vier schildhoudende leeuwen geplaatst, zoals oude prenten ons demon
streren. Voorgesteld zijn hier de wapens van de ouders van elk der echtgenoten, maar 
helaas is onlangs bij zeer onoordeelkundige herstelwerkzaamheden aan het gebouw één 
van die sieraden verdwenen, terwij l de overige ernstige blutsen hebben opgelopen. Van 
één ui t di t viertal, dat met het zwaarden-wapen van de Van Loo's, gaat hierbij een af
beelding naar een in dit jaar vervaardigde foto. 

Een tweede verrassende aanvulling inzake de Van Loo's kon aangetroffen worden op 
een plek, nog veel verder van Friesland verwijderd. Zij heeft weer betrekking op een 
vrouweli jk famil iel id. Nu echter kon aan de hand van de gegevens in het „Stamboek" 
niet worden opgemaakt of zij behoorde onder het eerste, tweede dan wel het derde 
fragment in de genealogie. Haar identiteit kon bovendien evenmin uit andere bronnen 
worden opgespoord, maar het gebruikte wapen laat geen twi j fel toe. 5). 
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Oude gevelversiering van „Het Hof " te Alkmaar met het wapen Van Loo. 



Bij het dorp Brünen, gelegen in Duitsland ten noordoosten van de stad Wesel in de 
voormalige Kreis Rees bevindt zich, omgeven door een dubbele gracht, de havezathe 
of het adellijke huis „Venning(hausen)". Wegens dit huis werd op 6 november 1634 jr. 
Borchard von der R(h)oer (Rohr; Ruer) to t Venninghausen bij de ridderschap van 
Kleef opgezworen en als zijn kwartieren werden opgegeven 

Rhor Düngelen Van der Capellen Epsendorf 
Heghe Blomeuelt (Inghen)Haeff Zuylen 6) 

Deze kwartieren zijn aldus te ontleden, dat de vader van de betrokkene, Godfried 
(Goddart of Gerhard) von der Rhoer was gehuwd met Jacoba van der Capellen tot Es-
selt en Broeckhuizen, de dochter van Robert van der Capellen en diens eerste vrouw 
Margaretha van Epsendorff Warnersdochter 7). Uit het een en ander b l i jk t voorts dat 
Godfried de zoon was van een eerdere Borchard met Bathe van Düngelen. 
Nu zijn er op het huis Venninghausen een drietal 17de-eeuwse rouwkassen in rui tvorm, 
van het type Hatchment", bewaard gebleven, waarvan er twee voor dit onderwerp van 
belang zijn 8). Eén van deze beide is voorzien met het wapen(schild) Van Loo en heeft 
het bijschrift: 

O B Y T / A N O J636 / 14 N O / V E M B E r 9) 

Gelet op de omstandigheid dat Borchard van der Rohr in 1634 met Venninghausen 
werd opgezworen l i jkt het nauwelijks betwijfelbaar, of de twee jaar later daar overle
den jkvr. Van Loo moet diens echtgenote geweest zi jn, alleen al aangezien de hier be
schreven twee rouwkassen in volkomen gelijk model zijn uitgevoerd. De andere rouw-
kas namelijk bevat behalve het volle wapen Rohr het opschrift: 

O B I J T / A º 1666 / DEN 1 4 J A N V A R I S / ROHR 

hetgeen erop moet wijzen dat genoemde jonker Borchard junior zijn vrouw op die da
tum in de dood is gevolgd. 10) 
Wat hier overigens van zijn moge, het is in ieder geval wel merkwaardig hoe verrassend 
„ver van huis" de hier beschreven twee wapens Van Loo terecht konden komen. 

Alkmaar, september 1981 Mr. J.Belonje 

1. Door Jhr. Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. van Halmael jr. Drie delen: I. „Ge-
slachtsregisters", I I . „Aanteekeningen" en I I I . „Wapens van het Stamboek", 
Leeuwarden 1846. 

2. Als voren I, blz. 265-267; I I . blz. 176-181; I I I . plaat X X I I I , sub 133. 
3. J.B.Rietstap, „De Wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederland-

schen Ade l " , Groningen 1890, blz. 361 . Een derde variant komt voor op blz. 63 
sub 13 in het „Armor ia l manuscrit de la fin du 17me siècle", in mijn bezit, her-
komstig uit de collectie Jhr. Coenen van 's-Gravesloot: het helmteken is daar een 
gewone vlucht, rechts rood en links zilver, respectievelijk beladen met 3 zilveren 
en 3 rode klaverbladen, 2 en 1. 

4. I, blz. 70 en I I , blz. 176/7. Voor het volgende ook Joh. E.EIias, „De Vroedschap 
van Amsterdam", I, Haarlem 1903, blz. 48. 

5. „De Navorscher" XV, 1865, blz. 93 en 146; „De Nederlandsche Leeuw" I I , 1884 
blz. 69; V I , 1888, blz. 3 1 , 47 en 5 1 ; X X X V I I , 1919, kol . 39. 

6. Ms. 167 collectie Mr. W.A. baron van Spaen LaLecq, Hoge Raad van Adel te 
's-Gravenhage; A.Fahne, „Aufschwörungen der Ritterschaft des Herzogtums 
Geve" , Düsseldorf 1879, S. 21 sub 19 en dezelfde,,,Geschichte der Westphälischen 
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Geschlechter", Cöln 1858, S. 342. In de kwartierstaat schijnt een generatie met 
Tilbeck tot Offer overgeslagen te zijn. 

7. Bevestigd in „Geslacht-Register van den Huize van der Capellen", z. pi. 1763, blz. 
28-30. Zie ook noot 6. 

8. „Heimatkalender Kreis Rees" 1970, S. 132. 
9. De letters V en E in ligatuur. 

10. Doorsneden: 1. een klimmende leeuw, rechts geplaatst en naar rechts; 2 effen; 
helm met wrong en dekkleden; helmteken de leeuw, eveneens naar rechts (de kleu
ren onbekend). Dat dit het wapen Rohr is wordt bevestigd door A.Fahne, „Denk-
male"; zie noot 6 hiervóór. 
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NAMEN VAN EILANDERS VOORKOMEND IN 
DE TROUWREGISTERS OP DE VASTE WAL 

(vervolg van Genealogysk Jierboekje 1980, pag. 93 - 105) 

HINDELOOPEIM 

Hindeloopen (1709-1741) dtb 413 

Auke Idzes, H. en Soutjen Folkerts, Vlieland, getrouwd 
Teunes Doedes, H. en Keenu Douwes, Vlieland, getrouwd in 
Holland 
Sipke Jans, Ameland, en Jaaij Jaargs, H., getrouwd 
Arjen Klaases, H. en Sijtske Klaases, Vlieland, getrouwd op Vlie
land 
Hille Fokkes, H. en Neeke Martens, Ameland, att. gepasseerd 
Sibren Gerrits, H. en Antjen Gerrits, Terschelling 
Eelke Jans, H. en Reinu Reyers, O.Vlieland, att. gepasseerd 

idem (1741-1811) dtb 414 

Klaas Lieuwes, Terschelling, en Tiet Wouters, H. met att. naar 
Terschelling vertrokken waar zij volgens een ingekomen getuig
schrift van den heer Jan Tijsz Wulp, secretaris van het eiland, 
voor het Gerecht in het huwelijk bevestigd zijn op 20 dec. 
Lammert Nolkes, H. en Afke Harmens, Hol lum, 2e pr. 2 juni 
1802 met toestemming van het Gerecht van H., getrouwd 13 ju
ni 1802 te Hol lum volgens att. getekend door H.H.Becherer, 
pred. te Ballum en Hol lum, Tjeerd Cornelis, ouderling en Douwe 
Gerbens, voorzinger 

3e pr. 30 maart 1806 Willem Arjens, H. en Aaltje Cornelis Jongeboer, Terschelling 
tr. 3 aug. 1806 Pieter Andries Postman, Ameland, en Taat Willems, H. met att. 

van Nes op Ameland 

Register van huwelìjksafkondiging en bevestiging voor het Gerecht 
(1594-1685) dtb 407 

tr. 8 dec. 1664 Hidde Broers, H. en Japcke Cornelis, Vlieland, met att. van Vlie
land 

aangeg. 25 okt . 1678 Emcke Jeyes de Jonge, H. en Neeitjen Claas, Terschelling; att. 
gepasseerd 

tr. 20 nov. 1682 Gerrit Jans, Texel, en Tri jn Idsger, H., getrouwd door Rimke 
Wiggerts 

idem (1685-1729) dtb 408 

aangeg. 29 mrt. 1687 Sijbolt Doedes, H. en Antke Barents, Vlieland 
att. 25 mei 1704 Hijlcke Heeres, H. en Martjen Jans, Vlieland 
3e pr. 29 nov. 1717 Eelke Gerrits, H. en Martjen Cornelis, Vlieland, met att. vertrok

ken naar Vlieland 

1e pr. 29 dec. 1709 
l e p r . 19 juli 1711 

1e pr. 6 aug. 1713 
1e pr. 30 dec. 1714 

1e pr. 13febr. 1722 
1e pr. 18 okt. 1730 
1e pr. 13 aug. 1731 

3e pr. 29 nov. 1789 

3e pr. 6 juni 1802 
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OOSTDONGERADEEL 

Paesens (1712-1810) dtb 544 

tr. 12 maart 1713 Sippe Pijters en Janke Dirks, Ameland 
tr. 13 sept. 1713 Tjerk Japiks, P. en Sjoukjen Sijmens, Ameland 
tr. 10 nov. 1737 Jacob Cornelis, Schiermonnikoog, en Hiltje Jennes, P. 
aangeg. 13 febr. 1751 Botte Rienks, Ameland, en Tri jntje Goitsens, P. 
aangeg. 29 mei 1760 Freerk Simons, Schiermonnikoog, en Sijtje Jannekes, P. 
aangeg. 20 mrt. 1761 Gerrijt Pijters, Hol lum, en Grijtje Tietes, P. 
tr. 25 dec. 1783 Livius Gerardus Dubblinga, Schiermonnikoog, en Sibbeltie Tee

des, P. met att. van Schiermonnikoog, 1e pr. in tegenwoordig
heid van de stiefvader van de bruid 

tr. 26 dec. 1790 Feije Teensen, Schiermonnikoog, en Sibbeltje Taedes, P. met 
att. van Schiermonnikoog 

att. 11 juni 1797 Marten Jacobs, Schiermonnikoog, en Klaske Hillebrands de 
Jongh, P. met att. van Schiermonnikoog en Paesens, vertrokken 
naar Nes en aldaar volgens att. getrouwd 11 juni 1797 

tr. 8 febr. 1807 Ytje Theunis, Schiermonnikoog, en Baukje Jacobs, P., met att. 
van Schiermonnikoog d.d. 5 febr. 1807 

tr. 12 jan. 1808 Ede Abrahams Zeilinga, Schiermonnikoog, en Lollina Feyes, P., 
met att. van Schiermonnikoog d.d. 4 jan. 1808 

tr. 25 nov. 1810 Lievius Gerhardus Dublinga, P. en Mensina Klazes Kievit, Schier
monnikoog, met att. van Schiermonnikoog van okt. 1810 

WESTDONGERADEEL 

Nes en Wierum (1683; 1697-1850) dtb 760 

aangeg. 25 dec. 1711 Klaas Botes, Nes op Ameland, en Orseltje Jacobs, N. 
aangeg. 4 sept. 1734 Philippes Jans, N. en Arriaentie Harmens, Schiermonnikoog 
aangeg. 28 febr. 1739 Jan Popkes, Schiermonnikoog, en Antje Dirks, N. 
aangeg. 4 aug. 1755 Jan Goikes, M. en Grietje Jarigs, Vlieland, zonder spiering ge

trouwd te Vlieland 
aangeg. 28 mei 1757 Cornelis Aukes, Hol lum, en Grietje Aukes, N. 
aangeg. 6 juni 1767 Sijtze Rimmerens, N. en Ytje Teekes, Nes op Ameland, zonder 

spiering getrouwd 
aangeg. 30 april 1768 Jan Joukes, Hol lum, en Tietje Jacobs, N. 
att. 6 juni 1790 Jr. Johan Stachouwer, erfjonker van Schiermonnikoog, en juf

fer Aagje Blom, N. volgens att. van ds. N.Gillot van Schiermon
nikoog aldaar getrouwd 17 juni 

WONSERADEEL 

Makkum (1657-1680) dtb 811 

tr. 29 nov. 1657 Riemer Hylckes, M. en ... Jans, Nes op Ameland 
tr. 12 jul i 1657 Uulke Douwes, M. en Auck Pijtters, Hol lum 
att. 14 jul i 1657 Jetze Jouckes, M. en Yd Andris, Hollum 
att. 7 jan. 1661 Jan Nannes, Ameland, en Hijlck Jans, M. 
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tr. 15 jan. 1662 
att. 8aug. 1663 

att. 28febr . 1664 
tr. 8 jan. 1665 
1e pr. 31 dec. 1664 
tr. 21 jan. 1666 
att. 31 maart 1666 

tr. 29 maart 1668 
att. 26febr . 1668 

tr. 17 mei 1668 
1e pr. 5sept. 1668 

att. 14 mei 1669 
1e pr. 22 nov. 1669 

tr. 25 sept. 1670 
tr. 24 sept. 1671 
1e pr. 6 jan. 1672 

tr. 16 dec. 1677 
tr. 21 maart 1680 

Theunis Jans, Ameland, en Pyttr ick Taeclis, M. 
Taede Ybles, M. en Neeltie Comelis, Den Burg, att. gelicht om 
te Den Burg te trouwen 
Haringh Sickes, M. en Antie Sacherias, De Koog 
Lammert Theunis, Ameland, en Gatske Claesdr, M. 
Pijtter Comelis, Vlieland, en Meycke Jelles, M. 
Comelis Douwes, M. en Lijsbeth Sacharias, Oosterend op Texel 
Reyn Wabes en Tr i jn Folckerts, Terschelling, att. gelicht om op 
Terschelling te trouwen 
Douwe Reyns, M. en Frouck Jans, W.Vlieland 
Jelis Jacobs Stada, M. en Aeltie Ariens, W.Terschelling, att. ge
licht om op Terschelling te trouwen 
Sijmen Jans, M. en Sitjen Volckerts, W.Terschelling 
Foockle Douwes, M. en Aacht Everts, W.Terschelling, att. ge
licht om op Terschelling te trouwen 
Lolle Birdes, M. en Piet Tjeerds, O.Vlieland 
Feycke Beerns, Ameland, en Aeffke Itskes, IVI. att. gelicht om 
op Ameland te trouwen 

Eesge Douwes, M. en Swaantie Tjeerds, O.Vlieland 
Jochem Wijtzes, M. en Anne Comelis, Vlieland 
Ceimpe Jans, M. en Tri jntje Jans, Terschelling, naderhand att. 
gelicht 
Eelcke Sijbes, M. en May Arjens, Terschelling 
Age Watzes, M. en Ybeltie Pijtters, O.Vlieland 

idem (1681-1706) dtb 812 

1e pr. 16ok t . 1681 
tr. 12febr. 1682 
tr. 14 jan. 1683 
att. 21 sept. 1685 

att. 30 maart 1688 

att. 4 maart 1689 

att. 30 dec. 1689 

att. 4 maart 1691 

tr. 21 april 1693 
att. 14 nov. 1695 

tr. 27 aug. 1696 
tr. 8 febr . 1698 
att. 18 jul i 1698 

att. 28febr . 1700 

tr. 25 sept. 1701 

Tzebbe Sijbrens, M. en Jantjen Gosses, Vlieland 
Hessel Hessels, M. en Jaejke Jans, Terschelling 
Anne Haringhs, Vlieland, en Tjed Obbes, M. 
Evert Pieters, Terschelling, en Griet Claasis, M. att. gelicht om 
op Terschelling te trouwen 
Tzalke Liuwes, M. en Grietie Corneelis, O.Vlieland, att. gelicht 
om te Amsterdam te trouwen 
Aarent Johannes, M. en Jan Poulis, Hoorn op Terschelling, att. 
gelicht om op Terschelling te trouwen 
Gosse Jouws, M. en Maycke Feyckes, Ballum, att. verzocht om 
op Ameland te trouwen 
Jan Reuwarts, Nes op Ameland, en Jeyke Jans, M. att. gelicht 
om te Nes op Ameland te trouwen 
Gerke Pijtters, M. en Martien Nannis, W.Vlieland 
Al lert Jacobs, M. en Antje Theunis, Terschelling, att. om op Ter
schelling te trouwen 
Yme Jacobs, M. en Auckjen Eijberts, Terschelling 
Pijtter Cornelisen, Vlieland, en Saak Sijbouts, M. 
Claas Douwis, M. en Foeckjen Simens, O.Vlieland, 
om op Vlieland te trouwen 
Simen Mentsen, O.Vlieland, en Grietje Hessels, M. 
om op Vlieland te trouwen 
Rinnert Jacobs, M. en Sijdtske Simens, O.Vlieland 

att. 

att. 

gelicht 

gelicht 
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idem (1706-1740) dtb 813 

att. 5 nov. 1709 Arjen Willems, van „het eiland Schagen" en Antie Claases, M. 
tr. 2 jul i 1716 Jan Dirksen Ruyter, Oosterend op Texel, en Sjoukjen Geerks, M. 
att. 13 juni 1729 Yede Sipkes, O.Vlieland, en Maary Hobbes, M. met att. vertrok

ken om op O.Vlieland te trouwen 
tr. 28 sept. 1732 Poules Claasens, O.Terschelling, en Antie Keimpes, M. 
att. 1 aug. 1734 Jan Hendriks, Hol lum, en Teuntie Sipkes, M. att. gelicht om op 

Ameland te trouwen 
tr. 28 okt. 1736 de heer Jan Willem van den Berg, secretaris van Vlieland, en jufr . 

Grada Wijnjus, M. 

idem (1740-1811) dtb 814 

att. 20 april 1749 Johannes Pijtters, M. en Tri jnt ie Dirks, Vlieland, att. gelicht om 
op Vlieland te trouwen 

att. 20 dec. 1751 Kornelis Dirks, Terschelling, en Eelkjen Stevens, M. att. gelicht 
om op Terschelling te trouwen 

att. 28 jan. 1753 Yede Pijtters, M. en Wybbrig Jans, O.Vlieland, att. gelicht om 
op O.Vlieland te trouwen 

tr. 26 aug. 1753 Jan Comelissen, Terschelling, en Ytt ie Meeves, M. att. gelicht 
van Terschelling 

tr. 15 juni 1783 Mevis Jans Bakker, jongman te M. en Engeltie Jans Bommel, 
jongedochter van Oudeschild, op dispensatie van het Edele Ge
recht geprocl. 

tr. 7 aug. 1783 Simon Cornelis van der Mey en Klaartje Hendriks, beiden Hol
lum 

3e pr. 3 jan. 1790 Jan Relties Jongeboer, jongman te Midsland, en Hiske Jappes 
Lier, jongedochter te M. att. gelicht om op 4 jan. 1790 in Hol
land te trouwen 

tr. 3 aug. 1794 Pijtter van der Bij, jongman, leraar der doopsgezinden te M. en 
Tri jnt je K.Driewes, wed. van Ameland, met att. van Nes op 
Ameland . 

(wordt vervolgd) 

Franeker D.Vermeulen 
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LIJST VAN DORPEN 

voorkomende in de registers van decretale verkopingen II I nummers 11 , 12 en 13 van 
het Hof van Friesland (vgl. Genealogysk Jierboekje 1978, biz. 35-41, 1979, biz. 93-
96 en 1980, biz. 109-113). 

Deze drie delen bevatten akten van overdracht van onroerende goederen voor 
minderjarige kinderen en kerkelijke corporaties uit de periode 1612-1642. Verder ook 
akten betreffende executoriaal verkochte goederen. 

De namen achter de bladzijden zijn toponiemen of (na de komma-punt) geslachts
namen. De nummers van de bladzijden of folio's geven het begin van de desbetreffen
de akte aan. 

N.B. Nr. 12 is verkeerd ingebonden; de bladzijden zijn evenwel niet van nieuwe 
nummers voorzien. 

Akkerwoude 

Akk rum 
Akmari jp 
Anjum 

Annaparochie, St. 
Arum 

Augustinusga 
Balk 
Beers 
Beets 
Bergum 

Berlikum 

Bolsward 

Boornzwaag 
Bornwird 
Bozum 

Brantgum 
Broek (bij Joure) 
Buitenpost 

13-101 (Hillema's), 165, 255 (de Hege Mieden; Goslinga, Siolle-
ma), 295 (Heerma saté, de Walcampen, Mormermeer;Holdinga). 
11-56 (Gravius). 
13-259 (Oenema's, Van Viersen). 
12-8 (Gratema, Hanckema, Heermans), 11 (in de Grouwe; Ha-
nenburgh), 313 (Bolta saté; Meynsma, Roorda's, Scheltema); 
13-47 (Gratema), 50 (Peyma). 
11-239 (Van Loo's, Nijenhuys), 314 (Monnichuis, Pruisen). 
13-190 (Beijma-stins, Baerderburen, Hansma-leen; Van Aersen, 
Aerntsma, Beyma's, Camminga, Hansma, Meynsma, Scheltinga, 
Sijtsma), 194 (Donia, Van Dorn), 198 (a.v.; Cnoop) 229 (Lol-
linga saté; Ockinga), 242 (Aylva, Bootsma, Van Campen, Hoi-
tema, Ockema). 
11-41 (Dyckhuysen; Boelens, Twenbergen), 133. 
11-104 (Cronenburch); 13-130 (de Lits; Eilshemius). 
13-237 (Epema saté; Gerritsma, Nauta). 
11-170. 
11-91 (Van Andringa, Van Loon) ; 95 (a.v.); 12-96 (herberg; 
Van der Chijs). 
11-148 (het Koeckuycksbosch; Douma, Van Gemmenich's, 
Groustins, Huyskens, Jelgersma, Oentzema); 12-127 (Baart, 
Donia, During, Feickens, Liauckema). 
11-183 (die Boele; Bomstra, Breutsma, Radijs), 200 (de Coorn-
marckt; Algra), 204 (a.v.), 224 (in den Hollantschen Thui jn) ; 
12-226 (de Coornmerckt; Groen); 13-117 (de herberg „daer het 
spoor ofte dixel u i thancht") , 143 (Robijnsma fenne, de Snee-
cker poort ; Beyem, Robijnsma's). 
12-74 (Swaga). 
13-61 (Hottinga, Roorda's, Scheltema's). 
11-59; 12-43 (Adema saté; Adama's, Tania), 232 („een huis 
naast den Vicarìehuysinge op t ' hoogh van de kerckbuiren", 
kerkrestauratie en het vergieten van k lokken; Tania). 
11-265. 
13-242. 
12-38 (Harckema); 13-37 (Van Voor t ) . 
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Burgwerd 

X? 
Cornjum 

antumawoude 

Deinum 
Delfstrahuizen 
Dokkum 

Dongjum 
Driesum 
Dronrijp 

Dijken, in de 
Engelum 
E×morra 
Ferwerd 
Foudgum 
Franeker 

Garijp 
Gerkesklooster 

Goënga 
Goutum 

Grouw 

Hallum 

Hantum 
Hantumhuizen 
Harich 
Harlingen 

Heeg 
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13-149 (Andlahusen; Riemersma, Robijnsma's), 211 (Baarda 
saté, Himert; EIcama, Glinstra, Hania's, Reen, Scheltinga), 233 
(Duringh, Eelckama's, Hania's). 
11-274 (Rietsma saté; Aebinga, Camstra). 
12-316; 13-19 (bij het Veen), 75 (de Marsloot, Sibranda forda), 
108 ('t Oosterveen). 
13-22, 53 (Aebinga saté), 307 (Boelema's, Brakel, Feyckens). 
13-227 („van de Meer in de Tionger"). 
13-111 (herberg „de drie Leeuwen"), 177 (de Nauwe Straat, de 
Legewegh, de Westerisse, in de Marsloot, het meenschar Edel-
len), 288 (de Zure Y L , de Zedijck, de Groenewech, t ' Diept, de 
Gasthuisstraet; Hempenius). 
12-293 (Donia), 296 (de vychery; Donia). 
12-89 (een molen; Anae). 
11-220 (de Hoornbrugster buyren; Burmania's, Glins, Lyuwes, 
Verwou). 
13-242. 
12-1 (bij t ' Hooghout op de vaertswal). 
13-117. 
13-242. 
13-222 (Stinstra stins; Burmania, Ockinga). 
11-4 (Henricus Heec), 52 (herberg „ i n t ' vergulden H o o f t " ) ; 
13-84 (Hendema, Hobbema, Sageman), 140 (Doyem onder Fra
neker; de uitterste palen van Friesland; Doyem's, Hania). 
11-91 (de ketelbooters weyde), 95 (a.v.); 13-26 (in Ernewarren). 
11-99 (een molen; Sluiter); 12-53 (een huis binnen „de por te" 
van het klooster, de Sylsloot; Hania). 
11-280 (Dixtra, Galema). 
13-248 (de Baarn fenne, de Hoge Dijck; Andringa's, Eelcama, 
Eminga's, Lautenbach, 309 (Reen's). 
11-129 (saté die Burgh; Bennema, Eminga); 12-59 (Gabbema), 
64 (Syaerda). 
11-18 (Feytsma's), 45 (Feytsma state, de Slachte; Feytsma's), 
74 (a.v.), 78 (a.v.), 82 (a.v.), 153 (a.v.; Tannia); 12-220 (te 
Nieuwebildtzij l onder H.; Bras, Franck, ' t Hoen, Kan). 
11-303 (Popta); 13-43. 
12-310 (Portma saté; Feyckens, Groustra, Heringa). 
11-104. 
deel 11: 48 (de Voorstraet, de vergulden Fontein; Van Buiten's, 
Conx, Ki j l ) , 156 (de Voorstraet; Breutsma, Feitema's, Siersma's), 
189 (de Nieuwe Kerckstraet), 234 (een huis „die Raade moeien", 
in de Paue), op de Lanen; Van Breda, Bredael, Coninc×, Fop
pens, Olivier), 290 (een huis „Gronninghen" aen de Voorstraet, 
een huis ,,de Spijcker" buiten de Franeker poort, de Hincxte 
fenne, de zylroede nae Bloedighe Blyntse); 
deel 12: 47, 251 (te Almenum, t ichelwerk); 
deel 13: 251 (Deckinga terp, de Clesie; Bonfa, Coninc×, Gualteri, 
Mollema, Popta). 
12-16 (de Muncke Holle; Donia, Hoitema, Reinsma); 13-214 
(Oosterwolde). 



Heerenveen 
Hennaard 
Hitsum 
Holwerd 

Hommerts 
Huizum 

Idzard, ter 
Johannesga, St. 

Jorwerd 
Joure 
Katl i jk 
Kol lum 

Kollumerzwaag 
Kubaard 

Langezwaag 
Leeuwarden 

13-121 (een huis aan het „gemene d y p t " in Schoterland). 
13-251 (sateSpijck). 
13-147 (Ockema's, Pibema, Ulenburgh). 
13-180 (herberg „alwaer t Grauw Peert ui thanght"; Doyem, 
Minnema). 
12-4 (Gabbema); 13-207. 
12-122 (het Olddeel, de Oude Mieden; Schelling); 13-219 (zie 
bij Leeuwarden). 
zie Ter Idzard. 
13-95 (venen, de Dwarsmenninge, reparaties aan de kerk en de 
pastorie; Clinckhamerus, Wibrandi). 
11-27; 13-243 (te Fons; Aylva, Ay t ta , Bootsma). 
11-141. 
11-37 (Van Al ten, Van Cuyck, Ruisch, de Rijke, Stylen). 
11-95 (Tollinga saté; Oldendorp, Swalue), 175 (in de wit te 
Swaen), 297 (a.v.); 12-77 (Wtbaerhuis, t ' Wtlandt, Sappema 
fenne; Buma, Brongersma); 13-3, 300 (Meckma state, de Dwars-
ryd; Brahé, Coeverden, Eelsma, Eysinga's, Galema, Lavick). 
11-297 (onder Westergeest; zie aldaar). 
11-33 (saté „de Groote B i rch " ; Buygers, Van der Nitzen, 
Ockinga, Offenhuisen); 12-264 (Jornehuysum; Bruinsma, Epe-
ma's, Liollema's). 
12-102 (kerkevenen). 
deel 11: (de Wortelhaven; Bras, Jayema, Schuring, Sytsema), 11 
(de Vischmarckt, de Franciscy pi jp; Friesewijck, Noldus), 14 (de 
Tuinen; Benninx), 21 (de Hoochstrate; Friesma), 24 (de Speel-
mansstrate; Tiara), 61 (de Tuynen, het Vl iet; Verduyn), 65 
(a.v.), 66 (het Vl iet , de Coninck van Vrancri jck; Bomstra), 88 
(de Waese ofte Ossehiem), 91 (in de Conink van Frankri jk), 113 
(de Weert, t ' w i t te gecroonde Ancker; Brantzum, Monnickhuys, 
Radijs, Ruts), 117 (de groote Kerckstraet; Donia's, Eysinga, 
Camminga's), 125 (het Schaverneck), 137 (de Vischmarckt, die 
vergulde Haes), 145 (de Hoekster poort; Camminga's), 178 (de 
Peperstraet; Abbema, Feitema), 257 (de Brol; Van Dalen), 274 
(de Coninck van Vranckri jck bij de Waegspijp); 
deel 12: 27 (de groote Hoochstraedt; Van Os, d'VaIck), 108 (de 
Vismerct, de Nieuwestad, de Cancelarije, het Landschapshuis, 
Cambuurster hemrik, Oldemeer; Duiff , Tiara), 154 (de Nieuwe
stad, het Hoogehuis; Doyem, Mellema), 236 (Groote Kerkstraat; 
Boots, Broersma, Claude Fonteine), 242 (Avercamp, Buttinga's, 
Cluiter), 272 (de Corfmakers straat, een huis ,,de Gouden 
Ringh", Reneman, dr. Pierius Winsemius c.s.), 284 (de Hoekster 
poort, een huis „alwaer de Swaen ui thangt", een huis, waar „de 
metalen clock" uithangt; Kan, Unia, Van Viersen); 
deel 13: (de Hoekster poort, de Hoeckster pijp, de Peperstraat, 
een huis „de drie starren" Baekemude, de Wilde), 6 (de Eewal, 
de Speelmansstraat; Banier, Van Cuick, Van der Haule, Heimans, 
Nauta, Roorda, Teetlum, Wytsma), 127 (een huis „de Sparre
boom" in de Bredestraat, de Tuinen, de Nieuwestad; Wester-
man's), 134 (de Vischmerckt, de Franciscuspipe; Camp, Hanen-
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Lekkum 
Lollum 
Luinjeberd 

Lutkewierum 
Makkum 

Marssum 

Metslawier 
Morra 
Murmerwoude 
Nes (Ut.) 
Nes (Westd.) 
Nicolaasga, St. 
Nieuwebildtzij l 
Nijemirdum 
Oenkerk 
Oldeboorn 

Oldeholtpade 
Oldelamer 
Oosterbierum 
Oosterend 
Oosterwierum 
Oosterzee 
Oostrum 
Opeinde 
Oppenhuizen 
Oudehaske 

Oudemirdum 

burgh's), 152 (huis bij de Vismerct „daar de Wijngaardt in de ge-
vell u i thanght", huis a.v. „alwaer de drie stockvischen uithangen", 
het Pesthuis; Aisma, Coops, Esling, Flietius, Pluivier, Schedam's), 
183 (een huis „b i j Hoecksterpoort daar de metalen clock uit
hanght", een herberg op de Nieuwestad „daar de olde vergulden 
wagen ui thanght"; Van der Chijs, Hiemstra, Kan, Unia), 187 (bij 
Galeister kercke; Fullenius, Scheerhagen), 219 (op Cleyenburg 
buiten Leeuwarden te Huizum), 287 (het St.Christophori leen, 
de Grote Kerkstraat; Canter), 292 (de Tuinen; Faber, Harder-
wyck) , 307 (bij de Stelp aen de Marsumer wech; Boelema's), 
311 (opte Groene wegh bij t ' Schoenmakers perck; Recalff, 
Rembrand van Rhijn), 314 (buiten de Wirdumer Poort neffens 
de Pinichtoorn; Corputh, Popta). 
11-145 (Camminga's). 
12-264 (Bruynsma). 

13-44 (een vullinge), 174 (reparatie van het „o l de " klokhuis, 
de kerk en de school; de kerk was als school gebruikt, waardoor 
„mercklycke schade aan de kercke, stoelen ende bancken" was 
ontstaan, verkoop van „ w i l t onbereid ende ongegraven rauw 
feen" , t.w. „hooghveen"), 316 (Jelgers wi jck) . 
13-58 (te Rien; Heringa). 
11-1 (de Schiere Zijlroede wal; Liuckema, Syersma); 12-20 (Van 
Egeren, Vol lenhooff) ; 13-161 (bij de grote Z i j l ; Ulcke Massa). 
11-185 (Clein Dotingha saté; Doornebos, Jaersma), 270 (Heslinga 
saté; Eelsma, Hottinga); 13-168 (Hettinga, Feyckens). 
13-61 (Hottinga, Roorda's, Scheltema). 
12-279 (sateOldhuystra). 
13-295. 
13-259 (Kinnema, Oenema's, Van Viersen). 
12-6 (Jelte saté; Vermees). 
12-258 (een herberg). 
12-220 (zie bij Hallum). 
13-71 (Asinga, Coopall, Donia, Loo, Maccovius, Ulenburgh's). 
13-193 (Aerntsma, Sytsma). 
13-12 (Bruynsma's, Van Meeckeren, Metsma, Vlamingh), 158 
(Polman, Sierc×ma), 259 (Henswallinger varndel, de Leppedijck, 
de Slachtedijck, Wilmoers fenne, het Noorder vamdeel; Van 
Marsum, Oenema's, Van Viersen). 
13-240 (voltooiing van de torenbouw, de Meente, de Oldewegh), 
13-114 (venen). 
11-52 (Haerda, Hoytema, Goslinga, Kamminga). 
11-224 (Roorda),229(a.v. ) . 
11-161 (Aysma, Coenis, Kingma, Sickema, Wiaerda's, Wyckel's). 
11-251, 260 (Oosterzee wold t ; Van Oosterzee). 
11-242 (Suyckma huys; Aetsema, Aleva, Wederspan); 13-111. 
12-300 (VanSyperen). 
11-121 (Siccama),307(a.v.). 
12-246 (bouwen van een nieuwe kerk, Haskervelt, de Leets; Hyl-
ckema). 
11-247 (de Boedwech). 
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Oudeschoot 
Oudkerk 

Pingjum 
Raard 

Rinsu mageest 

Roordahuizum 

Rijperkerk 

Siegerswoude 
Sneek 

Stiens 

Suameer 
Surhuisterveen 
Surhuizum 
Terband 

Ter Idzard 

Terwispel 
Terzool 

Tjerkgaast 
Tjerkwerd 
Twijzel 
Tzum 
Tzummarum 

Valom, de 
Vrouwenparochie 
Warga 

Westergeest 

Winsum 
Wirdum 
Wolsum 
Wommels 

Wons 

13-316. 
12-133 (in de Melckhorne, de Keywarren, Wrans, de Morck; 
Hiemstra, Pettertil la, Rhala). 
12-306 (erven Sicke Fongersz., Unia). 
11-68 (Atsma); 13-229 (Hania, Popma). 

12-32 (Atema, llema, Juckema); 13-165 (de herberg „ i n de 
Groene Kan") . 
11-121 (een meenschar; Siccama), 213 (Sweinsebuyren; Can, 
Jarges, Solckema's), 307 (een meenschar; Meynsma, Siccama); 
13-242 (Aylva, Boo†.sma, Van Campen). 
13-55 (saté Ulenburgh; Eminga, Van Loo's, Rembrand van 
Rhijn, Ulenburgh's). 
12-35. 
11-167 (het Bollewerck, herberg ,,in de drie Fryesen" bij de 
Potterszijl; Epema); 13-69 (Galingastraat; Van Gorp), 200 (het 
Gasthuis, het Clein Sandt, de Stadtscingel, het Zuider Ingae, het 
Spijkerboor, de Kleine Palen, de Noorderpoort, de Hospitaier 
brugge; Nederhoff, Teppema, Tierckwerda, Vogelsangh). 
11-30 (restauratie van kerk en toren, bouw van een nieuwe pas
torie, een l i jckpad. Wijder buiren; Bleckma). 
12-148 (een molen annex bakkerij). 
11-110 (veen). 
13-91 (Coenders). 

13-82 (de Chortwi jck), 316 (Van Campen, Van Cuick, Van Ton-
geren's). 
13-171 (Bay, Dijckman, Faber, Idsaarda's, Lycklama, Terwis-
ga's). 
13-28 (de heren compagnons hiemsloot), 35 (in de Trynbeets). 
11-224 (Van Doyem's, Eisinga, Ens, Leeuwen, Verwou), 229 
(a.v.). 
13-230 (Hardemans), Haijtsma). 
13-242. 
13-137 (Roelsma's),242. 
12-264 (saté Hi jmr i jck) ; 13-229 (Burmania, Ockinga). 
13-99 (herberg „de Witte Swan"), 233 (Eelckama's, Hania's). 
13-295 ( f Reidvelt, t ' Brandland, de Hondert; Wyckel). 
11-172 (deBi lz i j l ) . 

13-20 (schulden, ontstaan door het droogmaken van de Wargaas-
ter meer, „een sociëteit o f t maadschappe"; Beensma, Tiara), 
207 (Tichlema saté te Domwier; Minnema, Scheerhagen), 264 
(Palmera saté; Herema, Jorna, Popma). 
11-297 (te Kollumerzwaag onder W.; Heslinga, Munnichuis, 
Winia); 12-141 (op ' t Veen; Donia); 13-104. 
13-65 (bij de Brugge; Atsma's, Liollema), 318 (de Buirevenne). 
zie bij Wijtgaard. 
12-264. 
11-195 (het bouwvallige vicariehuis, „ o m stuepen ende sidt-
plaetsen te bouwen), 208 (de Slachtedijck; Feyckens, Pruisen). 
12-162 (de gebuirte Domwier, de Byle, Colderwaer, Brevelt, 
Enige schaer. Groot Sjouwma schaer, Corte pools wal; Jensma). 
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Workum : 12-162 (verkoping van kerkegoederen), 288 (de Toorn, de Wij-
mers; Britsma); 13-40 {huis „de vier Heemskinderen", Vollen-
hoof f ) . 

Woudsend : 11-254; 13-214 (de Hingste schaer, de Reidige schaer). 
Wouterswoude : 11-71 (veen; Donia, Van Schonenburch, Sioelema); 13-75, 295 

(aen de Broeck). 
Wijnaldum : 12-84 (kerkrestauratie en het vergieten van een klok, den Haal-

le). 
Wijns : 13-205 (Pettertilla). 
Wijtgaard : 13-207 (op de Weiwische), 237 (saté Batenburg; Gerritsma, Pop-

ta). 
IJlst : 12-264; 13-88 (den Gauw, Klingwar, Hoppers staten; Abbema, 

Bockema, Hettinga, Rollema). 

D J . van der Meer 
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