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LUYDEN VAN EREN 
Voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650) 

Van de doden niets dan goeds. We zuJlen er niet meer achter komen, wat de 
inwoners van de grietenjj Opsterland er nu werkelijk van rnnden. Daar doen 
de gezagsdragers en cultuurbroeders in die dagen echter bepaald niet 
moeilijk over en eigenlijk speelt het ook geen rol: het gaat bjer om een 
letterk-undige verpozing. De dichter Backamude windt er dan ook bepaald 
geen doekjes om, als hij in 1650 een '"Tmyr-Geillcht ende Rouw-Clacht" het 
licht doet zien bij het overlijden van Saco Teyens. Deze publieke lofprijzing 
Yalt de gestonren grietenij secretaris van Opsterland ten deel: 

/. Backamude: "Truyr-Gedicht ende Rouw-Clac/11 ". Foto door de al/leur. 1 

Gelegenheidsgedichten - van elk denkbaar peil - zijn van alle tijden, maar 
een dergelijk vers is toch wel bijzonder kenmerkend voor de Renaissance. 
Er is niets nieuws onder de zon, want wanneer literaire grootheden als Hooft 
en Vondel zich af geven met funeraire poëzie, kan men elders in het land der 
letteren natuurlijk niet achterblijven. Zo dus ook in Friesland van de zeven
tiende eeuw. want ook daar dichtte men aan het hof van de Friese Nassaus 
bij speciale , gelegenheden dat het een aard had. 2 Uiteraard laten anderen in 
dje dagen dat rondborstige en warme ljcht van de hoofdstedelijke hofcultuur 
graag op zich afstralen en zo kan het gebeuren, dat ook de regenten op het 
platteland van Opsterland zich laten vereeuwigen op rijm. 3 

Backamude schrijft het lijkdicht voor Saco Teyens overigens strikt volgens 
de eisen van de mortuaire literatuur uit die dagen. Lofprijzing (laus) op de 
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ontzielde, klacht (luctus) en vertroosting (consolatio) voor de nabestaanden 
zijn dan ook zonder meer aanwijsbaar. Subtiel detail aan de opmaak \'an de 
Leeuwarder drukker Frans Hardomans is de Yersiering. die de eikels laat zien 
uit het familiewapen van de aflijvige. 4 

De prangende vraag die zich vervolgens aandient is : wie is toch die Saco 
Teyens die hier in het gedicht ogenschijnlijk zo tot de verbeelding spreek-t? 
Laten we de verbeeldingskracht maar even voor wat het is. \Yant een on
bekend gebleven kunstenaar vereem\igde Saco namelijk in 1635. Wat we op 
dit konterfeitsel zien, is beslist een man van zijn tijd en zijn wereld: fiere 
knevel, schrandere oogopslag, trotse kop boven een modieuze molen
steenkraag, de rechterhand zelfverzekerd in de zij . Kortom, we zien een 
zelfbe\\ust ogende plattelandsregent. 

Saco van Teye11s. FoLo: Ico11ografisch Bureau. 's-Gravenhage. 

Ik tref de hoofdrolspeler van dit verhaal zeker niet bij toeval. Bij het 
onderzoek naar voorouders stuit men uiteraard op ander takken van een 
familie. De vertakking begint bij Teye Saeckes, die meer dan dertig lange 
jaren grietenijsecretaris van Opsterland is, en zijn oudste broer (mijn voor
vader), Sierck Saeckes. 
De zoon van Teye Saeckes is de spil van deze geschiedenis. Saecke Teyes, 
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of iets deftiger: Saco Teyens, want over hem hebben we het hier, ontwikkelt 
zich in de kleine halve eeuw van zijn leven tot een heuse pater f amilias. Het 
is dan ook niet toevallig, dat juist zijn patroniem stolt tot de familienaam, 
waarbij het gedistingeerde "van" allengs in de zeventiende eeuw opdui1..1:. 
Saco consolideert letterlijk en figuurlijk het door zijn vader begonnen karwei 
en werki metterdaad gestaag verder aan de uitbouw van het familiefortuin. 
Door zijn onverpoosde bemoeiingen in de ambtenarij en de ven1ening kan 
hij met recht gezien worden als de grondlegger van de Van Teyensdynastie, 
die tot ver in de negentiende eeuw een flinke vinger in vooral de Opster
landse pap had. 

Over die familie Van T eyens is in genealogisch opzicht in de Joop der tijd 
\•vel het één en ander verschenen, het ging dan echter altijd om brokstukken. 5 

Dat is beslist geen nieuw geluid: "zonderling mag het heeten dat nergens 
omtrent dit geslacht iets in genealogische tijdschriften wordt gevonden'', 
verzuchtte W.M.C. Regt al in 1934.6 Een werkelijk doomrochte publicatie 
over afkomst en rechte familieverhoudingen ontbreekt nog altijd. Het is wel
licht ook logisch, omdat deze ooit redelijk invloedrijke familie uitgestorven 
is - wie taalt daar nu nog naar? Toch is het beeld niet helemaal compleet, 
want familieleden Van Teyens duiken wel met grote regelmaat op in (vooral 
Friese) genealogische publicaties. 7 Dat alles bijeengenomen rechtvaardigt in 
mijn ogen toch wel een artikel, vandaar dat ik de hand aan de ploeg geslagen 
heb. 

In oorsprong gaat het bij deze familie om Friese eigenerfde boeren. 
De familie Van Teyens is in de loop van de tijd direct (bijvoorbeeld door 
huwelijken) of indirect (bijvoorbeeld via gemeenschappelijke zakelijke be
langen) gelieerd geraaki aan veel aanzienlijke regentenfamilies uit Friesland 
en Groningen. Uiteraard is men zich binnen de familie Van T eyens zeer wel 
bev.'l!st van het uitnemende belang van die verhoudingen. De familievaders 
noteren dan ook namvgezet de gebeurtenissen van dood en leven in hun 
gezinnen en in de naaste familiekring en gelukkig is niet alles van deze 
bijbelaantekeningen geheel aan de verwaarlozing prijsgegeven.8 Sterker nog, 
de bewaard gebleven familieaantekeningen vormen de voornaamste en be
trouwbaarste bron voor de onderstaande gegevens. Ze zijn immers uit de 
eerste hand opgetekend, door de betrokkenen zelf. 9 Er bestaat in de Gronin
ger Archieven een Huisarchief Coendersborg, wat in feite neerkomt op een 
bescheiden, maar genealogisch gezien bijzonder informatierijk, familiear
chief Van Teyens. Maar ook in de "openbare" archieven treft men de leden 
van de familie met nagenoeg onbeperkte regelmaat aan. Wat uit die vele 
vermeldingen in ieder geval te peuren valt, laat zich samenvatten als on
gebreidelde regentenmacht en aangrijpend, onbarmhartig en deerniswekkend 
familieleed. De geschiedenis van die familie en die macht is natuurlijk nooit 
onbesproken geweest en dat is logisch, want oligarchie spreekt allerwegen 
onveranderlijk aan. De mythe rond de vermeende Van Teyensmiljoenen doet 
ondertussen in de loop van de jaren zijn onverbiddelijk werk: er zijn genoeg 
sterke verhalen over slappe was, om nog maar te zwijgen van de soms 
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onbesmuili:e, heikele erfenisperikelen die tot ver in de tw1nt1gste eemY de 
gemoederen beroeren.10 Daarvan wil ik hier echter niet spreken en de be
doeling van dit artikel is evenmin, om een uitputtende opsomming te geven 
van de archivalia, waarin leden van de familie Van Teyens in de loop Yan de 
tijd voor komen. Wanneer werkelijk alles geboekstaafd moest worden, zou, 
zo dunki: me, een lij vig boekdeel nog niet volstaan. Dat alles draagt uiteraard 
het gevaar in zich, dat ik een enkele keer een karakteristieke of zelfs be
langrijke bijzonderheid over het hoofd gezien heb . Hoe dan ook: ik heb hier 
het vaste voornemen, om een juist genealogisch beeld neer te zetten en de 
volledigheid van vermeldingen is daaraan in mijn ogen in het kader van dit 
artikel ondergeschikt. Wellicht dat er ooit ruimte is, om een uitgebreidere 
publicatie te mimeren: de hier opgedolven gegevens smaken in ieder geval 
naar meer. 

Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek naar de voorouders en het 
nageslacht van Saco van Teyens. In feite is het genealogische overzicht 
vanaf het begin tot Saco zelf een uitgebreide stamreeks, daarna volgt de 
eigenlijke genealogie Van Teyens. Ik heb er verder naar gestreefd, om de 
primaire feiten uit de stamreeks uit te breiden met gezinsgegevens. 

Almelo, zomer 2006 Nico L. van der Woude 

10 



1. Arent N.N., trouwt Jouck N.N., over!. na 16 sept. 1511 , weduwe van 
Sierck Hanckema. 

Jouck, van wie we het patroniem niet kennen, is onloochenbaar de moeder 
van Sierck Arents (= II). We weten van het bestaan van Jouck, omdat zij in 
de Aanbreng van Hennaarderadeel tweemaal wordt genoemd als weduwe 
van haar eerste man, Sierck Hanckema. Jouck komt in 1511 voor op de 
posten 1318 (te Edens) en 1332 (te Hennaard). Later zal haar zoon Sierck 
Arents die bezittingen als erfdelen te gelde maken: 
'Pieter Pieter zoen heeft 80 pondematen ende geeft (..) Benedicx Sybrens 
zoen 14 fl. ende Jouck salige Sack (lees: Sierck) Hauckema weduwe 10 .fi. 8 

( ) 
"I l st. .. . 

' ·Syts Montiama heeft 20 pondematen hoochlandt ende 60 leech ende geeft 
Jouck Sierck Hankama wedmve 5 tl 14 st. ( ... )" .12 

Een zoe1..iocht naar Arent in de schaarse bronnen (inclusief het Register van 
Aanbreng van Hennaarderadeel) leverde geen uitsluitsel oyer zijn identiteit 
op. Mogelijk is hij van elders afkomstig, of gewoonweg niet vermeld. Van 
Arent is dus, behalve het patroniem van zijn zoon, eigenlijk niets met zeker
heid bekend. 
De hierboven op post 1318 te Edens genoemde Benedicx Sybrens komt later 
regelmatig voor met de toevoeging " toe Hagens". Jaren later blijkt dat er via 
zijn vrouw sprake is van een familieband met Sierck Arents, al blijft de 
exacte verhouding toch weer onduidelijk. In 1538 legt Benedicx Sybrens toe 
Hagens namelijk het niaar op een verkoop door Sierck Arents " soe zijn wyff 
naebloedt vande vercoper is" .13 

Uit het huwelijk van Arent N.N. en Jouck N.N. (in ieder geval): 
1. Sierck Arents, (=II). 

II. Sierck Arents, geb. tussen 1508 en 1511, grietman van Smallingerland (in 
ieder geval van 1536 tot 1541), volmacht ten Landdage (1537), over!. vóór 
17 jan. 1550, trouwt Trijn Saeckes Herjuwsma, overl. na 18 april 1573, 
dochter van Saecke her Juwsma, alias Saecke toe Beets, gevolmachtigde van 
Opsterland (1525), accijnsmeester van Smallingerland en Opsterland (1524-
1526) en grietman van Smallingerland (1527, 1528, 1531) en Weemel N.N. 
Trijn Saeckes Herjuwsma trouwt 2. vóór 1558 Pier Tiesses, geb. ca. 1532, 
over!. na 14 maart 15 72, zoon van Tiesse Oeges en Auck Hoytedr. 14 

Sierck Arents dui1..i voor het eerst op in de nedergerechtsarchieven van 
Hennaarderadeel op 24 september 15 3 3. 15 Die akte geeft interessant genoeg 
meteen ook enige informatie van genealogische aard. Sierck Arents wordt 
namelijk geflankeerd door een halfbroer, Sierck Siercks Hanckema, die ook 
nog eens optreedt als zijn curator. 16 Dat betekent, dat Sierck Arents in 
september 1533 dus nog niet meerderjarig is. Het vervolg van de a1..1:e geeft 
dat ook onom\;i,1onden aan, want er is sprake van "minoriteit". Enkele jaren 
daarna is Sierck Arents klaarblijkelijk wel meerderjarig, want in mei 1536 
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Arents) en zijn bijzitters op de vmgers geti1..i: de nederrechters hebben 
kwalijk gewezen. 39 

Rond de overlijdensdatum van Sierck Arents bestaat enige onduidelijkheid. 
Het is zeer wel mogelijk, dat die sterfdatum al vóór 17 januari 1550 gezocht 
moet worden. Dan is Eemcke Geuckes namelijk grietman van Smallinger
land en vertegenwoordiger van die grietenij op de Landdag. 40 

Een volgende vermelding geeft meer houvast: op 29 januari 1558 treedt een 
zekere Pier Tiesses te Beetsterzwaag op als voogd van de weeskinderen van 
Sierck Arents .41 De eiser in dat geschil is Pier Tiesses, met volmacht van 
Rioert Roorda als voogd van de weeskinderen van Sierck Arents contra doc
tor Renick van Bourmania. 41 

De hier genoemde Ruurd Johans Roorda was getrouwd met Doutzien Hans 
Sassinga en hij was woonachtig te Hennaard. 43 Hij is in zijn dagen zeker een 
man van importantie, want hij komt als vertegemvoordiger van de Vijf Dee
len Binnendijks en als Gedeputeerde van de Staten van Friesland voor. 44 

Die verbinding tussen Sierck Arents en Hennaard komt overigens niet uit de 
lucht vallen: zoals hierboven uit de doeken is gedaan, heeft Sierck Arents 
nog in 1538 erfbezittingen in die plaats. 
De in de ah.ie uit 1558 genoemde Pier Tiesses is identiek aan de man met die 
naam, die genoemd wordt als zoon van Tiesse Oeges en Auck Hoytedr.45 

Pier blijkt een fiks aantal broers en een zus te hebben: Doecke, Beernt, 
Hoeyte, Lyoets, Douwe, Aesge en Hebbe Tiesses. Verder komt naar voren, 
dat Pier Tiesses in 1561 , woonachtig te Leeuwarden, borg staat voor Bryucht 
Attes en Alle Teyes. De laatste is een broer van Jochun1 en Foeke Teyes en 
daarmee is opnieuw een verband voorhanden met Opsterland. Hieronder zal 
verder blijken, dat delen van de erfenis van Jochum Teyes in de hier be
handelde familie opduiken. Dat is op zich niet verwonderlijk, want Jochum 
Teyes is op zijn beurt een broer van Foeke Teyes, grietman van Opsterland, 
en de vader van Frouck Foeke Teyedr en dus de schoonvader van Saecke 
Siercks (= III). 

De rol van Pier Tiesses als volmacht van de voogd in 1558 is nog niet direct 
duidelijk. De verhoudingen blijken echter wel zonneklaar uit een aantal 
aJ...ien rond een geschil over een zate te Beetsterzwaag en andere goederen uit 
de erfenis van Saecke Herjuwsma en Weemel N.N. 
Dat begint allemaal in 1569.46 Dan procedeert Eemcke Geuckes, grietman 
van Smallingerland, als eiser contra Pier Tiesses. Het geschil gaat over de 
vraag, of Pier Tiesses (delen van) de helft van de nalatenschap van Wemele 
Saeckes moet uitkeren aan Eemcke Geuckes. Dezelfde partijen staan op
nieuw tegenover elkaar op 14 maart 1572.47 Eemcke is dan voor de helft erf
genaam van Saecke Juwsma en Wemele, de vader en moeder van de partijen 
(lees : schoonouders), en Eemcke is daarmee voor de helft eigenaar van een 
zate te Beetsterzwaag. Klaarblijkelijk heeft Pier Tiesses de erfenis van 
Weemel onder zich en nu moet hij de andere erfgenaam laten delen, inclusief 
de renten die hij sinds haar dood heeft opgestreken. Dat alles is nog niet 
voldoende om tot een volslagen afhandeling van dit geschil te komen, want 
op 18 april 1573 is Eemcke Geuckes eiser versus Trijn Saeckes, beiden zoals 
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zij procedeerden. Er moet een betere estimatie komen van de helft van 
huizing, hof en annexen te Beetsterzwaag, als ven-olg op de eerdere sen
tentie. 48 

Uit het huwelijk van Sierck Arents en Trijn Saeckes Herjuwsma (in ieder 
geval, volgorde niet duidelijk): 

1. Arent Siercks. 
Hij is slechts één keer aangetroffen: in de nalatenschap van Sjoerd 
Siercks komt namelijk onder de debiteuren voor: ' ·Belangende d'obliga
tien van Joest Jeroensz ende Arent Sijrcxz blieuen ongedeelt als onwis 
gereeckent". 

2. Saecke Siercks, (=UI). 
3. Mr. Sjoerd Siercks, burgemeester en rentmeester van de stad Harlingen 

(1582- 1587), over!. tussen 29 oktober en 6 november 1587, trouwt 
Etcke Dircksdr, over!. na 14 febr. 1594, dochter van Dirck Lieuwes.49 

Bij de Personele Impositie van Harlingen staat Sjoerd Siercks genoteerd 
voor 3 cg. 50 

In september 1577 is Sjoerd Sierks, burger van Harlingen, eiser in een 
tweetal zaken in de Harlinger rechterlijke archieven tegen een zekere 
Jan Ydes.51 

Op 14 juni 1581 is Sjoerd Siercks, burger van Harlingen, eiser in een 
zaak voor het Hof van Friesland versus Gosse Andringa, "deunvaarder 
van desen hove". Gosse wordt veroordeeld tot betaling van 20 gulden en 
de bijkomende kosten. 52 

Niet lang daarna is een akte opgemaakt, waarin voor het eerst sprake is 
van Sjoerd Siercks als burgemeester en rentmeester van Harlingen: op 
10 mei 1582 ·wordt namelijk een borgstelling geregistreerd voor Sjoerd 
Siercks en Sierck Siercks Posthumus Meylema uit Oosterend voor Y sck 
Pijters, één van de aannemers van de fortificatie van Dokkllll1, dat deze 
na vrijlating het door hem aangenomen werk zal voltooien. Alle ge
noemden ondertekenen de akî:e. 53 

Sjoerd Siercks is uiteraard uit hoofde van zijn functie regelmatig terug 
te vinden in de gerechtelijke stukken van Harlingen en ook in de 
archieven van de Staten van Friesland komt hij een aantal malen voor. 54 

Daarnaast komt Sjoerd in het Charterboek gedurende de periode van 
1582 tot 1586 voor, als vertegenwoordiger van Harlingen of de steden 
van Friesland.55 
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Het overlijden van Sjoerd Siercks moet zeer schielijk zijn geweest. 
Op 29 ok"tober 1587 leeft hij nog, want dan sluit hij met een zekere 
Jelger Feytsma een obligatie af 56 Zeer kort daarop is hij overleden, want 
op 6 november 1587 wordt Berent Piers te Beetsterzwaag op verzoek 
van Etcke Dircks aangesteld tot voogd over haar weeskinderen bij 
wijlen Sjoerd Siercks. Berent wil dat zijn broer Sierck Piers ook voogd 
wordt. 5

; Op 9 januari 1588 wordt Rienck Aedes op verzoek van groot
vader Dirck Liemves aangesteld tot voogd, naast Berent en Sierck Piers, 
over de weeskinderen van Sjoerd Siercks en Etcke Dircksdr.58 

De hier genoemde Rienck Aedes is dan burger van Harlingen, maar een 
directe familierelatie met Etcke Dircksdr of haar vader heb ik niet 
k-unnen ontwaren. 59 

Op 19 januari 1588 regelen Berent en Sierck Piers en Rienck Aedes als 
voogden over de weeskinderen van Sjoerd Siercks, burgemeester en 
rentmeester van Harlingen, een scheiding van het bezit tussen de 
weduwe, Etcke Dircksdr, en haar kinderen. Etcke wordt dan bijgestaan 
door haar vader, Dirck Lieuwes, en haar zwager Dominicus Annes.60 

Die laatste man blijkt getrouwd met een zus van Etcke, Margarieta 
Dircksdr.61 Overeengekomen wordt onder meer, dat de kinderen van 
vadersgoed 2600 cg. zal worden uitgekeerd. De inbreng van Etcke bij 
het huwelijk was 433 cg. aan "gerede penningen" plus twee kamers in 
haar vaders steeg, met " twee brieuen op d ' selve camers holdende, ' t 
elcke ter somma van veertich gouden guldens" . Haar worden die twee 
kamers toegescheiden en onder meer een vordering op haar vader, Dirck 
Lieuwes. De kinderen krijgen het huis binnen Harlingen plus een hele 
stapel vorderingen. Bij die hele rits aanspraken is onder meer een obli
gatie op Dirck Lieuwes, de vader van Etcke, en Juffrouw Tiets Haersma. 
Onduidelijk is overigens wel, of Tiets Haersma ook de moeder is van 
Etcke Dircksdr. Tiets is zeer zeker de vrouw van Dirck Lieuwes ge
weest. Dat blijk"t op 8 april 1589 uit de Leeuwarder "Aestirnatieboeken", 
wanneer als inventarisant de overleden Dirck Lieuwes en zijn echtge
note, Tiets Haersma genoemd worden. 62 Interessant voor de lijn van het 
verhaal zijn ook de volgende vermeldingen in de akte. Volgens eind
afrekening van de voogdij zijn de kinderen van wijlen Saecke Siercks (= 
Ill, zie hieronder) ruim 190 cg. schuldig. 63 Onverdeeld blijven onder 
andere een vordering op Arent Siercks en één op Aucke Piers. Aardig 
om op te merken is, dat Etcke Dircksdr voorziet in haar levensonder
houd door de verkoop van garen en dergelijke. Er is onder meer her
haaldelijk sprake van "scheringe" en "gaem"; ze krijgt althans minstens 
38 pond van dat materiaal (bewerk1 en onbewerkt) toegewezen. Het 
roerend goed, inclusief liggend geld, heeft een waarde van ongeveer 
1264 cg. De in- en uitschulden k-unnen tegen elkaar weggestreept wor
den. Etcke zal enige "tepelschulden als brouwer, backer ende anders" 
voor haar rekening nemen. Van de boeken mag Etcke "d'oude bibel 
ende ' t geestelicke Lietboeck" houden, terwijl de voogden het psalm
boek met de grammatica toebedeeld krijgen. De kinderen krijgen verder 
vier zilveren bekers met twee lepels, maar moeder Etcke houdt ze nog 



wel onder haar beheer. 
Etcke Dircksdr, te Harlingen, komt in 1590 twee keer voor in de quac
lappen van het Hof yan Friesland.64 Bij de eerste yan die twee ver
meldingen, op 13 februari , komen Etcke en haar zus. Margarieta 
Dircksdr, samen voor met een zekere Vietoor (of Victor) Lieuwes, de 
voogd van Geertje Harrnens, als erfgenamen van hun vader, Dirck 
Lieuwes. In 1597 zal mr. Douwe Annes in zijn hoedanigheid van voogd 
over Geertke Hermensdr bij decreet een plaats met huizing verkopen 
aan De Laenen te Harlingen met Douwe Annes en Margrieta Dircksdr 
als belenders ten noorden.65 Koper wordt uiteindelijk Sierck Sjoerds 
goltsmit met een finaal bod van 275 gg.66 
Uit mr. Sjoerd Siercks en een onbekende vrouw: 
1) Sicke Sjoerds, oyerL na 19 oki. 1588. 

De naam van de moeder \·an Sicke is onbekend. In de hierboven 
beschreven verdeling tussen Etcke Dircksdr en haar kinderen is wel 
sprake van de vermelding van een proces tegen de erfgenamen van 
een zekere Sicke Doedes. 
Een interessante voornaam in deze context, maar meer dan dat valt er 
hier echter niet uit te halen. 
Op 19 oliober 1588 treedt dominee Johannes Sprenger op als curator 
over Sicke Sjoerds. De laatste is een natuurlijke zoon (dat wil dus 
zeggen: in onecht) van Sjoerd Siercks, in leven burgemeester van 
Harlingen. De gedaagden zijn dan Berent en Sierck Pierszonen als 
ooms van de echte weeskinderen yan Sjoerd Siercks. 6ï 

Uit het huwelijk van mr. Sjoerd Siercks en Etcke Dircksdr68
: 

2) Sierck Sjoerds, over!. na 17 april 1597, ondertrouwt Leeuwarden 14 
febr. 1594 Lywke Lywedr Hania. 
Bij zijn ondertrouw wordt Sierck Sjoerds gesterki met zijn oom, 
Aucke Piers, en verder is er consent van zijn moeder, Etcke Dircksdr. 
De bruid, Lywke, mr. Lywe Haniadr, treedt aan met consent van haar 
oom en curator, Wybe Hania.69 

Sierck Sjoerds is werkzaam als goudsmid te Harlingen. 0 Hij wordt 
meester in 1595 en hij staat voor het laatst geboekstaafd in 1597.7 1 

Merk van de goudsmid Sierck Sjoerds. 
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Uit het huwelijk yan Pier Tiesses en Trijn Saeckes Herjuwsma (in ieder 
geval, volgorde niet duidelijk): 

1. Tiesse Pi ers. te Harlingen, over!. vóór 15 okt. 15 86, trom\t Syouck 
Bovens. over!. na 24 maart 1590. 
Ti~sse ,Piers komt al in 1574 voor in de rechterlijke archieven van 
Harlingen. ï ê. Hij staat in 15 79 ook vermeld bij de personele impositie 
van die stad.73 Op 15 oktober 1586 zijn een zekere Jan Piebes en Berent 
Piers curatoren over Simcke Tiesses, het nagelaten kind van Tiesse Piers 
en Syouck Boyens. Ook aanwezig is dan Sierck Piers, als oom van het 
weeskind. 74 In 1590 komen Syouck Boyens en Berent en Sierck Piers 
(de beide broers dan als curator over Semck Tiesses) samen voor in een 
rechtszaak bij het Hof van Friesland.75 

2. Berent Piers, boer te Beetsterzwaag, overl. Beetsterzwaag vóór 9 aug. 
1599. 
Op 6 november 1587 wordt Berent Piers, woonachtig te Beetsterzwaag, 
op verzoek van Etcke Dircksdr aangesteld tot voogd over haar wees
kinderen bij wijlen Sjoerd Siercks. Berent verlangt echter wel, dat zijn 
broer, Sierck Piers, dan ook voogd wordt. ï 6 Berent Piers duikt verder 
enkele keren op in de rechterlijke archieven van de grietenij Opster
land. 77 
Hij komt in 1590 ook twee keer voor bij het Hof van Friesland. 78 In de 
eerste akie is hij curator over Semck Tiesses, waarbij sprake is van haar 
voorgenomen huwelijk met een zekere T aeckle Wopckes, zoon van 
Wopcke Taeckles, te Harlingen, in leven gehuwd met Tryncke.79 

In die akie treden verder aan: Sierck Piers, te Harlingen, en Aucke Piers, 
te Leeuwarden, voor zichzelf, en als volmacht van Berent Piers en ook 
als voormond over Semck Tiesses "wesende alle drie oomen van gemel
de Semck". Berent Piers is overleden vóór 9 augustus 1599, want op die 
dag wordt er een inventaris opgemaaki in zijn sterfhuis. Aanwezig zijn 
onder meer Aucke Piers en Sierck Saeckes als ' ·naeste vrunden" en ook 
present zijn de twee oudste kinderen, van wie Pier Berents ook onderte
kent. 80 Klaarblijkelijk heeft Berent Piers in zijn leven niet bijzonder 
goed geboerd, want de aJ...-te beperkt zich voornamelijk tot een opsom
ming van huismannengereedschap en er zijn eigenlijk geen uitgebreide 
bezittingen voorhanden. 81 

3. Sierck Piers, burger te Harlingen, overl. na 1592.82 

Op 19 okiober 1588 treedt dominee Johannes Sprenger op als curator 
over Sicke Sjoerds, zoon van Sjoerd Siercks, in leven burgemeester van 
Harlingen, contra Berent en Sierck Pierszonen als ooms van de eerste 
weeskinderen van Sjoerd Siercks.83 

4. Aucke Piers, geboren te Beetsterzwaag, overl. na 9 aug. 1599, vanaf 
1581 burger te Leeuwarden, trouwt vóór 17 mei 1587 Aecht Nannings, 
dochter van Nanninck Abbes en Trijn Pieters.84 
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Bij zijn inschrijving als burger van Leeuwarden wordt als geboorte
plaats van Aucke Piers Beetsterzwaag opgegeven.85 Aucke Piers is op 9 
augustus 1599 present bij de inventarisatie in het sterfhuis van zijn 
overleden broer, Berent Piers. 



5. Frouck Piersdr, over!. vóór 1592, trom\t Watse Jans. 
In 1592 wordt Sierck Piers, burger Yan Harlingen, broer Yail wij len 
Frouck Piersdr, aangesteld tot voogd over haar kinderen bij Watse 
Jans.86 De wezen krijgen ruim 350 cg. uitgekeerd van moedersgoed. Er 
is verder een onzekere vordering van 50 cg. op Berent Piers als voogd 
over de kinderen van wijlen Sjoerd Siercks. 

lil. Saecke Siercks, bijzitter (of secretaris)8
ï van Opsterland, boer, brouwer. 

over!. Beetsterzwaag tussen 17 juli 15 79 en 6 maart 1582, trouwt Frouck 
Foeke Teyesdr, over!. vóór 27 maart 1582, dochter van Foeke Teyes, griet
man van Opsterlai1d (in ieder geYal van 1549 tot 1577), en Auck Sjoerdsdr 
Boelens.88 

Saecke Siercks komt voor in de registers van personele impositie van Op
sterland, opgemaak1: op 14 november 1578.89 

Hij ondertekent mede de akte waarin Opsterland zich aansluit bij de Unie 
van Utrecht, d.d. 17 juli 1579.90 

Saecke Siercks is overleden vóór 6 maart 1582.91 Kort daarna, op 27 maart 
van datzelfde jaar, wordt het sterfhuis van Saecke Siercks en Frouck Foeke 
Teyesdr beschreven, op verzoek van Hepcke Fockens, grietman van Opster
land, ook Yanwege zijn mede-voogd Sjoerd Siercks (zie bijlage l )n Beide 
ooms zijn door het Hof van Friesland tot voogden benoemd. Aanwezig bij 
het opmaken van de akte zijn ook de oudste zoon, Sierck Saeckes, en een 
andere oom, Anne Fockens. Hepcke en Anne Fockens zijn zoons van Foeke 
Teyes en Auck Sjoerdsdr (en dus broers van de ontslapen Frouck).93 

Er is iets aan de hand met het overlijden van Saecke en Frouck. Uit de akte 
blijki, dat er op de boerderijen brand geweest is. Dat verklaart ongetwijfeld 
de in het oog springende afwezigheid van goederen (zulke eigenerfde boeren 
hebben over het algemeen veel meer werkiuigen, gereedschappen en bezit
tingen). Vanwege de twee in de inventaris genoemde verbrande boerderijen 
(zie bijlage 1) is het in mijn ogen zeer wel denkbaar, dat er iets gewelddadigs 
voorgevallen is op het erf: er zijn namelijk in die dagen in het Fries
Groningse grensgebied zeer serieuze vijandelijkheden en brandschattingen 
aan de gang. In januari 1582 bijvoorbeeld, tracht de Spaanse stadhouder, 
Fransciso Verdugo - overigens tevergeefs - de schans bij Oldeboorn te ver
overen en daarbij heeft hij ook een deel van zijn krijgsvolk ingekwartierd in 
Opsterland. Daarnaast is er in de Friese Wouden in die dagen toch al sprake 
van " invasien ende plonderinge van de Vyant" .94 

De hierboven gememoreerde ak.ie uit 1582 spreekt er verder nog van, dat de 
kinderen "bennen Harlynghen zijn geerlecht". Ze zijn dus vanwege oorlogs
handelingen naar Harlingen gevlucht, met medeneming van meer roerende 
goederen en papieren. Men heeft dus in Opsterland geen behoorlijke inven
tarisatie klll111en maken en daarom \:Vorden de zaken zo goed en zo 1..-waad als 
het gaat te Harlingen vastgelegd. Klaarblijkelijk verbleven de kinderen 
langere tijd in die havenstad, want vier jaar later, op 27 mei 1586, worden 
daar drie akten opgemaaki, die de afrekening van de voogdij vermelden.95 
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-
Aanwezig zijn dan Adriaan Bartouts en Dirk Gerrits, burgemeesters van 
Harlingen, de voogden Hepcke Fockens en Sjoerd Siercks en de kinderen 
Sierck, Aucke en Teye Saeckes. De laatste drie zijn dan ' ·pubers", van wie 
Sierck expliciet de oudste is en de voogden treden op voor de drie jongste 
kinderen. Onder hen Weemel en ook Trijntje die bij deze gelegenheid 
uitdrukkelijk als jongste kind genoemd wordt. De rekening wordt te 
Harlingen overlegd, omdat daar het roerend goed verkocht is , '·ende ter 
plaetste daer de selve rekeninge solde geschien niet veilich is vermidts 
[den?] viandt is" : klaarblijkelijk is het nog altijd niet vei lig in de contreien 
rond Beetsterzwaag. 

Akte van scheiding wssen de kinderen van Saecke Siercks en Frouck Foeke Tevesdr. Foto 
door de auteur.96 

Uit het huwelijk van Saecke Siercks en Frouck Foeke Teyesdr (alleen volg
orde van 1 en 6 zeker): 

1. Sierck Saeckes, boer, brouwer,97 dorpsvolmacht voor Beetsterzwaag 
(1588),98 Raad ter Admiraliteit (1601 ),99 rekenmeester voor de Zeven
\:vouden (1603),100 over!. Beetsterv.vaag vóór 11 maart 1606,101 begr. "op 
Bexser swaegh kerckhof te suijden van de toren",10

ê tromvt vóór 20 sept. 
1583 Haeck Boeledr Boelens, over!. Beetsterzwaag 26 jan. 1629 
"omtrendt 7 à 8 ueren voornoen", dochter van Boele Broers, van Olter
terp. 103 
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Sierck Saeckes en Haeck Boeledr zijn getrouwd vóór 20 september 
15 83 , wanneer ze uit de nalatenschap van zijn ouders enkele koeien en 
paarden kopen. 104 

Op 4 november 1596 wordt te Leeuwarden een contract opgesteld. Een 
aantal percelen land, behorende tot het gewezen klooster Smallenee, 
wordt voor de tijd van vij f jaren voor 40 gg. per jaar verhuurd aan 
Sierck Saeckes en zijn huisvrouw Haeck Boeledr.105 Hierbij wordt de 



helft van het langhuis met de poort en de helft van de '·v,:armcamer", 
staande op het corpus van het genoemde klooster, voor 400 g. in 
erfkoop verkocht. Sierck ondertekent zelf deze akte en schrijft zich dan 
als "Syrk Saekes". 
Op 4 maart 1601 wordt te Leeuwarden de akte opgemaaki, waarin "den 
Eersamen Sijrck Sakes zoen" als opvolger Yan Mathijs Oenema gekozen 
wordt tot '·Raedt vander Admiraliteijt in Vrieslandt. 106 Genoemde 
Mathijs (van) Oenema overlijdt op 14 maart 1601 en wordt te Oude
schoot begraven. 107 Hij zal in de periode daarvoor wel ziek geweest zijn, 
vandaar de noodzaak tot benoeming van een opvolger. Die benoeming 
is klaarblijkelijk niet meteen ingegaan, want op 7 april 1601 nemen de 
Staten van Friesland het besluit om aan de Staten- Generaal te schrijven 
met het verzoek om iemand te committeren. om de leden van de Admi-
raliteit te Dokk-lun te beëdigen. 108 

-

Er moet veel materiaal geweest zijn van, over en met Sierck. Helaas zijn 
de archieven van de admiraliteit van Dokklllll bij de verwoestende brand 
in de nacht van 12 op 13 januari 1771 nagenoeg geheel vernietigd. Er is 
wel iets bewaard gebleven. Die bescheiden rusten in het Nationaal 
Archief te 's-Gravenhage. Uit dat kleine beetje materiaal valt in ieder 
geval op te maken, dat Sierck in functie is vanaf 18 mei 1601. 109 Op 20 
juni is hij vervolgens voor de eerste keer ''vicepraeses" en op 29 juni 
"praeses". Met regelmaat komt hij daarna voor op de presentielijst in de 
verslagen van dat jaar. Een enkele keer wordt hij ook in de stukken zelf 
genoemd. Zo verzoekt hij op 13 oktober namens zijn oom, Hepcke 
Fockens, dat die niet langer een rol hoeft te spelen in een zaak tussen de 
advocaat-fiscaal en een zekere Frederik Rijckens. Op diezelfde dag 
wordt Sierck samen met Thomas Dyrcxs gecommiteerd tot afhande
lingen van het afmonsteren van enkele schepen en hun bemanning en 
lading. Ze moeten de schepen, met behulp van equipagemeester Jan 
Hendriks, naar Harlingen brengen. Bij die gelegenheid krijgen ze de op
dracht mee, om de officieren "der convoyen" daar aan te zeggen dat zij 
zullen "schicken te suyveren den cautie by d'commys". Er is onder meer 
sprake van een "Oost-Indaens schip", dat in september binnengelopen 
is. Er zijn in Harlingen klaarblijkelijk ook andere zaken besproken, want 
op maandag 19 oktober ontvangt de vergadering van de Admiraliteit een 
brief van beide heren. Zij schrijven namens de magistraat van Harlingen 
een brief met het verzoek, om enkele schepen toch nog een keer zeilree 
te maken. De Duinkerker kapers hebben zich namelijk weer geducht 
doen gelden en " seer grote schade gedaen onder de buyssen ende metten 
gevangenen geheel barbarisch geleefft". De raad blijft echter onverkort 
bij het eerdere besluit: vanwege de tijd van het jaar en de mogelijke 
kosten moeten de schepen tijdelijk afgedankt worden. Op 26 oktober 
zijn Sierck Saeckes en Thomas Dyrcxs weer " thuys gecomen" . Ze ver
klaren dan in de vergadering te Dokk'UJ11 dat de Staten- Generaal geen 
schepen meer zonder konvooi wil laten vertrekken en dat pleidooi heeft 
klaarblijkelijk de gewenste uitwerking: de schepen gaan uiteindelijk 
toch nog mee. 
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Sierck komt ven·olgens nog een keer in de verslagen mor op 11 
november, wanneer hij aangewezen wordt om schepen te monsteren. 
Sierck Saeckes legt op 19 april 1603 de eed af en is dan beëdigd reken
meester voor de Zevenwouden.11 0 

Uit het hu\\elijk van Sierck Saeckes en Haeck Boeledr Boelens (rnlg
orde niet duidelijk): 
l ) Frouckje Siercks Sickma, geb. Beetsterzwaag, overl. Boornbergum na 

1630111 , trouwt vóór 11 maart 1606112 Jochem Joukes, geb. Boorn
bergum, overl. ald. 1628, zoon van Joucke Jochums, grietman van 
Smallingerland (1617-1625), en Grietje Berents.113 

2) Antje/Anna Siercks,114 oYerl. na 19 jan. 1632,115 trouwt na 11 maart 
1606116 Wyger Sickama, overl. tussen 14 aug. 16 11 en 5 maart 1612, 
Antje trouwt mogelijk 2. Jan Freercx. 11 

3) Saco/Saecke Siercks, geb. ca. 1590/1595,118 adelborst onder hopman 
Hans van Oldensloo (1620 en 1621 ),11 9 rustmeester120 onder hopman 
Oldensloo (1623),121 pachter van de vijf speciën in Kollumerland, 
Achtkarspelen, Eestrum, Oostermeer en de meulen onder Kuik
home,1:2 overl. Leeuwarden tussen 18 jan. en 13 febr. 1667123, tromvt 
vóór 14 juni 1628 Haescke Roeloffsdr1::4 , overl. Leeuwarden ca. 27 
nov. 165 6. 1 ::5 Saecke verwekt rond 1614 een voorechtelijk kind (de 
eerder genoemde Sierck Saeckes Juesma) bij Hendrikien Pieters, 
overl. vóór 15 mei 1632,1:6 dochter van Pieter Hendriks, procureur
fiscaal van Opsterland.127 Na het overlijden van Saecke Siercks proce
deren de erfgenamen voor het Hof van Friesland over de afwi kkeling 
van de erfenis.128 

4) Taetske Siercks Sirxma/Sickma, geb . Beetsterzwaag ca. 1598, overl./ 
begr. Leeuwarden/Beetsterzwaag 13119 dec. 1672, verlooft zich 22 
jan. 1622, trouwt l. Beetsterzwaag 7 april 1622 Jan/Johannes Mar
tens/Martinus/Martinides Hemminga, geb. Kortehemmen ca. 1597,129 

schoolmeester, notaris publicus te Beetsterzwaag en equipagemeester 
ter zee, oYerl. (Yermoord op de Drachtster Hooij ·wegh) 10 mei 1646, 
zoon van Marten Jochums en Ypck Halbes. Taetske trom.,,t130 2. 
Nicolaus Johannis Schuiring, geb. Dokkllll1, student te Franeker 
(1616), predikant te Oostenvoude (tot 1623), te Oudeschoot (1623-
1630) en te Beetsterzwaag (1630-1 666), overl. Beetsterzwaag (aan de 
pest) oJ...i:. 1666.131 

5) (?) Wigger Siercks Sickma,132 overl. vóór 11maart1606.133 

2. Aucke Saeckes, overl. tussen 27 mei 1586134 en 1 april 1597.135 

3. Teye Saeckes/Tiberius Sabinus (=IV) . 
4. Weemel Saeckedr, overl. na 1640,136 trouwt vóór 1 april 1597 Broer 

Boelens, geb. ca. 1569,137 overl. vóór 25 okt. 1621,138 bijzitter van Op
sterland, zoon van Boele Broers, van Olterterp. 139 
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Uit het huwelijk van Broer Boelens en Weemel Saeckedr (volgorde niet 
duidelijk140): 



1) Boele/Boelardus Broers Boelens, geb. 1593, bijzitter Yan Opsterland, 
dorpsrechter en kerk-voogd te Olterterp, notaris, '·schriever van een 
compagnie Infanterie", oyerl. 21 ok.i. 1666, begr. Olterterp " int 
choer" van de kerk, trouwt 1. Leeuwarden 19 sept. 1627 Hiltie Clae
ses, geb. ca. 1601 , over!. 4 nov. 1651 , begr. Olterterp (kerk). Boele 
trouwt 2. Antje Durcks. 141 

Bij het eerste huwelijk is Boele Broers afkomstig van Olterterp en 
Hiltie Clases komt uit " Oerderp" (mogelijk Ureterp). 

2) Wytske Broers Boelens, trouwt Leeuwarden 23 nov. 1623 Dirck 
Hendriks. 
Bij het huwelijk staat genoteerd, dat hij afkomstig was van Leeu
warden en zij van Olterterp. Op 23 november 1623 is te Leeuwarden 
een attestatie afgegeven. Vem1eld is verder, dat zij een dochter is van 
Broer Boelens. 

3) Rinscke Broers Boelens, over!. Leeuwarden ca. 22 sept. 1669, begr. 
Wijns, trouwt Aucke Rinses. 142 

Rinscke staat niet vermeld in NP, maar er is ampel bewijs voor de 
relatie. Allereerst komt zij wel voor in de achttiende-eeuwse genea
logie van deze familie.143 Verder laten een Aucke Rinses en een niet 
bij naam genoemde moeder te Leeuwarden drie keer een dochter 
Weemel dopen: op 5 november 1645 (Wemeltye), op 28 november 
1648 (Wommelke) en op l april 1655 (Weemel). Ten slotte is er de 
gezamenlijke verkoop van een huis op de Tuinen te Leeuwarden. Dat 
gebeurt in twee etappen: in 1676 verkopen Ayso Hemminga, de bij
zitter Broer Boelens, beiden te Beetsterzwaag, en Broer Pieters te 
Witmarsum respectievelijk 5/9, 1/9 en 1/9 deel van het huis aan mr. 
bakker Dingnum Alberts en Aefcke Jacobs. 144 Op 19 februari 1690 
verkoopt Regina Hendriks, weduwe van Tziedsger Alles, wonende te 
Olterterp, aan dezelfde bakker en zijn vrouw de overige 2/9 delen. 145 

In de ak.1:e meldt Regina dat het bezit van het huis haar "aengecomen 
is van mijn moij en nicht w. Rinske Boelens en Sierckjen Dircx". De 
familieverhoudingen zijn uitstekend te duiden: de verkoopster, 
Regina Hendriks, is namelijk een dochter van Hendrik Bothe en 
Sierckjen Broers Boelens (zie hieronder bij nummer 4).146 Sierckjen 
Dircx ten slotte zal een dochter zijn van Wytske Boelens (zie hier
boven bij nummer 2) en Dirck Hendriks. 

4) Sierckjen Broers Boelens, trouwt Hendrik Bothe/Bothenius, geb. As
schendorf (D) 1601 , student te Groningen (1622), predikant te Beet
sterzwaag (1626-1629), te Witmarsum (1629-163 8), over!. Witmar
sum 2 april 1639, zoon van Henricus Bothe.14

ï 

5) Frouckjen Broers Boelens, trouwt Johannes Bouwes Louswolt. 148 

6) Auckjen Broers Boelens, trouwt Gerbrand Pooger. 149 

7) Trijntje Broers Boelens, trom"1 Pieter N.N. 150 

5. Arent Saeckes, waarschijnlijk geb. tussen 5 nov. 1571 en 1 april 1572,151 

woonachtig te Smallenee (daar vermeld vanaf 1596, ook nog in 1606152 

en in 1622), over!. tussen 24 jan. 1622153 en 15 mei 1626, trouwt l. vóór 



4 nov. 1596 Lyoets/ Lutsy(ke) Annedr,154 trouwt (mogelijk) 2. Trijn 
Jansdr.155 

6. Trij nke Saeckedr, geb. vóór 6 maart 1582, over!. tussen 27 mei 1586156 

en 1 april 1597.15-

.-lkte van scheid ing 1Usse11 de kinderen van Saecke Siercks en Fro11ck Foeke Teyesdr. 

Foto door de aureur. 158 

IV. Teye Saeckes/Tiberius Sabinus, secretaris van Opsterland (1588-1 620), 
ontvanger der grietenij Opsterland ( 1619), monstercommissaris, volmacht 
ten Landdage (1 6 14, 1616), overl. vóór 15 febr. 162 1, trouwt Freerkje 
Hiddinga. 

De achtergrond van Freerkje Hiddinga is in nevelen gehuld. Allereerst dringt 
zich de vraag op, of zij eigenlijk wel de moeder van Saco van Teyens gehe
ten mag worden. Die laat namelijk - zoals ik hieronder zal memoreren -
maar liefst zes keer een dochter dopen, maar géén van die borelingen krijgt 
de naam Freerkje en dat is reden genoeg voor enige gezonde achterdocht. 
Teye en Freerkje zijn in ieder geval al getrouwd in 1610, want op 28 juli van 
dat jaar kopen ze samen vastgoed te Kortezwaag.159 De hamvraag is, of 
Freerkje eigenlijk wel uit Friesland afkomstig is. Dat zou natuurlijk op zich 
wel kl.11lllen, maar veel vermeldingen van die familienaam zijn er in het Fries 
eigenlijk niet. 160 Mogelijk moeten we daarom eens buiten de grenzen van 
Friesland kijken - daar is een goede reden voor. Freerkje zou namelijk een 
dochter kunnen zijn van een zekere Bastiaan Hidding/Hiddingh.161 Hij is 
geboren in het Drentse Rolde op 5 oJ...i:ober 1546, landdagcomparant in Drenthe 
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in 1603 en ette te Rolde in 1596 en 1597. Hij is overleden in 1608 en trouwt 
met Dubbeldina Luttringe (ook: Jullinge). Zij draagt een opmerkelijke, wat 
on-Friese voornaam, die bij een dochter van Teye Saeckes weer opduikt: 
Dubbelt. Uit dat huwelijk v-an Bastiaan en Dubbelt zijn tot dusverre alleen 
drie zonen bekend. Waarschijnlijk zijn de Drentse ·wortels Yan Freerkje 
Hiddinga dus allerminst, maar het zou hout kunnen snijden - gelet op de tijd, 
de plaats, het milieu en bovenal de vernoeming van de familienaam en de zeer 
markante voornaam Dubbelt. 

Teye Saeckes schrijft zich op 14 april 1586 in aan de Universiteit van Fra
neker als student in de rechten. Hij gebruili daar de naam Tiberius Sabini 
(ook: Sabinus). 162 In mei 1586, bij de opmaak van de voogdijrekening van de 
wezen van Saecke Siercks, wordt melding gemaah.i van het interessante feit, 
dat de voogd Sjoerd Siercks enkele jaren geld heeft ontvangen voor de studie 
van Teye Saeckes: ' ·drie jaer pensie die Teye is geaccordeert vanden Staten tot 
behulp van sijn studiurn".163 

Enkele jaren daarna is Teye Saeckes begonnen met zijn veeljarige loopbaan 
als secretaris van Opsterland. De eerste vindplaats met hem in die functie is 
mogelijk in het weesboek van Opsterland. 164 De akte is van 4 juni 1588, maar 
de waarheid gebiedt te zeggen, dat de inschrijving geschiedt op 2 november 
1588. Teye Saeckes is in ieder geval secretaris Yan Opsterland vanaf 15 au
gustus 1588, wanneer hij in een charter als zodanig optreedt en de volmachten 
van Opsterland zich akkoord verklaren met een door de Staten uitgeschreven 
contributie.165 Ook in de gerechtelijke archieven is hij daarna in die functie 
terug te vinden. 166 De jonge secretaris ondertekent overigens steeds met het 
adagium: '·Fide sed vide". 
Op 4 april 1606 en op 15 augustus 1606 (dan volgt nog een verkoop) is hij 
- ditmaal op persoonlijke titel en niet als secretaris - betrokken bij de opmaak 
van een boedelinventaris. 16 Dat gebeurt echter niet zonder slag of stoot, want 
daaraan is een pittige rechtszaak bij het Hof van Friesland voorafgegaan. 168 

Op 11 maart 1606 doet het Hof namelijk uitspraak in een zaak tussen Haeck 
Boeledr, de weduwe van Sierck Saeckes, namens haar kinderen: Saecke 
Siercks en Anna en Taets Sierckdochters. Zij zijn de eisers versus Teye Saec
kens te BeetsterZ\vaag, Arent Saeckes te Smallenee, Broer Boelens te Olter
terp en Jochum Jouckes te Boornbergum. Klaarblijkelijk gaat de zaak over de 
toewijzing van het voogdijschap. Terwijl de eis tegen Arent Saeckes en 
Joch urn Jouckes niet ontvankelijk verklaard wordt, veroordeelt het Hof T eye 
Saeckes en Broer Boelens om zich "te laten authoriseren momboren en cu
rateurs resp. over de impts. kinderen". Het gaat allemaal niet van harte dus, 
maar de zwagers h.'Wijten zich vervolgens wel serieus rnn hun taak. Ten sterf
huize van wijlen Sierck Saeckes treden Broer Boelens en Teye Saeckes dan 
ook op 4 april 1606 aan als voormonden van de drie dan niet bij naam ge
noemde, minderjarige kinderen van Sierck Saeckes en zijn vrouw, Haeck 
Boeledr. Het vierde kind, Frouck Siercks, wordt bijgestaan door haar man, 
Jochem Joukes. 
Teye Saeckes komt enkele keren voor bij het Hof van Friesland. Dat gebeurt 
in ieder geval op 25 november 1601, op 7 april 1603 en ook nog op 8 februari 
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1618.169 In de laatste akte is hij gedaagde met onder meer de erfgenamen van 
Hepcke Fockens. In 1619 blijkt Teye Saeckes ook onvanger van de grietenij 
Opsterland. 170 ln mei 1620 is Teye nog altijd actief als secretaris van die grie
tenij n Niet lang daarna moet hij met zijn voorouders verenigd zijn, want op 
15 februari 1621 komen zijn vier kinderen als zijn erfgenamen voor in een 
ak.1e.1-" Saecke Teyens treedt dan op voor zichzelf en vanwege Frouck Teyedr, 
zijn ' ·oltste zuster'" en Focco Feyckens en Arent Saeckes zijn dan de voormon
den over de niet bij naam genoemde twee jongste weeskinderen van Teye 
Saeckes. Daamit valt af te leiden, dat er op dat moment in ieder geval vier 
kinderen in leven waren. Onduidelijk is, waarom Saco slechts optreedt na
mens Frouck en niet voor de andere twee. Kan het zijn, dat het om kinderen 
van een andere moeder gaat? Wellicht is zo ook te verklaren, waarom Saco 
geen van zijn dochters Freerkje noemt. 
In de jaren daarop worden de zaken van de overleden Teye afgehandeld. Op 
24 juni 1621 en 16 maart 1624 is bijvoorbeeld sprake van wijlen Teye Saec
kes .1 3 In januari 1622 ten slotte wordt Arent Saeckes, in het " Cloester van 
Smallien", tot voogd benoemd over Saecke Teyes, weeszoon van Teye Saec
kes, in leven secretaris van Opsterland. 174 

Kinderen van Teye Saeckes (in ieder geval, rnlgorde niet zeker) : 
l. Frouck Teyedr, over!. na 15 febr. 1621. 
2. Saco van Teyens, (= V). 
3. Dubbelt Teyedr (ook: Duwertie Teyedr), trouwt vóór 29 maart 1627 Jan 

Abbes van Loo, luitenant en kapitein, woont te Beets en te Smallenee, 
zoon van Abbe van Loo en Grietje Berents.175 Het echtpaar is getrouwd 
vóór 29 maart 1627, wanneer Jan en Dubbelt te Beets wonen en genoemd 
worden bij een landaankoop.176 Op 23 september 1631 laten Jan van Loo, 
dan woonachtig te Smallenee, en zijn vrouw, Dubbeltie Teyedr, een 
koopbrief opmaken. 1 n 
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Uit het huwelijk van Jan van Loo en Dubbelt Teyedr (volgorde niet 
duidelijk): 
1) Sjoukje Jans van Loo, geb. ca. 1632, over!. na 1700, trouwt Steven 

Jans, dorprechter te Beets, 178 brouwer te Beetsterzwaag. 179 

2) Wendeltje Jans van Loo, in 1668 lidmaat te Boornbergum, overl. 
Boornbergum tussen 20 april 1690 en 30 jan. 1691 , trouwt l. Boorn
bergum 20 april 1673 Errit Arents, overl. vóór 27 jan. 1681. Wendel 
trouwt 2. Boornbergum 2 mei 1686 Jeip Rykles, van Boornbergum, 
over!. na 1700, trouwt l. Antie Alberts.180 

Wendel Jans van Loo is overleden tussen 20 april 1690 en 30 januari 
1691 .181 Uit de eerste akte blijk.1, dat Jeip Rykles eerder getrouwd is 
geweest en dat er ook uit dat huwelijk kinderen waren. In de h'leede 
akte, opgemaak.1 in het sterfhuis van Wendel, wordt Saecke Teyens, 
van Beetsterzwaag, bij de akte van scheiding benoemd tot curator over 
het kind van Wendel van Loo en Jeip Rykles, Rykle Jeips, oud drie 
jaren.182 Op 3 juli 1691 wordt in het sterfhuis van Wende! een inven
tarisatie opgemaak.1. Naast de uitgebreide bezittingen is onder meer 
sprake van een "winckel en winckelwaren". Ook hier is Saecke Teyens 



weer aanwezig, nu als curator over het jongste weeskind van Wen
deltje en Jeip. 183 Ook uit het eerste huwelijk van Wende! van Loo zijn 
twee kinderen bekend: Yd en Errit Errits.184 Op 10 januari 1693 blijkt 
Jan Stevens, van Beetsterzwaag, curator over die kinderen rnn Wende! 
van Loo en Errit Aems te zijn.185 

3) Vrouckje Jans van Loo, in 1670 lidmaat te Boornbergwn, trouwt 
Leeuwarden 6 jan. 1681 Hendrick Wikkes, sergeant, afkomstig van 
'·Benningwolde". 

4) Jan Jans van Loo.186 

4. N.N. (Sierck?) Teyens, overl. na 15 februari 1621. 187 

V. Saco van Teyens, geb. tussen 26 febr. en 6 maart 160 1, secretaris Yan Op
sterland, volmacht ten Landdage, oprichter en vennoot van de Opsterlandse 
Veencompagnie, vennoot van de veencompagnie van De Rottefalle, vennoot 
rnn de veencompagnie van De Bakkevenen, " compagnion van Nijesloot", 
over!. Leeuwarden 2 april 1650, begr. Beetsterz\·vaag "in den kerke aldaer", 
trouwt Oldeboorn 29 febr. 1624 Antje Tincodr van Andringa, geb. ca. 1605, 
over!. Beetsterzwaag 6 juni 1685, dochter van Tinco van Andringa en Sytske 
Bennedr Sjoerda/Sijoerda.188 

Over de familie Van Andringa en haar wederwaardigheden is natuurlijk ge
noegzaam gepubliceerd, daarom wil ik hier met een korte schets volstaan.189 

Antje van Andringa wordt geboren rond 1605, want bij haar overlijden wordt 
haar leeftijd vermeld. Zij is een dochter van Tinco van Andringa, die grietman 
is van Utingeradeel in de periode tussen 1613 en 16 19 en daarnaast is hij 
rekenmeester van Friesland geweest. De moeder van Antje is Sytske Bennedr 
Sjoerda/Sijoerda. Van het tijdstip van haar overlijden bestaat een bijbel
inschrijving bij de familie Van Teyens: 
Den 1 sten decembris 1662 omtrent 's morgens tot ses uieren is onse beste
moeder Sijdtske Binnes Sijaerda gerustelicken inden heere ontslapen .190 

De jonge secretaris Saco van T eyens ondertekent - net als zijn vader - aan
vankelijk ook met het onderschrift " fide sed vide" .191 Later laat hij dit achter
wege, maar zijn handtekening, die natuurlijk krachtens zijn functie zeer 
regelmatig in de Opsterlandse archivalia voorkomt, biedt aardige informatie. 
Uit die ondertekeningen van Saco kan namelijk zijn leeftijd afgeleid worden. 
In het Huisarchief Coendersborg vindt men in diverse akten de ondertekening 
van Saco. 19

" Het schrift gaat daarbij steeds vergezeld van cijfers. Die zijn vrij 
eenvoudig thuis te brengen, de opbouw is namelijk altijd hetzelfde: 

voorletter/achternaam/maand/versiering/dag (iets hoger geplaatst)lnog een 
cijfer (iets lager geplaatst). 

De datum is eenvoudig te controleren: ook in de eigenlijke al1e staat die im
mers vermeld. Het laatste cijfer verandert ook steeds. Als je die respectieve
lijke verandering steeds aftrekt van het jaartal van de af...1e, dan kom je steeds 
op 1601 uit. Zo kun je zelfs achterhalen, dat Saco vóór 6 maart van dat jaar 
geboren moet zijn, want op 6 maart 163 7 ondertekent hij met het cijfer 
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'·36" .193 Hij is dat jaar dus al jarig geweest (of natuurlijk op die dag jarig). Op 
25 febmari 1645 ondertekent hij een ak.ie, waarbij hij nog '·43" schrijft. Op 
die dag is hij dus nog niet jarig gevveest. 194 Zo valt eenvoudig te bepalen, dat 
zijn geboortedag valt tussen 26 febmari en 6 maart 1601 . 

Handtekening Saecke Teyens. Foto door de auteur. m 

Op 27 maart 1628 kopen Saco en Antje land aan van Jan van Loo en 
Dmvertie Teyedr, echtelieden te Beets. 1

% Deze familieleden hebben vaker za
ken met elkaar gedaan, want het jaar daarna, om precies te zijn op 23 januari, 
verkopen Joan van Loo en Dubbelt Teyedr, woonachtig te Smallenee, twee 
derde parten van een huis aan de Nieuwstad N.Z. te Leeuwarden aan Saco van 
Teyens en zijn vrouw, Antje van Andringa. De relatie tussen Saco en Dubbelt 
wordt in deze ak.ie onomwonden duidelijk gesteld, want Joan van Loo noemt 
Saco dan: "mijn huijsfrouwe broeder". 197 

Zo handelt en wandelt Saco van Teyens gestaag verder aan zijn bezittingen. 
Leven en werken van Saco passen overigens geheel in de geest van de tijd. 198 

Na een voorspoedige jeugd en een degelijke scholing in de lijn van de te ver
wachten werkkring wijdt de jongeling zich in de voetsporen van zijn vader 
aan een loopbaan. Als hij op streek raakt met die carrière, gaat hij een huwe
lijk aan met een wederhelft uit dezelfde sociale kring - en dat gebeurt in dit 
geval dus in 1624. 
Saco zal veniam aetatis verkregen hebben, want ik tref hem voor het eerst aan 
als secretaris van Opsterland op 9 maart 1621, overigens in een bijschrift bij 
een oudere akte, die nog door zijn vader is opgesteld. 199 

Tot zover ligt alles geheel in de lijn van de beroepsmatige verwachting. Naast 
zijn secretarisbaan heeft Saco echter ook brood gezien in het ontplooien van 
andere werkzaamheden. Het jaar 1645 is daarom te bestempelen als uitermate 
belangrijk voor Saco en eigenlijk voor de gehele familie Van Teyens, van
wege de start van de Opsterlandse Veencompagnie. 
Allereerst is er de overeenkomst tussen Johannes van Crack, Jacques van 
Oenema, Saco Fockens en Saco Teyens over het maken van een vaart door 
Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp en Duurswoude tot Bakkeveen en verder 
oost- en zuidwaarts. Verder is er in dat jaar de resolutie "·an de Staten van 
Friesland, waarbij aan Saco Fockens en Saco van Teyens c.s. octrooi wordt 
verleend uit het Koningsdiep een vaart te graven door het hoogveen onder 
Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp en Duurswoude. 200 

Toch is de interesse voor het lucratieve vervenen ook binnen de familie Van 
Teyens al veel ouder. 201 Daar zijn natuurlijk ook wel bewijzen van bewaard 
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gebleven. Zo bestaat er in het Huisarchief Coendersborg een afschrift van een 
ah.ie van 3 maart 1619 van een overeenkomst tussen heren van de Compagnie 
yan de Heerenvenen en de ingezeten van Langezwaag.202 

In 1628 en 1637 roert het echtpaar Van TeyensN an Andringa zich ook in de 
yervening.203 Daarnaast sluiten Saco Fockens en Saco van Teyens en de in
v.1oners van Langezwaag al in 1635 een overeenkomst over het graven van 
een vaart en het maken van een brug.:04 In 1637 en 1638 verkopen de Staten 
van Friesland hoogveen, afkomstig van de opgeheven kloosters. Dat is ook 
het geval in de omgeving Yan Rottevalle, waar een associatie onder leiding 
van Saco Teyens veen aankoopt.205 Daarnaast beperh.i de interesse voor het 
brnine goud zich ook niet tot de Friese bodem alleen, want ook rond de ver
vening van de Groninger Pekela· s speelt Saco Teyens samen met zijn kom
paan Saco Fockens een rol. Zo treedt hij op 15 juli 1637 aan op het Wijnhuis 
te Groningen, ook namens Saco Fockens en zijn aangetrouwde neef, notaris 
Johannes Martinides, is eveneens aanwezig. Zij verklaren dat Feicke Alles 
Clock, vaandrig van kapitein Nijs, de 11.222 cg. betaald heeft, die hij schul
dig is aan Johan Coenders, drost te Wedde, Saco Fockens, grietman van 
Opsterland, en Saco Teyens, secretaris van Opsterland, wegens de koop van 
Pekelvenen op 4 april 1635. Het geld zal echter voorlopig in de handen van 
het gerecht blijven. Op 30 juni verklaren Saco Fockens, Saco Teyens en drost 
Johan Coenders, te Zuidbroek, dat de som inclusief de overeengekomen rente 
volledig is betaald. 206 

Het is dus niet te onbesuisd, om te veronderstellen, dat Saco van Teyens van 
meet af aan ook nering zocht in de vervening. Het heeft hem beslist geen 
windeieren gelegd en duidelijk is in ieder geval, dat vanaf 1645 de bezig
heden in de vervening een waarlijk hoge vlucht nemen. Daarnaast blijkt uit de 
diverse verbintenissen met vennoten ook glashelder, dat Saco en de zijnen 
zich allengs ontwikkelen tot "de grote spelers" in de vervening in Opsterland 
en ook in de aanpalende grietenijen laten zij zich niet onbetuigd. Enkele 
vindplaatsen brengen dat aan het licht. Zo wordt in datzelfde jaar 1645 een 
koopah.ie opgemaah.'1 van Pieter Oedses voor Brucht Tamrnes van een kamp 
veenbouw te Langezwaag. Er is consent uit 164 7 van de bijzitter Boelens ten 
gunste van de niaarnemers, onder ' ;vie Saco Fockens en Saco Teyens.207 

Op 7 februari 1649 komen Saco Fockens en Saco van Teyens samen met 
Passchier Hendriks Bolleman voor. Zij willen veengronden in het grensgebied 
tussen Opsterland en Smallingerland "te water brengen". 208 

In 1649 wordt een akte van verbintenis opgemaak.i door Joannes van Crack, 
Saco Fockens, Jacob van Run.ia als man van Arnerentia van Oenema, 
Asswerus van Vierssen als curator van Catharina van Oenema en Saco 
T eyens tot interinement en uitvoering van hun octrooi tot het graven van een 
vaart.209 

Op 27 augustus 1649 verkoopt de tandem Fockens/Teyens hooiland te Lange
zwaag. Omgekeerd verkoopt de andere partij aan de heren Fockens en Teyens 
veen te Schurega in Schoterland. 210 

Op 19 juni 1650 proclameren Saco Fockens en Saco Teyens de wandelkoop 
van veen in Schurega.21 1 De waakzame merkt overigens op, dat deze akte is 
geregistreerd na de dood van Saco van T eyens. Ik wil er maar mee aangeven, 

29 



dat de ingeslagen weg van de vervening door de familie ook na het overlijden 
van Saco yan Teyens gevolgd is - tot in de negentiende eeuw.212 

Dat geldt ook voor deze vindplaats: de Staten van Friesland besluiten in 1658 
dat Douwe van Aylva, lid van Gedeputeerde Staten en grietman van Leeuwar
deradeel, Hero Yan Ockinga, raadsheer in het Hof van Friesland, en Sjoerd 
van Aylva, grietman van Dantumadeel, als erfgenamen Yan Saco Teyens, 
secretaris van Opsterland. en eigenaar van de zogenoemde Bakkevenen, een 
vaart mogen aanleggen naar Bakkeveen.213 Deze marmen heten zich overigens 
'·erfgenamen" in zakelijke en zeker niet in familiaire zin. Hun economische 
betrekking wordt duidelijk uit een akte, d.d. 6 november 1649, wanneer de be
trokkenen samen optreden als exploitanten van de hoge venen van Bakke
veen.21 4 Daar zou ik het in het kader van dit genealogische overzicht voor nu 
even bij willen laten. Zeker vanaf die tijd is het ondoenlijk, om alle aki.en met 
Van Teyens-besognes op te nemen, maar zoals ik hiervoor in de inleiding al 
opmer1..i.e, wil ik ook niet raken aan een neerslag van alle vem1eldingen. 

Saco van Teyens woont te Beetsterzwaag op de plaats van het huidige Bor
dena. Daar staat al in de l 7e eeuw het huis Teyens. Later wordt zijn zoon 
Oene eigenaar en in de l 8e eeuw wordt het bewoond door Yvo Bocco, een 
zoon uit Oenes tweede huwelijk, met Hijma Auwema. Nog later wonen Hijma 
van Teyens en haar ongehuwde broers in het steeds verder uitgebouwde huis. 
Uiteindelijk komt het in bezit van de laatste drie personen uit het geslacht Van 
Teyens: Etta Amolda, Sake en Oene. Vanaf 1828 is het in bezit van Etta, maar 
Oene heeft uiteindelijk het vruchtgebruik (Etta vermaa1..i het aan het echtpaar 
Lunsingh Tonckens) en hij leeft er tot zijn verscheiden in 1866. 215 

Saco van Teyens en zijn familiewapen, detail. Foto: Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage. 

Er bestaan zoals gezegd contemporaine vermeldingen van geboorte, doop, 
overlijden en begraven, ook van de hand van Saco van Teyens zelf: 
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Den 29 feb rij Ao. 1624 hebben wij Saecke Teye.. (weggevallen) An tie 
Andringa gehuwt tot Oldeboorn. 
Den 2en April ao: 1650 tusschen twaelf en een ui ren naemiddach is mijn 
beminde voeder Sako Teyens gerustelijck in den Hee re ontslapen. 
Den .. den ... 1650 is mijn lieve vader Saco Teyens tot Lieu. warden in den Heer 
ontslapen en den ... op Beetsterswage in den kerke aldaer begraven ... 
Antje van Andringa testeert te Beetsterzwaag op 29 mei 1683 ."16 De wilsbe
schikking ademt de sfeer van gezag uit: het is in de dagen van de Nederlandse 
republiek niet ongebruikelijk, dat weduwen de positie Yan familiehoofd over
nemen van hun overleden man. 21 

ï Zij krijgen namelijk over het algemeen het 
yruchtgebruik van het familiekapitaal en daaraan ontleent de weduwe natuur
lijk ook gezag. Antje rnn Andringa lijkt die rol in ieder geya) met verve op 
zich te nemen. Zo gebiedt de mater familias in haar testament haar dochter 
Froukje, op straffe van onterving, om een schuld aan de andere drie erfge
namen direct na het overlijden van haar moeder te voldoen. Uiteraard bevat 
het testament ook enkele inhoudelijke bijzonderheden. Zo blijk1 zoon Oene op 
dat ogenblik ' ·capitain over een compagnie te Goes". De armen van Beet
sterzwaag ontvangen 200 cg., maar Oene zal het geld in beheer houden en hij 
betaalt jaarlijks de rente aan de diaconie. De erfgenamen zijn, elk voor een 
Yierde part: Oene van Teyens, Froukjen van Teyens, weduwe van Tbeotardus 
Heloma, Jeltje van Teyens, laatst weduwe van Foeke Fockens Eringa, in 
tijden secretaris van Smallingerland, en ten slotte de twee kleinkinderen 
(kinderen Yan Benedictus): Romelia en Saco van Teyens. Vermeld is ook nog, 
dat de goederen nooit buiten de familie mogen komen. Op 22 april 1668 is er 
sprake van een verdeling van de vaderlijke goederen door de kinderen van 
Saco Teyens. Op 29 december 1669 en 26 mei 1670 volgen dan nog twee 
ak1en rond die beslommeringen. Daarmee is de kous echter nog niet af Dat 
alles kan namelijk toch niet voorkomen, dat er binnen de familie heftige 
meningsverschillen ontstaan rond de erfenis van Saco Teyens. Dat blijkt later 
uit een aantal processen voor het Hof van Friesland. Zo voert Hanso Hes, de 
schoonzoon van Jeltje van Teyens, in 1701 als eiser een zaak voor het Hof 
Yan Friesland versus Oene van Teyens.218 Daarbij is er onder veel meer sprake 
van een kopie van de scheiding van de vaderlijke goederen door de kinderen 
van Saco van Teyens uit april 1668. Aanwezig bij die ontscheiding zijn: 
moeder Antje van Andringa, de vier kinderen en Wiskje Fockens als erfge
naam van haar overleden man, Tinco van Teyens, volgens een testament dat 
hij op 11 november 1666 heeft gemaah Er is sprake van een fors bezit, met 
onder meer bos te Olterterp en boerderijen te Beetsterzwaag, Boornbergum, 
Drachten, Oldeboorn en Kortezwaag. Opmerkelijk is ook een vermelding van 
de inventaris van Antje van Andringa. Daarbij is onder andere sprake van een 
schilderij van wijlen Teye Teyens "met zyn jacht" en zeven kleinere 
schilderijen. Adriaan den Besten, de schoonzoon van Benedictus van Teyens, 
treedt een jaar later aan voor het Hof van Friesland in een rechtszaak tegen 
Oene van Teyens.219 De bijlagen van dat proces staan ook bol van informatie 
over de familie en haar onderlinge (pecuniaire) verhoudingen. Opnieuw is er 
sprake van de kopie van de scheiding van de rnderlijke goederen door de 
kinderen van Saco van Teyens uit april 1668. Verder is er een zeer uitgebreide 

31 



verwijzing naar het eerdere proces tussen Hanso Hes en Oene van Teyens, dat 
overigens ook al speelt in het laatste decennium van de zeventiende eeuw. 
Antje van Andringa is bij overlijden 80 jaren oud. Ook van die gebeurtenis 
wordt in de familiebijbels melding gemaali: 
Den 6 Junij 1685 is Antie van Andringa huijsvrouw van de Hr. Saco van 
Teyens. Secret. van Opsterlant in den Here ontslapen en den ... 
Den 6den juni 1685 's achtermiddaegs omtrent half drien is mijn lieve 
moeder in den Heere ontslapen en den .. . 
Van het overlijden van Antje is een rouwbord bewaard gebleven, dat als volgt 
beschreven is: 
'·Antie van Andringa, obiit 1685. Opschrift: Juffr. Antie van Andringa, we
duwe van de Heere Saco Teyens, in leven secretaris van Opsterlant. 
Obiit den 6 Juni 1685. Wapen: gedeeld: 1. Teyens (zonder halve adelaar). II. 
Van Andringa (zonder halve adelaar). Plaats: tot den Franschen tijd in de kerk 
te Beetsterzwaag, daarna in den huize Teyens te Beetsterzwaag en nu in den 
Coendersborch te Nuis".220 

Wapenbord van Anye van Andringa in de kerk te Nuis. Foto door /o.felle 0. Koopmans. 

Een lang leven is ten einde. Antje krijgt in de periode tussen 1625 en 1646 
maar liefst twaalf kinderen, van wie zij er zes als zuigeling of peuter moet 
'·delen met God". Drie andere kinderen moet zij alsnog ten grave dragen en 
bijgevolg overleven maar drie kinderen haar.2"

1 Op 2 ok.iober 1685 wordt in 
het sterfhuis een inventarisatie opgemaakt. 222 Die boedel is overigens relatief 
gezien bescheiden van omvang: veel zal de facto al naar de kinderen gegaan 
zijn bij de eerdere ontscheidingen. Het jaar daarna, op 23 april 1686, volgt de 
ah.ie van scheiding van de nalatenschap van Antje van Andringa. 223 

Uit het huwelijk van Saco van Teyens en Antje van Andringa: 
1. Frouckje van Teyens, geb. 15 jan. 1625, testeert 1691, overl. tussen 12 

jan. 1693 en 28 jan. 1697, trouwt Heerenveen 19 april 1646 Theothardus 
(van) Heloma (ook: Tjaerd Michiels), geb. Heerenveen ca. 1618, 

32 



volmacht ten Landsdage van Friesland ·wegens Schoterland uit de stand 
der eigenerfden (1648- 1652), wegens Aengwirden uit de stand der 
edelen (1652-1657), geconuniteerde ter Provinciale Rekenkan1er (1650), 
grietman van Aengwirden (1652-1657), lid van de Staatscommissie be
last met het oprichten van een tucht- en werkhuis in Friesland ( 1654), 
gecommitteerde ter Generaliteits-Rekenkamer (1656), overleden Beet
sterzwaag 1 april 1657, zoon van Michiel Tjaerds, secretaris van Schoter
land ( 1603-162 7), en Nolkje Arjensdr. : 24 

Den 15 Jan rij (mogelijk ook ao 1625 is geboren(?) onse eerste dochte ... 
Frou/...:ien van Teyens omtrent twie(.?) uren middernacht. :?Js 

Grietman Theothardus van Heloma komt in 1654 met zijn familiewapen 
mor op een zilveren avondmaalsschaal, die gebruik1 wordt in de kerk te 
Tjalleberd. 226 

Theothardus stierf door een ongeluk met zijn paard en wagen: 
'-ln 1657 stierf zijn (sc. Nicolaus) broer, van zijn wagen gevallen, doordat 
de paarden op hol sloegen en de teugel losruh.1en ( equis in fugam 
conjectis en fraenum detractantibus), helaas een ellendige dood in het 
dorp dat Beetsterzwaag wordt genoemd". Ook bestaat er een contem
poraine vem1elding van het ongeval : Agatha Tjaerda van Starckenborg 
schrijft op 2 april 1657 aan Michael Buschius: " so terstont komt mijn 
Man met die tijding t 'huis dat de grietman Helema van l wagen daar het 
radt uytschoot af steurte op sijn harsens, waer an hij terstont <loot 
bleef' . 22

Î Ook hier is overigens weer een vermelding overgeleverd via de 
bijbel van de familie Van Teyens: 
Den 1 sten Aprilis 1657 omtrent tijen ure voor noen is ons lieve swager 
Theotardus van He/oma in den Heere ontslapen. 
Juffrouw Frouckje van Teyens wordt te Leeuwarden met attestatie onder 
de lidmaten geteld op 29 februari 1660. Ruim twee decennia later, op 29 
juli 1681 , wordt zij opnieuw in de Friese hoofdstad vermeld, dan met 
attestatie van Dokkum. In 1676 wordt een ah.1e van overeenkomst opge
maakt tussen Frouckje van Teyens, ·weduwe van Tjaard van Heloma, en 
haar schoondochter Harmina Frankena, waarbij de wijze van scheiding 
van de nalatenschap van Zacheus van Heloma wordt bepaald. 228 Frouckje 
van Teyens komt op 15 oh.1ober 1677 voor als bestemoeder van het 
weeskind van haar overleden zoon Zacheus van Heloma en diens vrouw_ 
Hermina van Franckena.229 Op 16 januari 1691 verkoopt Frouckje va~ 
Teyens, weduwe van Theotardus van Helema, een zate en landen te Sie
gerswoude aan haar broer, Oeno van Teyens, oud- kapitein.230 

Frouckje van Teyens maah.1 haar testament op in 1691.231 Zij is nog in 
leven op 12 januari 1693, wanneer ze tegen een zekere Saacke Pieters 
aantreedt voor het gerecht van Opsterland. 232 Froukje van Teyens is over
leden vóór 28 januari 1697.233 

Uit het huwelijk van Frouckje van Teyens en Theothardus van Heloma234
: 

1) Michiel van Heloma, ged. Heerenveen 14 mei 1648, vaandrig onder de 
kapitein Hessel van Boorsma ( 1669), trouwt Heerenveen 4 juli 1669 
Anna van Velsen, van Grou. 
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2) Saco (Zacheus) van Heloma, ged. Heerenveen 9 juni 1650, overl. vóór 
15 okiober 1677, tromvt Leeuwarden 20 mei 1672 Harmina van 
F rankena. 235 

3) Nolkjen van Heloma, ged. Heerenveen 18 sept. 1653, trouwt Heeren
veen 3 juli 1670 Andreas Roorda van Velsen, van Grou, kapitein van 
een compagnie te H>et. 

2. Jeltje van Teyens, geb. 18 febr. 1627, overl. Beetsterzwaag 11 mei 1693, 
trouwt 1. vóór 16 juni 1649 Anthonius Woltheri (ook: Gualteri), geb. 
1613, ' ·rentmeester rnn ' t huys ten Nieuwenoort" en rentmeester '·op de 
Middelgaest onder de clockslagh van Boombergun1'', overl. 7 juni 1659, 
zoon van Woltherus Torrenius en Sara van Leuven.236 
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Jeltje van Teyens trouwt 2. Leeuwarden 17 oki. 1672 Foeke Fockens 
Eringa, secretaris van Smallingerland (1668-1675), overl. vóór 29 mei 
1679, ondertrouwt 1. Wirdum 13 jan. 1667 Lijsbeth Aysma, van 
Wirdum. 23

ï 

Den 18 Febrij ao 1627 omtrint rot seven uren in den ... is geboren onse .. . 
... twiede(?) .. . Je/tie .. . Teyens genaempt. :38 

Anthonius en Jeltje laten op 16 juni 1649 een testament opmaken.:39 In 
die laatste wil is Anthoni Woltheri "Rentemester opde Leeck" . De akte 
wordt opgemaakt '"op de Nijen-oorth" (Nienoord) te Leek in aanwe
zigheid van enkele getuigen, van wie de belangrijkste de broodheer van 
Anthoni Woltheri is, de eigenaar van de Nienoord, Rudolph Willem 
"Vrijheer van lnhüsen en Knijphüsen". De echtelieden benoemen elkaar 
tot erfgenamen en er zijn op dat moment nog geen kinderen uit het huwe
lijk. 
De familiebijbel Van Teyens meldt ook het overlijden van Anthoni: 
Den 7en Junij 1659 ontrent ... vijve naenoen is onse lieve swager 
Anthonius Gualtherij gerustelijck in den Heere ontslapen. 
Jeltje van Teyens wordt in 1668 vermeld als lidmaat te Boornbergum. Zij 
woont in 1673 nog ' ·op de Middelgaest onder de clockslagh van 
Boombergun1". Dat blijkt uit een decretale verkoping uit 1681. Georg 
Willem van In- en Kniphuizen en zijn eega, Anna van Ewsun1 staan dan 
als eiser tegenover Jeltje van Teyens.240 

Bij het tweede huwelijk is Jeltje afkomstig van Beetsterzwaag, Foeke was 
- evenals bij zijn eerste huwelijk - afkomstig van Drachten. 
Rond 1673 is Foeke nog in functie als secretaris, want dan wordt hij 
genoemd in een advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant: "Daer 
wort bekent gemaeckt, dat door den Inval der Bisschoplijcke Soldaten in 
Vrieslant uyt de Grietenie van Smallingerlandt te soecken geraecki is een 
Proclamatie-boeck ofte Boden Consent-boeck, met diverse Coop-Brieven 
daer in: soo iemant het selve weet te bekomen, ende te bestellen aen de 
Heer Focco Fockens Eringa, Secretaris van Smallingerlandt in de Drach
ten, of tot Leeuwaerden aen Lodewijck Cres, Boeckverkoper in de 
Bagyne-straet, sal daer voor een goede Vereeringe genieten". 241 

Op 29 mei 1679 wordt een inventaris opgemaakt in het sterfhuis van 
wijlen Foeke Fockens Eringa. 2~2 Foeke liet al op 1 februari 1678 een 



testament opmaken.243 Die wilsbeschikking wordt ruim twee jaren later 
geregistreerd voor het Hof van Friesland, om precies te zijn op 17 juli 
1680.244 Als erfgenamen worden dan genoemd zijn broers en Froukje 
Eringa, het kind van zijn overleden broer. Zijn vrouw Jeltje van Teyens 
krijgt uiteraard ook een deel van het bezit toegezegd. 
Op 30 ok1ober 1680 gaat Jeltje van Teyens als weduwe uit Drachten als 
lidmaat naar Beetsterzwaag. 245 Ze is volgens datzelfde lidmatenboek van 
Beetsterzwaag overleden op 11 mei 1693. Het testament van Jeltje van 
Teyens, dat is opgemaak1 op 25 maart 1691, wordt in augustus 1693 ge
registreerd voor het Hof van Friesland.246 Aanwezig bij die gebeurtenis is 
Hanso Hes, predikant in Aengwirden, de man van Freerkje van Gualteri, 
de dochter van Jeltje van Teyens. Jeltje blijk1 uit dat eerste huwelijk nog 
een dochter te hebben: Cornelia. Zij is getrouwd met Jolle Thomas te 
Oldeboorn. Met " leedtweesen" constateert moeder Jeltje echter, dat doch
ter Cornelia haar leven '"met stercke dranck ende andere verquistinge 
heeft doorgebracht" . Ook haar man, Jolle Thomas, is volgens Jeltje van 
Teyens niet in staat om de adminstratie over de erfgoederen naar behoren 
te voeren. Daarom zal dominee Hes dat namens haar gaan doen. Van 
Gualterus van Gualteri, de zoon van Anthonius Gualteri en Jeltje van 
Teyens is in het testament van Jeltje overigens geen sprake meer, zodat 
aangenomen mag worden, dat hij dan al overleden is. Hanso Hes voert in 
1701 als eiser een zaak voor het Hof van Friesland versus Oene van 
Teyens.24

; 

Uit het huwelijk van Anthonius Gualteri en Jeltje van Teyens (volgorde 
niet zeker248

) : 

1) F reerkje van Gualteri, over!. 1715, trouwt Boornbergum 8 sept. 1669 
Hanso Hes, geb. Leeuwarden ca. 1643, over!. Tjalleberd 1719, predi
kant te Boornbergum (1667-1684) en te Tjalleberd (1684-1718), zoon 
van Jacob Hansen Hes en Wytske Jans. 249 

Freerkje van Gualteri wordt te Boornbergum ingeschreven als lidmaat 
in 1669. 

2) Gualterus van Gualteri, over!. vóór 25 maart 1691.250 

3) Cornelia van Gualteri, over!. vóór 15 maart 1694, trouwt Boornbergum 
3 maart 1675 Jolle/Jelle Thomas, van Hindeloopen.251 

Cornelia van Gualteri wordt te Boornbergum ingeschreven als lidmaat 
in 1674. Het echtpaar wordt in 1693 vermeld te Oldeboom.252 Cornelia 
is overleden vóór 15 maart 1694, want dan treedt haar zwager, Hanso 
Hes, namens zijn vrouw en als voogd over de nagelaten kinderen van 
Cornelia van Gualteri bij Jelle Thomas, de gezamenlijke erfgenamen 
van Jeltje van Teyens.253 

3. Trijnke, geb. 4 april 1629, over!. 9 april 1632. 
Den 4 Aprilis ao 1629 is geboren onse darde d. .. Trijnke van Teyens. 
Den 9 Aprilis ao 1632 is onse dochterke Trijnke omtrint een ure naer 
middach (ver) storven. 
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-
Akte van scheiding door de kinderen van Saco van Teyens en Antje va11 r111dri11ga. Foto door de 

auteur. 154 

4. Teye van Teyens, geb. Beetsterzwaag 20 dec. 1630, secretaris van 
Opsterland (1650-1654), gevolmachtigde ten Landdage (1654), overl. 20 
juni 1654. 
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Teye va11 Teyens. FoLO: Iconografisch 

Bureau. 's-Grave11hage . 255 

Den 20 December ao 1630 omtrunt tot negen uren in den avontijt is 
geboren onseeerste soone Teijo van Teyens genaempt. 



Den 20sten Junij 1654 tusschen een en twee uren naede mijddag is mijn 
broer, secretarijs Teijo Teyens in den heere ontslapen .256 

Teye van Teyens is ingeschreven als student aan de Universiteit van Fra
neker als Teyo Teionis (Teyens) op 4 mei 1646. Hij studeert '·Prul" en 
"Iur' '. 257 Enig studentikoos en liederlijk gedrag schijnt hem daarbij overi
gens niet geheel vreemd te zijn geweest: in het voorjaar van 1649 komt 
hij met een zekere Petrus Quiesen en Johannes Schuiringh als beklaagde 
voor in een crimineel proces, waarbij de drie aanvankelijk zelfs gevangen 
zijn gezet. 258 Dat alles heeft een ambtelijke loopbaan echter niet in de 
weg gestaan: op 23 maart 1650 wordt Teye Teyens namelijk als opvolger 
van zijn vader beëdigd tot secretaris van Opsterland.259 Dat blijft hij tot 
zijn schielijke dood en dan volgt een periode, waarin de familie Fockens 
ook het secretarisambt in de grietenij waarneemt: op 2 augustus 1654 
wordt Saco Fockens beëdigd en ook het jaar daarop vervult hij nog die 
functie. 260 Hij blijft secretaris tot 1665 en hij wordt op 17 augustus van 
dat jaar benoemd tot grietman van Lemsterland. 
Teye van Teyens is ook actief buiten de grietenij Opsterland. Zo koopt en 
verkoopt hij in de periode 1652-1653 land in de aanpalende grietenij 
Smallingerland, meer precies in Rottevalle. 261 

Teye is niet gehuwd geweest, want nergens valt de naam van een vrouw 
te lezen en nakomelingen zijn er blijkens het testament van zijn moeder 
(in 1683) in ieder geval niet. 

Handtekening Teye van Teyens. Foto door de auteur. 261 

5. Trijnke, geb. 22 okt. 1632, overl. 10 jan. 1633. 
Den 22 october ao 1632 is onse vijerde dochterke Trijnke genaempt 
omtrint tot drie uren naer middach gebooren. 
Den 10 Janrij ao 1633 is onse .. . (onleesbaar) dochterke Trijnke 
omtrint tot 4 uren voor noen (ver)storven en in den Heere gerustet. 

6. Tinco, geb. 8 maart 1634, overl. 7 aug. 1639. 
Den 8 martij ao 1634 tot een uren naer noen is gebooren onse ... soontie 
Tinco genaempt. 
Den 7 Augusti ao 1639 is onse Tinco in de Heere gernst. 

7. Oene van Teyens, volgt Vla. 
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8. Sijdtske, geb. 9 dec. 1638, over!. 15 jan. 1639. 
Den 9 Decembris ao 1638 inder nacht omtrint middernacht ofte een ure 
is onse dochtertie Sijdtske genaempt gebooren. 
Den 15 Jan rij ao 1639 is onse ... dochter Sijdtske gestorven. 

Fragment genealogische aantekeningen door Saco van Teyens. Foto door de al/leur. 163 

9. Sijdtske, geb. 7 juli 1640, over!. 18 juli 1640. 
Den 7 Julij ao 1640 is onse dochtertie smorg. .. geboore. 
Den 18 dito is onse .. . dochtertie Sijdtske in den Hee re gerust. 

10. Tinco, geb. 19 dec. 1641, over!. 10 jan. 1643. 
Den 19 Decembris ao 1641 is onse jongste soontie Tinco gebooren 
sijn(de) geweest op een sondach tot voor(?) noen. 
Den l 0 Jan rij ao 1643 is onse ... soontie Tinco in den Heere gerust. 

11. Tinco van Teyens, geb. 18 maart 1643, secretaris van Opsterland (1 665-
1667), over!. 19 febr. 1667, trouwt ca. 1665 Wiskjen Fockens, geb. 1641, 
over!. 3 dec. 1669, begr. Beetsterzwaag, dochter van Saco Fockens, griet
man van Opsterland, en Lucia Saeckesdr Siccama.264 
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Wiskjen Fockens trouwt 2. Albert Christoffel van Hania, kapitein over 
een compagnie infanterie, "commandeur in Swarte Dixter Schans".265 

Den 18 martij ao 1643 omtrint tot drie uren naer de middach is mijn L. 



huis(vrouw) met onsen jongste soon Tinco van Teyens genaempt be/allen. 
Over de studiejaren van Tinco is wel enige informatie bewaard gebleven: 
"Tinco Teyens, Leovardiensis Frisius, Anno 1660 den 23 februariï '. Het 
motto van Tinco is : '·spe fati melioris alor· ' (ik voed mij met de hoop op 
een beter lot). De jonge Tinco \Yas klaarblijkelijk een gezien figuur: hij 
wordt genoemd: ' ·celeberrimi hujus collegii assessor fidelissimus" (een 
zeer getrouw bestuurslid van dit zeer talrijke genootschap)". Verder is 
onder meer geboekstaafd, dat hij rond de tijd van zijn benoeming tot 
secretaris de hogeschool verlaten heeft en in die periode in het huwelijk 
trad met '·Vischia Fockens' '. 266 

Tinco van Teyens wordt op 9 september 1665 beëdigd als secretaris van 
Opsterland. Kort daarop melden de bijbelfragmenten Van Teyens echter: 
Den J 9en feb: 1667 ·s avonts ontrent vijf ui ren is onse L: broeder Secrs. 
Tinco Teyens in den Heere ontslapen. 
Enkele maanden voor zijn dood heeft hij op 11 november 1666 zijn 
testament opgemaa.J..i.26

ï Wiskjen van Fockens is ven1olgens hertrouwd 
aan Albert Christoffel van Hania. Dat valt af te leiden uit een a.J..ie, de 
dato 26 april 1677, wanneer de erfgenamen van Sa.co Fockens, in leven 
grietman van Opsterland, gezamenlijk optreden. Dan is onder meer aan
wezig Martinus Fockens, ook namens Albert Christoffel van Hania, kapi
tein over een compagnie te voet, als mede- erfgenamen van Wiskje 
Fockens.268 Op 18 december 1683 is opnieuw sprake van leden van de 
farnilie Van Teyens en Albert Christoffel van Hania onder de erfgenamen 
van Saco Fockens.269 Die Albert Christoffel van Hania hertrouwt in 1674 
met een zekere Engelina Vastrix. 270 Hij moet overigens een ijzervreter 
van formaat zijn geweest, die een onverschrokken rol van inlportantie 
speelde bij de schermutselingen rond het rampjaar 1672. Zo is hij op 23 
augustus van dat jaar de bevelhebber over "450 van de moedigste Frie
sche soldaten" die na zeer hevige gevechten de '·fortresse'· Blokzijl op de 
Munstersen heroverden. 2

ï
1 Kapitein Van Hania blijli verder in 1673 com

mandant van de z,yartedijksterschans, gelegen bij de plaats Een in 
Drenthe."-2 

Van het overlijden van Wiskjen 
F ockens is een rouwbord bewaard 
gebleven. Het opschrift daarvan 
luidt: " Juffr. Wischien van Foc
kens, obiit 3 December, aetatis 28, 
anno 1669. Wapen: gedeeld: 1. In 
rood een opgeheven rechterhand 
van natuurlijke kleur. komende uit 
een wolk van zilver. II. Van Foc
kens".T3 

Wapenbord van WisÁje11 Fockens i11 de 

kerk te l\uis. Foto door A1elle 0. 
Koopmans. 
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Uit het huwelijk van Tinco en Wiskje zijn geen kinderen bekend.n4 De 
eerder genoemde handgeschreven stamlijst meent echter, dat er mogelijk 
wel nageslacht is: " Taco Teyens, verm. zoon van Tinco komt voor 1728 
als ontvanger op de Joure". 275 Deze vermelding klopt niet: er is zeker 
geen relatie met Tinco van Teyens en Wiskje Fockens voorhanden. Daar 
zijn enkele steekhoudende argumenten voor. Allereerst wordt Taco 
Teyens bij de vele vermeldingen van de erfgenamen Van Teyens nooit 
genoemd. Daarnaast vernoemt hij geen van zijn kinderen naar Tinco of 
Wiskjen. Ten slotte is zijn sociale status eigenlijk ook niet in verhouding 
met die van de familie Van Teyens. Een bescheiden nasporing bracht ook 
aan het licht, wie hij dan wel is. Deze man is namelijk te beschouwen als 
de stamvader van een geslacht Taconis.2 6 Taco/Taeke Teyes, van Joure, 
trouwt op 12 juli 1705 te Joure met Sipkjen Tyses, afkomstig van 
Ouwsterhaule. Hij doet op 28 oktober 1698 te Haskerhorne belijdenis en 
vertrekt op 1 januari 1700 naar Joure; bij de attestatie is aangetekend, dat 
hij " assistent" is. Het echtpaar krijgt te Joure in de periode tussen 1706 en 
1713 vier kinderen: Hiltje, Teye, Hiltje en Ties. Bij de opmaak van de 
Quotisatiekohieren van Haskerland in 1749 komt Taco Teyes nog te 
Joure voor als ontvanger. Zijn gezin bestaat uit drie volwassenen en de 
aanslag beloopt 46-11-0. Het misverstand rond de filiatie met Tinco van 
Teyens zou ontstaan kunnen zijn, doordat Taeke mogelijk een broer heeft, 
Jan Teijens. Deze man doet in 1694 belijdenis te Beetsterzwaag, waarna 
hij uiteindelijk terechtkomt in Joure. Hij is de dienstknecht van een 
zekere Heer G. Viersen, zodat ook hier weer het standsverschil in het oog 
springt. 

12. Binne/Benedictus van Teyens, volgt Vlb. 

Vla. Oene van Teyens, geb. 15 juli 1636, kapitein in het Staatse leger van een 
compagnie infanterie, overl./begr. Beetsterzwaag/Nuis 25 dec. 1715/6 jan. 
1716, trou\\'t 1. Beets 25 nov. 1666 Romelia/Rornkjen Fockens, geb. ca. 
december 1635, over!. 17 april 1674, begr. Beetsterzwaag, dochter van Saco 
Fockens, grietman van Opsterland, en Lucia Saeckedr Siccama.277 

Oene trouwt 2. Vries 13 maart 1681 Hyma Auwema, geb. 1656, overl. Beet
sterzwaag 15 sept. 1700, begr. Nuis 25 sept. 1700, dochter van Iwo Amvema 
en Etta Coenders. 
Den 15 Juli} ao 1636 tusschen een en twee uren ... is onse darde soontie Oene 
van Teyens genaempt gebooren. 
Opmerkelijk genoeg bestaat echter ook deze latere vermelding: 
Den l 5den juli 1635 tussen 11 en 12 ·s naghs is onse sone Oene v. Teyens 
genaemt geboren. volgens notitie van onse bestevaders Bibel geannoteert. 
Dit kind draagt als eerste in de familie Van T eyens de voornaam Oene. 
De naam is denkelijk afkomstig uit de familie Van Andringa, want in een 
aantekening in de familiebijbel staat een fragment, geschreven door Saco van 
Teyens, met daarin het overlijden van Oene van Andringa, de broer van 
Antje.21s 
Den 25sten novembris 1666 heeft dominee Hugo Fochtius mij, Oene Teyens 
ende Rome/ia Fockens in den houwwelicken staat tot Beets bevestigt. 
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Den 17den aprilis 167-1 is mijn veel(?) lieve huisfrou ·s morgens omtrent een 
quartier voor vijf uiren seer Christelijck tot Beetsterswaeg inden Heere 
ontslaepen en is bij haer vader in den kelder geset ende begraven. 
Van het overlijden van Romelia van Fockens is een rouwbord bewaard 
gebleven: 
··Ronunelia van Fockens, obiit 1674. Opschrift: Jufr. Ronunelia \'an Fockens, 
in leven huisvrouw van de E. E. Manhafte Cap. Oene van Teyens, oud 38 
jaeren en vijff maenden, overleden den 17 April anno 1674. Wapen: gedeeld: 
1. Van Teyens. II. Van Fockens--. ~79 

Wapenbord van Rome/ia van Fockens in 

de kerk Ie uis. 
Foto door Afelle 0 . Koopmans. 

De ' ·manhafte" Oene van Teyens maakt dus carrière in het leger. Dat ge
schiedt in een tijd, waarin er natuurlijk het nodige gebeurt op militair gebied. 
Zo moet hij onder meer betrokken zijn geweest bij de oorlogshandelingen 
rond het rampjaar 1672 en er zal al met al veel meer krijgshaftigs voor
gevallen zijn. Het rechtvaardigt eigenlijk bijna een onderzoek op zich. Oene 
rnn Teyens heeft het m·erigens nooit verder gebracht dan kapitein. Hij is op 
l 7 maart 1666 in die rang benoemd in plaats yan een zekere kapitein Van Loo 
en hij wordt bij de doop van zijn zoon Saco in mei 1697 ook nog vermeld als 
infanterie-kapitein. 
ln 1672 is Oene met zijn compagnie korte tijd ingekwartierd in Wijnjeterp, 
zodat in ieder geval duidelijk is, dat hij diende onder generaal Van Aylva. 280 

Uit die militaire loopbaan van Oene is verder in ieder geval één interessant 
document bewaard gebleven: op 24 mei 1673 geeft de " Capitein General van 
Yrieslandt, Stadt Groningen, Ommelanden en Drenthe", Hendrik Casimir II 
Yan Nassau een bevelschrift aan kapitein Oene van Teyens, om zich met zijn 
'·compagnie, vaandel en compleete waapenen" yanuit Leeuwarden onyerwij ld 
bij ··de armee op het Heerenveen" te voegen.281 Dat de nood inderdaad aan de 
man is, blijki al snel: in de tijd daarna komt het ook in de Friese dreven 
daadwerkelijk tot felle schermutselingen met de Franse, Keulse en Munsterse 
troepen. ~82 
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Bevelschrift aan kapitein Van Teyens. Foto door de al/leur. 

Ondertussen gaat het leven thuis natuurlijk ook verder en enkele jaren na het 
overlijden van Romelia Fockens hertrouwt Oene van Teyens: 
Den 13den martii 1681 ben ick. Oene Teyens met Hijma Auwema tot Vries in 
Drent getrout ende haer gegeven door des selfs pastor dominee Deursinck(.?). 
Hyma Amvema wordt als lidmaat te Beetsterzwaag ingeschreven op 12 
november 1682, zij is dan afkomstig van Groningen. 
In oktober 1685 komt Oene van Teyens voor als curator over de kinderen van 
zijn overleden broer Benedictus.283 Dat is overigens ook nog het geval in de 
jaren 1687 en 1688.284 

Den l 5den septembris 1700 is mijn seer lieve en beminde huisfrou Himma 
Auwema den sondaegsvoormiddags omtrent 11 uiren seer Christelike in den 
Heere ontslapen en den 25sten dito inde Nuis in ·r coor begraven. 
Op 9 mei 1699 kopen Oeno en Hyma als echtelieden van haar moeder, Etta 
Coenders, weduwe van Iwo Auwema, de Coendersborg te Nuis. 285 Dit impo
sante huis is ruim anderhalve eeuw familiebezit geweest. Oene en Hyma 
blijven evenwel na de aankoop in Beetsterzwaag wonen. Wel worden ze 
beiden in de kerk te Nuis begraven. Bij de Coendersborg behoren vanouds 
ook rechten; zo is er het collatierecht in de kerk van Nuis, maar er bestaan ook 
zekere zijl- en boerrechten. 
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Akte van transport van de borg te Nuis door E lla Coenders. wed. A uwema, aan Oeno van 

Teyens en Hyma A 11wema. Foto door de auteur. 286 

Na het overlijden van Oene, in 1715, krijgt zijn zoon Saco bij akte van boe
delscheiding de borg met gerechtigheden. Vreemd genoeg blijven ook Saco 
en zijn wederhelft Etta Amolda van Besten in Beetsterzwaag wonen. Dat is en 
blijft de bakermat, ook voor latere generaties. Deze Saco overlijdt in 1774 en 
na het verscheiden van Etta komt hun zoon Oene, ontvanger van Opsterland, 
in het bezit van de borg en gerechtigheden. Hij overlijdt in 180 l en het bezit 
vererft dan op zijn broers en zuster: Tinco, secretaris van Utingeradeel, 
wonende te Oldeboorn, Benedictus, secretaris van Opsterland, wonende te 
Beetsterzwaag, en Hyma, eveneens woonachtig te Beetsterzwaag, worden dus 
de nieuwe eigenaars. Het tegenwoordige huis wordt in 1813 gebouwd. Nadat 
Hyma als laatste van deze drie het tijdelijke met het eeuwige venvisseld heeft, 
vererft de Coendersborg op de drie kinderen van Benedictus: Etta Arnolda, 
Saco en Oene. De waarde van de Coendersborg wordt in 1857 geschat op fl. 
51.800.287 Geen van de drie erfgenamen zal er echter permanent gaan wonen. 
Zij blijven allen kinderloos en na de dood van de laatste Van Teyens, Oene, in 
1866, kwam de Coendersborg aan dr. Joachimus Lunsingh Tonckens, arts en 
burgemeester te Beetsterzwaag. 288 

Oeno yan Teyens testeert te Beetsterzwaag op 10 december 1715 ' \vat onpas
selijck na den lichame, dog bij vollen verstande zijnde". 289 

De a1..1e is duchtig beschadigd, maar de belangrijkste gegevens vallen er wel 
uit te halen. Erfgenamen zijn de drie kinderen: Anna Ulcia, Yvo Bocco en 
Saco. Dat Oene ernstig ziek was, blij1..1 overigens wel uit het geringe verschil 
in tijd tussen testeren en het overlijden (slechts tien dagen) : 

43 



Den 25sten 1715 sijnde Karsdagh is onse seer lieve en welbeminde fader de 
heer Oeno van Teyens des nagts tussen 11 en 12 en seer christelijck op 
Beetsterswaagh in den Heere ontslapen en is den 6den j anuarii 1716 in de 
Nuisemer kerke op het choor begraven out 79 j aren. 6 maanden en 21 
dagen . ~9ïJ 

Op 6 september 1 71 7 wordt een ah.ie van boedelscheiding opgesteld tussen de 
erfgenamen van Oene van Teyens en Hyma Auwema. waarna op 17 septem
ber tussen Saco, Yvo Bocke en hun zwager, Reint Eenens, nog een lijst van 
de scheiding van onroerende goederen wordt opgemaah.1. ~91 

Tekening van de Coendersborg te Nuis. Foto door de auteur.191 

Uit het huwelijk van Oene van Teyens en Romelia Fockens: 
l. Saco Fockens van Teyens, geb. 23 aug. 1667, overl. 9 nov. 1667. 

Den 2 3sten augustii 1667 is mijn lieve huisfrouwe van een jonge soon 
verlost. ·s avonts omtrent quartier over elf ui ren ende is gedoopt Saco 
Fockens van Teyens. 
Den 9den Novembris 1667 is ons lieve soontje Saco geruste/ijk in den 
Hee re ontslapen ·s avonts omtrent quartier over sevens. 

2. Sijdtske, geb. 4 aug. 1670, overl. 26 aug. 1670. 
Den 4den augustii 1670 is onse dogter Sijdtske genaempt geboren. ·s 
avonts een weiniges voor acht ui ren. 
Den 26sten augustii 1670 is onse voornoemde dochterke Sijdtske ·s 
avondts omtrent 6 ui ren in den Hee re ontslapen. 

3. Sijdtske, geb./ged. Leeuwarden 14/15 jan. 1673, overl. 18 jan. 1673, 
begr. Beetsterzwaag ' ·in den schoonvaders kelder". 
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Den 14den januarii 167 3 is mijn lieve huisfrou tot Lieuwarden van een 
jonge dogter verlost. Sijdtske genaemt. 
Den l 8den dito is ons lieve dochterke Sijdtske in den Heere gerust ende 
op Christelijken in den schoonvaders kelder gesel en begraven. 



4 Saco, geb. 13 april 1674, oyerl. 26 april 1674, begr. Beetsterz\vaag. 
Den J 3den aprilis 1674 is mijn seer lieve hu.isfi'ou van een j onge soon 
verlost ende is Saco gedoopt. 
Den 26sten dito is mijn voornoemde soonlije Saco ·s morgens omtrent 
vijf ui ren oock in den Hee re gerust en in sijn moeders armen geleit ende 
a/so bij haren ter aerde bestelt. 

Uit het huwelijk van Oene van T eyens en Hyma Auwema: 
5. Anna Maria, geb./ged. Sas van Gent 8/13 jan. 1682, over!. 24 mei 

1682.293 

Den 8sten januarii 1682 is mijn lieve huisfrou Hijma Au.wema binnent 't 
Sas van Gendt ·s morgens omtrent 6 ui ren van een jonge dochter verlost 
sinde een sondaegs morgens ende is den / 3den dito aldaer gedoopt ist 
genaemt Anna Maria. 
Den 24sten maij 1682 is ons dogterke Anna 's naemiddags omtrent 2 
uiren seer gerustelick in den Heere ontslaepen. 

6. N.N. (dochter), geb. Beetsterzwaag 1 mei 1683, daar overl./begr. 1/4 mei 
1683. 
Den ]sten maij 1683 is mijn huisfrou alhier op Beetsterswaegh van een 
jonge dochter verlost ende is terstont overleeden en den 4den dito alhier 
begraven. 

7. Saco, geb./ged. Sluis 5 juni 1684, overl./begr. Beetsterzwaag 24/27 sept. 
1684. 
Den 5den junii 168-1 is mijn huisfrou tot Sluis in Vlaanderen 's morgens 
omtrent 9 ui ren van een jongen zoon verlost en denselfden avonrs aldaer 
laeten doopen en is genaemt Saco. 
Den 24sten septembris olde stijl ·s avonts omtrent 9 uiren is ons lieve 
soonlie Saco aldaer gerust ende den 27sten dito inde kerke in 't koer 
begraven. 

8. EttaUlcya, geb./ged. Beetsterzwaag30/3 ljuli 1685, overl. ll aug.1685. 
Den 30sten julii 1685 is mijn lieve huisfrou alhier op Beetsterswaech ·s 
avonts omtrent 7 uur van een jonge dochter verlost en den 31 sten dito 
gedoopt Etta Ulcia, alsoo ·r selve door mijn schoonvader ter doop is 
gepraesenteert. 
Den 11 den augustii 1685 is ons dochterke gerustelicken in de Hee re 
ontslapen. 

9. Anna Ulcia van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 24/27 febr. 1687, over!. 
(aan kinderpokken) Huis ter Heil bij de Leek 3 dec. 1730, begr. Nuis 14 
dec. 1730, trouwt Groningen 24 april 1706 Reint Eenens, ged. Groningen 
13 aug. 1682, kapitein, over!. Leeuwarden 30 juni 1731 , begr. Nuis 7 juli 
1731, zoon van Hayo Unico Eenens en Elizabeth Ubbena. 294 

Den 24sten septembris 1687 is mijn lieve huisfrou 's morgens omtrent JO 
uiren van een jonge dochter verlost en hebbe hetselve den 27sten deser 
alhier te doope gepraesenteert ende laeten dopen Anna Ulcia. 
Anna Ulcia van Teyens testeert op 10 ol..iober 1718.295 In hetzelfde jaar 
voert Anna Ulcia, gesterl..i met haar man, een proces tegen haar broer, 
Yvo Bokke van Teyens, over de nagelaten vastigheden van hun ouders. 296 
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Den 3den decembris 1730 ·morgens kloek haljf een uir is mijn 
veelgeliefde suster Anna Ulcia Eenens. geboren Teyens. alt ./3 jaren 9 
maanden en 8 dagen79

- op ·t Huis ter Heil een cartier buiten de Leek aen 
de kinder pockens seer christelijk in den Heere ontslapen en is den 19den 
dito op 't choor van de kerck in de Nuis op de linkerham aldernacht haer 
lieve moeder in stilte neergeset. 
Den 30sten junii 1731 is mijn swager, de eed Ie heer Reint Eenens. 
capitein luijtenant van een compagnie peerden tot Leeuwarden in 
garnizoen overleden en den 7den ju/ij op het koor van de kerk in de Nuis 
in het noorderse graf!naest sijn vrouw saliger in stilte neergeset. 

Uit het huwelijk van Anna Ulcia van Teyens en Reint Eenens: 
1) Hayo Unico Eenens, geb./ged. Groningen (Martinikerk) 22 nov. 1709, 

overl. (aan kinderpokken) Huis ter Heil 17 dec. 1730, begr. Nuis 28 
dec. 1730. 

2) Oene Frederik Eenens, geb. ca. 1711, kapitein onder het regiment \"an 
de Prins van Baden Durlach, overl. 6 juni 1775, trouwt Oene 31 mei 
1750 Johanna Hendrina ,·an Hoeckelom, ged. Oene 16 juni 1715, 
over!. Oene 16 mei 1790, begr. 20 mei 1790, dochter van Johan Yan 
Hoeckelom en Maria Odilia Limburg. 

3) Elisabeth Hyma Eenens, ged. Groningen 30 aug. 1713, over!. (aan 
kinderpokken) Huis ter Heil 20 dec. 1730, begr. Nuis 28 dec. 1730. 

4) Wya Etta Eenens, geb. Beetsterzwaag Pinksteren 1718, daar ged. 5 
juni 1718, over!. Beetsterzwaag 25 jan. 1782, daar begr. (in de graf
kelder van Van Teyens) 29 jan. 1782. 
Den 25sten jannuarii 1782 is onse night jz~f!er Wija Eenens na lang
duirige sukkeling sagtelijk in den Heere ontslaepen. oud ongeveer 67 
jaar en de 29ste jannuarii 's nademiddags om 2 uir in onse grafkelder 
op Beesterswaeg in stilte neergezet. 

5) Willem Reint Eenens, ged. BeetsterZ\;vaag 3 febr. 1720, over!. (aan 
kinderpokken) Huis ter Heil 23 dec. 1730, begr. Nuis 28 dec. 1730. 
Obiit neef! Haijo Unica Eenens den l 7den december 17 30 in 't 22sten 
jaer sijnes ouderdoms. obiit night Elisabeth Hijma Eenens den 20sten 
dito in 't 17 jaer haeres ouderdoms. obiit neef! Willem Reint Eenens 
den 28sten dito in 't 11 jaer sijns ouderdoms alle drie aende kinder
pockens en sijn alle 3 den 28sten dito op het choor van de kerk in de 
Nuis tusssen de twee gestoeltens kist aan kist in stilte neergeset. 

6) Anna Ulcia Eenens, leeft nog 20 ok't. 17 61. 298 

10. Yvo, geb./ged. Beetsterzwaag 4/7 juli 1689, daar begr. 
Den -/.den julii 1689 is mijn waerde frou van een soontije verlost ·s 
morgens omtrent negen uiren ende den 7den dito laeten doopen op 
Beetsterswaech door Gerlacus Lidius ende is genaemt Yvo. te weeten 
naar mijn huisfrou. 

11. N.N. (zoon), geb. Beetsterzwaag 19 juli 1690, daar oYerl. 31 juli 1690, 
daar begr. (bij zijn broertje Yvo).~99 

Den l 9den julii 1690 ·s morgens tussen 11 ende 12 ui ren is mijn frou van 
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een jonge soon verlost ende is den 31 sten deser inden Heere gerust ende 
oock alhier op Beesterswaech begraven bij sijn voorgaende broerke. 

12. Yvo, geb./ged. Beetsterzwaag 30 sept./2 oh.i. 1692, daar overl./begr. 6/13 
april 1693. 
Den 30sten sep tembris 169 2 ·s avonts omtrent 10 ui ren is mijn lieve huis
vrouw van een jonge soon verlost ende den 2den octobris 's naede
middaegs gedoopt door dominee Lidius en door mijn schoonmoeder te 
doop geholden in mijn bijwesen ende genaemt Yvo. 
Den 6den aprilis 169 3 ·s avonts omtrent 10 ui ren is ons sontie Yvo in den 
Heere ontslapen ende is den l 3den dito alhier op Beetsterswaech in den 
kerke begraven. 

13. Yvo Bocke van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 28/29 april 1694, 
volmacht ten Landdage 1 781 en 1782300, overl. 15 juni 1 782, begr. 
Beetsterzwaag 22 juni 1782.301 

Den 28sten aprilis 1694 den achtermiddags omtrent een uir sijnde een 
saterdaechs is mijn wel lieve huisfrou van een j onge zoon verlost ende is 
's anderen daegs in mijn presentie door mijn schoonsuster Wija Auwema 
te doop geholden en is door dominee Lidius Yvo Bocko gedoopt. 
Op 14 maart 1 719 wordt een ah.1:e van bevestiging opgemaah.i door Reint 
Eenens met zijn vrouw, Anna Ulcia van Teyens, en Saco van Teyens, 
met daarin aangegeven wat Yvo Bocke van Teyens is toebedeeld uit de 
ouderlijke boedel. 302 

Op 17 april 1722 wordt een ah.ie van scheiding opgemaakt tussen Yvo 
Bocke van Teyens en Eling Auwema van enige bezittingen in Gronin
gen.303 
1n 1728 komt Yvo Bocke van Teyens voor in een proces bij het Hof van 
Friesland.304 Hij voert dan een rij erfgenamen aan van wijlen Saco van 
Teyens en Saco Fockens: Saco van Teyens junior en diens vrouw, Etta 
Arnolda den Besten, Saco van Teyens de oude, ook met de rechten van 
Anna en Jacobus Hes, die inmiddels zijn uitgekocht, Nolkjen van 
Heloma, weduwe Van V eisen te Grou, Sophia van Heloma en haar man 
Aschinus Saagmans, predikant te Franeker, en ten slotte Augustinus 
Lycklama à Nijeholt, namens Catharina Thomae en Theotardus van 
Heloma.305 Het rechtsgeding draait om verveningsperikelen en er zijn in 
ditzelfde dossier eerdere zaken opgenomen uit de periode tussen 1720 en 
1726.306 Yvo Bocke is op 2 juni 1746 met twee anderen administrator 
over de goederen van wijlen Rinnert Baartes Nijeholt. 30

ï Bij de quotisatie 
van 1749 staat te Beetsterzwaag vermeld: Yvo Bocco Teyens, "rente
nier". Hij blijkt alleen te wonen en de aanslag beloopt 30-3-0. 
Den l 5den juni 1782 's morgens ront na 6 uur is onse geliefde oom, Y.B. 
van Teyens na langsaam verval van kragten in den Heere ontslapen. oud 
88 jaren, 1 maand, 17 dagen en den 22sten juni in stilte 's nademiddags 
om 2 uur in onse kelder op 't choor van de kerk op Beetsterswaeg neer
gezet. 
Op diezelfde datum van 15 juni 1782 is inderdaad in de Opsterlandse ar
chieven sprake van de erfgenamen van Yvo Bocke van Teyens.308 
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14. Saco Teyo, geb./ged. Beetsterzwaag 4/7 juli 1695, daar overl./begr. 13/20 
febr. 1696. 
Den -/.den julii J 695 ·s morgens omn·ent half seffen sind een donderdach 
is mijn lieve huisfrou van een jonge soon verlost ende voort daer nae van 
noch een soontie verlost ende den 7den di to de eerste geboren bij mij te 
doope gepraesenteert ende door dominee Lidius gedoopt Saco Teyo ende 
het tweede soontie door mijn schoonmoeder ten doop geholden ende is 
gedoopt met de naam van Jan Lodowic/.ci. 
Den 13den Jebruaris J 696 is ons 2de soontiie Saco Teyo ·s avonts 
tusschen 8 ende 9 uiren in den Heere gemst ende den 20sten dito alhier 
in den kerk begraven. 

15. Jan Lodewick, geb./ged. Beetsterzwaag 4/7 juli 1695, daar over!. 23 aug. 
1695.309 

Den 23 augustii is ons jongste soontie Jan Lodowicky ·s morgens 
tusschen 6 ende 7 uir in den Heere ontslapen. 

16. Saco van Teyens, volgt VII. 

VII. Saco van Teyens (de jonge), geb./ged. Beetsterzwaag 28/30 mei 1697, 
volmacht ten Landsdage, ontvanger van de Opsterlandse Veencompagnie 
(1739-1774), '·administrator en directeur van de Folgera Veenen", ouderling 
van de hervormde kerk te Beetsterzwaag (1744, 1760, 1766, 1767), overl. 27 
febr. 1774, begr. Beetsterzwaag 5 maart 1774, trouwt Beetsterzwaag 8 mei 
l 718 Etta Arnolda van Besten, geb. 20 sept. 1695 ' tussen elf ende twalf 
uren' .31 0

, ged. 25 sept. 1695, overl. 12 maart 1785, begr. Beetsterzwaag 19 
maart 1785, dochter van Adriaan van Besten en Romelia van Teyens (zie 
Vlb/2). 
Den 28sten maij J 697 ·s avonts omtrent half negen is mijn lieve huisfrou 
we rom van een j onge soon verlost ende is den 30sten dito alhier op Beetster
swage door mij ten dope geholden ende door dominee Gerlacus Lidius 
gedoopt ende genaemt Saco. 
Den 8sten maaij J 7 J 8 heeft dominee Ulpianus van Sinderen mij. Saco van 
Teyens en de j uffe r Etta Arnolda van Besten in den houliken staat tot Beet
sterswaagh bevestigt. mijn vrouw Etta A. van Besten is geboren 20 september 
tot ... 
Saco van Teyens en Etta van Besten worden te Beetsterzwaag als lidmaat 
ingeschreven op 9 februari 1721, afkomstig van Nuis. Hij is ouderling op 19 
januari 1744 en het echtpaar komt te Beetsterzwaag als lidmaat voor in de 
jaren 1752, 1756, 1759 en 1767. 
Saco en de zijnen bewonen de nog altijd bestaande Fockensstate te Beetster
zwaag. Het huis is in bezit van de familie Van Teyens gekomen, doordat de 
vader van Saco. Oene, getrouwd is geweest met Romelia Fockens, een zuster 
van de laatste grietman Fockens, Martinus, die het tijdelijke met het eeuwige 
verwisselt in 1692 (er bestaat een rouwbord van zijn verscheiden in het 
Streekmuseum Opsterlän te Gorredijk). De familie Van Teyens woont er meer 
dan anderhalve eeuw, want na Saco en zijn vrouw (en achternicht), Etta Ar
nolda van Besten, woont hier hun zoon Benedictus en vervolgens diens kin-
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deren.311 De waarde \'an Fockensstate wordt in 1827 geraamd op f. 33.351 en 
in 1858 f. 55 .900 . 31 ~ 
Bij de quotisatie van 1749 staat te Beetsterzwaag vermeld: Saco Teyens, 
--begoedigC. Er zijn tien volwassenen (ongetwijfeld zijn er kinderen boven de 
twaalf jaren meegeteld) en verder zijn er nog twee kinderen. De aanslag 
beloopt 162-5-0. Onder die volwassenen is denkelijk het huispersoneel mee
geteld. maar het is niet ondenkbaar dat er ook één of meer van de nichten 
Eenens bij Saco in huis wonen. Bij de quotisatie staat namelijk ook te Beet
sterzwaag vem1eld: ·juffrs . Eenens", met als additionele opmerking: '·van 
nienden onderhouden". Het blijh.i dan te gaan om twee volwassenen. 
Saco van Teyens en Etta Amolda van Besten testeren samen op 9 mei 1763.31 3 

Op bw1 testament zijn drie lakzegels bewaard gebleven met het alliantiewapen 
yan het echtpaar Van Teyens-Van Besten.314 Het toont een gevierendeeld 
schild: I. en IV. drie eikels, paalsgewijs geplaatst, aanstotend (Van Teyens). 
II. op schuinbalk drie ringen (Van Besten). lil drie Moriaansboofden, aan
ziende (Auwema). Het schild is gedekt door een eigenerfdenkroon. 

Alliantiewap en (uitvergroot) van !tet echtpaar r ·an 

Teyens-Van Besten. Foto door de auteur. 

Het testament is opgemaah.i te Beetsterzwaag. De langstlevende erft alles van 
de overledene, vervolgens zijn hun zes kinderen erfgenaam: Lucia Romelia, 
Oeno, Tinco, Hijma, Benedictus en Anna van Teyens. 
Op 2 7 oh.iober l 772 is Saco van T eyens één van de vier '·administratoren en 
directeuren van de Folgera Veenen".315 

Den 27sten septembris (sic .~ 1774 op sondag is onse seer geliefde vader. de 
hoogwelgeboren heer junior(?) Saco van Teyens. oud gecommiteerde te staat 
ten lansdage tussen 3 en 4 uir 's nademiddags na een lange suckeling en een 
bedlegering van een week à 3 zeer christelijk in den Heere ontslapen. oud 76 
jaar, 8 maent en 30 dagen en den 5den maart, volgens desselft begeerte 
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sonder omstandigheit in stilte 's nademiddags om 2 uir in onse kelder op 't 
choor van die kerk alhier op Beetsterswaag in stilte neergeset. 
Den J 2den maart 1785 's morgens om 9 uiren is onzen zeer geliefde moeder. 
de hoogwelgeboren vrouwe Etta Arnolda van Besten. weduwe van de 
hoogwelgeboren heer S. van Teyens na een langsaam verval van kragten in 
den Heere ontslaepen. oud 89 jaeren, 5 maenden 23 dagen en den J 9den 
maart in stilte ·s naedemiddags om 2 uir in onse grafkelder op 't choor van de 
kerk op Beetsterswaag neergezet. 
Op 10 juni 1785 wordt een ah.ie van scheiding opgemaakt tussen Oeno van 
Teyens, ontvanger van de grietenij van Opsterland te Beetsterzwaag, Tinco 
van Teyens, secretaris van de grietenij van Utingeradeel te Oldeboorn, Hijma 
van Teyens en Benedictus van Teyens, secretaris van de grietenij van Opster
land, beiden te Beetsterzwaag, Anna van Teyens, bijgestaan door haar 
echtgenoot Adrianus Bothenius Trip, secretaris van de provinciale reken
kamer van Stad en Lande te Groningen, betreffende de nalatenschap van hun 
ouders.316 

Van het overlijden van het echtpaar Van Teyens-van Besten is in de regenten
kamer van de Van Teyens-Fundatie een rouwbord bewaard gebleven: 

Wapenbord van Saco van Teyens en Ella Arno/da van Besten in de regentenkamer van de Van 
T eyens-Fundatie te Beetsterzwaag Foto door Melle 0. Koopmans. 

'·A. Gedeeld wapen. I. de Friesche adelaar. II. drie eikels, paalswijs geplaatst. 
Het schild is gedek1 door een kroon, waarboven een eikel. Onderschrift: 
MDCCLXXIIII Obiit den 27 February De Hoog Welgeboren Heer 
Saco van Teyens, in leven oud-gecommitteerde ten landdage, oud 76 j. en 9 
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mnd." '-B. In ? een linkerschuinbalk, beladen met drie koeken of schijven. 
Gedekt door een kroon. Onderschrift: MDCCLXXXV Obiit den 12 Maart De 
HoogWelgeb. Vrouwe Etta Amolda van Besten, Weduwe van den Hoog
Welgeb. Heer Saco v. Teyens, oud in het 90e jaar". 317 

Uit het huwelijk van Saco van Teyens en Etta Amolda van Besten: 
1. Lucia Romelia (Lutsy) van Teyens, geb./ged. Nuis 5/ 12 febr. 1719, overl . 

25 maart 1777, begr. Beetsterzwaag 1 april 1777.31 8 

Den 5den februarii 1719 is mijn seer lieve en welbeminde huisvrouw Etta 
Arno/da van Besten op de Nuis 's morgens omtrent ses uiren van een 
jonge dochter verlost ende is den 12den dito door mij selfs te doop 
gepresenteert ende door dominee M Postumus gedoopt ende is genaamt 
Lucia Rome/ia. 
Lucia Romelia van Teyens is ongehuwd gebleven. Ze komt in 1752 voor 
als jongedochter op de lidmatenlijst van Beetsterzwaag. Dat gebeurt nog 
een aantal keren: in 1756, 1759 en 1767. 
Den 25sten maart 1777 is onse geliefde suster Lucia Rome/ia van Teyens 
na een langdurige sukkeling zeer christelijk in den Heere ontslapen, oud 
58 jaar en groot 1 Y:: maant en den 1 sten april in stilte 's nademiddags om 
2 uir in onse kelder op 't choor van de kerk van Beetsterswaag neergeset. 

2. Oeno, geb./ged. Beetsterzwaag 6/11 april 1721. 
Den 6den april 1721 sijnde palmsondagh is mijn seer geliefde en 
welbeminde huisvrouw Etta Arno/da van Besten tot Beetsterswaegh ·s 
morgens eeven na de clock ses uiren van een jongen soon verlost 
geworden en is den 11 den dito sijnde goevrijdagh door mij selfs te doop 
gepraesenteert en door dominee UH. van Sinderen gedoopt en genaemt 
Oeno. 

3. Oeno van Teyens, geb. Beetsterzwaag, daar ged. 10 juli 1722, ontvanger 
van Opsterland (1785), lid van de municipaliteit van Opsterland (1795), 
representant van het Friese volk (l 795), overl. Beetsterzwaag 6 mei 1801. 
Oene van Teyens schrijft zich in als student aan de Universiteit van 
Franeker als " iur. cand" op 1 augustus 1740 en op 15 juli 1744, dan als 
"iur. cand." .319 Zijn promotie, als "Oeno van Teyens, Betsterswaga 
Frisius", vond met vrijstelling van dispuut (remissa disputatione) bij een 
zekere professor Balck plaats op 17 juli 1744.320 

Oene komt een aantal keren voor in de lidmatenboeken van Beetster
zwaag. Zo doet hij belijdenis op 13 augustus 1747 en hij komt als "jm" 
als lidmaat voor in 1752, woonachtig te Beetsterzwaag. Hij is ook nog 
lidmaat in 1756, 1759 en in 1767. 
Bij de troebelen aan het eind van de achttiende eeuw blijkt Oene van 
Teyens opmerkelijk genoeg aan de kant van de patriotten te staan. Daar
om wordt hij op 16 juni van het jaar 1795 bij een vergadering in de kerk 
van Beetsterzwaag na een stemming "tot kiezinge van ses perzonen tot 
een nieuwe Representatie voor het Friessche volk" gekozen. Kort daarna 
blijkt hij zelfs te zijn uitverkoren tot één van de 68 representanten van het 
Friese volk. 321 
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Bij zijn overlijden is Oene van Teyens kinderloos. Dat blijJ...1 uit de aan
gifte op 3 maart 1802 voor de collaterale successie. Jèè Uit de opgemaakte 
staat van bezittingen blijkt het "voordeelige geheel" ruim 75.442 gulden, 
waan1an na aftrek van wat posten 75.150 gulden resteert. De erfgenamen 
rnn die som zijn: Tinco, Benedictus en Hymma van Teyens, allen woon
achtig te Beetsterzwaag. Na het overlijden van Oene plaatst de familie 
deze advertentie in de Leeuwarder Courant: 
"Het heeft den almagtigen God behaagd, na een lange zukkelinge (en 
daar bij komende verval van kragten) van ongeveer tien weeken, op 
heden den 6 May 's voordemiddags om tien uur rnn deze Weereld op te 
eischen, den Heer Oeno van T eyens, in den hogen Ouderdom van tachtig 
Jaaren en een maand, geve door dezen kennis aan Vrienden en goede Be
kenden, verzoeke van Brieven van Rouwbeklag verschoont te blyven. 
Beetsterzwaag, den 7 may 1801. Tinco van Teyens. Mede uit naam van 
myn Broer en Zuster'·. 323 

4. Benedictus, geb./ged. Beetsterzwaag 23/26 maart 1723, daar overl./begr. 
8/ 15 maart 1731. 
Den 23sten martij 1723 is mijn seer geliefde en welbeminde huisvrouw 
Etta Arno/da van Besten tot Beetsterswaegh ·s avonts de clock half elven 
van een jongen soon verlost geworden en is den 26sten dito sijnde 
goevrijdagh door mij selfs te doop gepraesenteert en door dominee UH 
van Sinderen gedoopt en genaempt Benedictus. 
Den 8sten maart 1731 is ons soontie Benedictus 's avonds de kloek 8 
uiren aen een borstsieckte van 15 dagen vergeselt met plueris en conti
nuele koortsen seer saght in den Heere ontslapen en den l 5den dito tot 
Beetsterswaeg in de kerk op het choor in de kelder ter aerden bestelt. Olt 
7 jaren, 11 maanden en 1 3 dagen. 

5. N.N. (zoon), geb. Beetsterzwaag 19 okt. 1726, daar overl./begr. 23/27 
ok.1. 1726. 
Den J 9den october 1726 sijnde een maendagh is mijn seer geliefde en 
welbeminde huisvrouw Etta Arno/da van Besten tot Beetsterswaegh ·s 
morgens omtrent negen ui ren van een jonge soon verlost geworden en is 
't selve de vrijdaeghs daer aen volgende. ·s morgens omtrent vijf! ui ren 
seer saght in den Heere ontslapen en den 27sten324 dito alhier tot 
Beetsterswaegh in de kelder in ·t choor ter aerd bestelt. 

6. Tinco van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 23/26 ok.1. 1727, secretaris 
van Utingeradeel (1768-1796) en volmacht ten Landdage, over!. Beet
sterzwaag 22juni 1808.325 
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Den 23sten october 1727 sijnde een donderdagh is mijn seer lieve en 
welbeminde huisvrouw Etta Arno/da van Besten tot Beetsterswaegh ·s 
aghtermiddags omtrent drie ui ren van een jonge soon verlost geworden 
en is 't selve de sondaeghs daer aenvolgende door mij ter doop geprae
senteert en door dominee UH van Sinderen gedoopt en genoempt Tinco. 
De doop van Tinco is in het doopboek van Beetsterzwaag ten onrechte 
ingeschreven als "Benedictus". 
Tinco van Teyens doet op 16 september 1768 te Beetsterzwaag belij
denis. In 1771 woont Tinco te Oldeboorn, want op 26 december van dat 



jaar ontvangt hij een gedrnkte rouwbrief van het overlijden van een 
zekere Cornelia Ltlllsingh te Westervelde, verstuurd door Hinderica Lw1-
singh. Tinco wordt in een handgeschreven bijschrift "Wel Edele, Ge
strenge Heer en Neeff' geheten, maar het lijkt er sterk op, dat die familie
verhouding hier uiterst mim bemeten wordt. 326 

Tinco zegelt op 20 juli 1777 met het hierboven afgebeelde alliantiev.1apen 
\'an zijn ouders.32

ï Tinco van Teyens komt op 10 juli 1793 als getuige bij 
het Hof van Friesland voor. 328 

In het lidmatenboek van Opsterland staat genoteerd, dat Tinco van 
Teyens op l l november 1798 inkwam vanuit Oldenboom. Twee jaren 
daarvoor is hij gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris van Utin
geradeel. 329 Hij draagt in 1803 samen met zijn broer Benedictus en zus 
Hijma de helft bij in de bouwkosten van de nieuw te bouwen Hervormde 
Kerk in Beetsterzwaag. De andere helft wordt betaald door de oud-griet
man van Opsterland, Rijnhard baron van Lijnden. Voor niets gaat echter 
de zon op, want een belangrijke schenkingsvoorwaarde is toch wel de 
plaatsing van twee "herenbanken", speciaal voor de families Van Teyens 
en Van Lijnden.330 Van die gebeurtenis is een gedenksteen bewaard ge
bleven: " In den jaare 1803 is dese kerk en tooren uit den grond geheel 
nieuwe opgebouwd en vergroot door den heer Rijnhart van Lynden old 
grietman over Opsterland en deszelfs huisvrouwe Catharina Johanna 
Aebinga van Hurnalda voor de ene helft en door de heeren Tinco van 
Teijens old secretaris van Utingeradeel Benedictus van Teijens old secre
taris van Opsterland en den weledele juffrouw Hijma van Teijens voor de 
andere helft ten dienste van de hervormde gemeente te Beetsterzwaag 
S.D.G. Op den 7 april 1803 is de eerste steen gelegt door T.G.A.B. Yan 
Lijnden en E.A. van Teijens" .331 

Op 22 april 1807 maakt Tinco van Teyens, oud-secretaris van Utingera
deel, ten huize van zijn zus in Beetsterzwaag een testament op, dat '·de 
vierde van zomermaand" 1810 voor het Hof van Friesland \Vordt gere
gistreerd.332 De erfgenamen zijn in eerste instantie de drie kinderen van 
zijn overleden broer Benedictus. 
Na het overlijden van Tinco plaatst de familie een advertentie in de 
Leeuwarder Courant: 
"Heden avond om half zes uren, overleed mynen geliefden Broeder, den 
WelGeboren Heer Tinco van Teijens, in Leven oud Secretaris van 
Utingeradeel &c., in de Ouderdom van tagtig Jaren en agt Maanden, een 
eerst langzaam, doch in het laatst sterk toenemend verval van Kragten, 
maak.ie een einde aan deszelfs, voor my zo gezellig leven; geve hier van 
langs dezen weg, commllllicatie aan Vrienden en Bekenden. Beetster
zwaag, den 22 Juny 1808, Hyma van Teyens. Mede uit naam van mijn 
schoonzuster, de Wed. Teijens, en deszelfs kinderen".333 

7. Hijmma, geb. Beetsterzwaag 31 ok.1. 1729, daar geel. 4 nov. 1729, daar 
overl./begr. 5/ 11 juni 1734. 
Den 31 sten october 1729 sijnde een maendagh is mijn seer lieve en wel
beminde huisvrouw Etta Arno/da van Besten tot Beetsterswaegh 's 
morgens de clock tien ui ren van een jonge dochter verlost geworden en is 
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't selve de vrijdaeghs daer aenvolgende sijnde p roejjJredicatie door mij 
ten doop geproesenteert en door dominee V.H. van Sinderen gedoopt en 
genaemt Hijmma. Overleden den 5den juni 173-1 en begraven op 
Beetsters. in de kelder van den kerk den 11 den dito. 

8. Arma, geb./ged. Beetsterzwaag 8/9 maart 1732, daar overl./begr. 18/23 
sept. 1735. 
Den 8sten maart 1732 is mijn seer geliefde huisvrouw Etta A. van Besten 
de nademiddaghs om vier uijren van een jonge dochter verlost geworden 
en den 9den dito gedoopt en genaamt Anna. overleeden den 1 (.)en 
septembris 1735 aen een swaere apostoni na een siec/,:te van 9 weken en 
begraven op Beetstersw. in de kelder van de kerck den 23sten dito .334 

9. Hijma van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 31 juli/1 aug. 1734 (als 
Hymke), landeigenaarse, daar overl. 11 juli 1816. 
Den 31 sten ju/ij 17 3-1 is mijn seer lieve huisvrouw E.A. van Besten de 
nademiddaghs een weinig na drie uijren van een jonge doghter verlost 
geworden en den ]sten augustus gedoopt en weer genaempt Hijma. 
Op 23 december 1810 wordt te Leeuwarden bij notaris J.K. Kutsch een 
koopakte opgemaak.1, waarin Hyma van Teyens te Beetsterzwaag op
treedt bij de verkoop van land te Terwispel. 335 Na het overlijden van 
Hyma wordt op 27 juli 1816 te Drachten bij notaris K.J. van der Veen 
een inventaris opgemaak.-t.336 De erflaters zijn Hyma en Tinco van Teyens, 
toeziend voogd is Tinco Andringa van Hylckama te Oldeberkoop. Frou
kjen Alberts te Beetsterzwaag is aanwezig als requirant en als moeder van 
en voogd over Etta Amolda, Saco en Oeno van Teyens. Twee jaren later 
blijk.1 een zeker Fedde Tjeerds Posthumus te Beetsterzwaag admini
strateur over de goederen van wijlen Hyma van Teyens.33 Posthumus is 
notaris te Beetsterzwaag en hij treedt al eerder, in 1813 en 1815, op 
namens Hyma van Teyens.338 

10. Benedictus van Teyens, volgt VIII. 
11. Anna van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 20 mei/2 juni 1739, over!. 
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Groningen 2 7 maart 1800, trouwt Groningen/Beetsterzwaag 1 7 sept./9 
01.1. 1768 1m. Adriaan Bothenius Trip, ged. Groningen 2 juni 1730, ge
zworene der Stad Groningen, secretaris van de provinciale rekenkamer 
van Stad en Lande te Groningen ( 1785), kapitein in het Regiment Orange 
Friesland, zoon van Adriaan Trip en Adriana Bothenius. 
Den 20sten maij 17 39 is mijn lieve huisvrouw E.A. van Besten 's morgens 
om 9 uijren van een jonge doghter verlost en den 29sten dito door mij te 
doop gepraesenteert en door dominee Sinderen gedoopt en weer genaemt 
Anna. 
Den 9den october 1768 is mijn jongste doghter Anna met de Heer A.B. 
Trip J. U.Dr. en geswooren der stadt Groningen tot Beetsterswaegh in 
den houwelijken staet bevestigt, door dominee Bruijning, praedicant op 
de Goeredijk en van hier met haer egtgenoot na Groningen vertrocken 
den 18den dito. 
Arma van Teyens, huisvrouw van mr. Adriaan Bothenius Trip, maakt 
haar testament op in 1776.339 In 1795 komt het echtpaar TripN an Teyens 
nog voor bij de regeling van de beklemming van land te Nuis. 340 In 1793 



komt Adriaan Bothenius Trip, kapitein in het Regiment Orange Friesland, 
voor als gedaagde in een zaak bij het Hof van Friesland. 341 De eiser is een 
zekere Nanke Stienstra uit Leeuwarden. Enkele jaren daarvoor verhuurde 
zij een deel van een huis op de Kelders te Leeuwarden aan kapitein Trip. 
In de nacht van 5 op 6 februari 1790 is er brand geweest in het pand en 
Stienstra probeert op deze wijze de schade te Yerhalen op Trip -
tevergeefs, zo blijh.i uit de uitspraak van het Hof op 26 oh.iober 1793. 
Bij haar overlijden heeft Anna van Teyens geen kinderen. Dat blijkt uit 
de aangifte op 26 september 1800 voor de collaterale successie in Op
sterland. Uit de opgemaakte staat blijkt, dat de goederen van Anna in 
Friesland een waarde vertegenwoordigen van 6.440 gulden. De erfge
namen zijn haar broers en zuster: Oene, Tinco, Benedictus en Hyma van 
T eyens, allen woonachtig te Beetsterzwaag. 342 

Op 19 september 180 l wordt door Adriaan Trip de inventaris van de na
latenschap beschreven van zijn overleden vrouw.343 Na het overlijden van 
Anna blijken de banden met Friesland nog uiterst sterk, getuige de 
advertentie die haar weduwnaar plaatst in de Leeuwarder Courant: 
'·De lang gevreesde smertelyke slag heeft my getroffen, myne teder
beminde Echtgenote Anna van Teyens, is in het 61 sre Jaar hares Leevens, 
na eene allergewenschte Echtyerbintenis van ruim 31 Jaaren aan een 
Borstziekte, dezen nacht te 12 uren zachtjens uit myne liefde Armen 
weggerukt! Hoe hartgrievend my in myne klimmende Jaaren het verlies 
van zulk eene liefderyke hulp ook moge zyn, wensche ik evenwel Gode 
te zwygen, van dit treurgeval geeve ik langs den thans gebruikelyken weg 
kennis aan alle Vrienden en Bekenden. Groningen, den 28 Maart 1800, 
A.B. Trip" .344 

VIII. Benedictus van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 24/28 okt. 1736, 
secretaris van Opsterland, ontvanger van de Opsterlandse Veencompagnie 
(1777-1791), lid van het Gemeente Bestuur van het district Opsterland, over!. 
Beetsterzwaag 17 nov. 1804, trouwt daar 26 jan. 1795 Froukjen Alberts, 
geb./ged. Ureterp 4 juli/6 aug. 1769, keukenmeid, over!. Beetsterzwaag 30 
april 1853, dochter van Albert Alberts en Antje Sybes. 
Den 24sten october 17 36 is mijn seer lieve huisvrouw E.A. van Besten 's 
avonts omseven uijren van een jonge soon verlost geworden en den 28sten 
dito door mij te doop gepraesenteert en door de Candidatus van Sinderen 
gedoopt en weeder genaemt Benedictus. 
Benedictus van Teyens is op 29 juni 1782 samen met Jan Rintjes de Jong 
curator over innocente Jan Stevens, te Beetsterzwaag. 345 

Froukjen Alberts komt ook voor met de familienaam "De Tutela''. Dat ge
beurt wanneer het testament van Benedictus van Teyens en Froukjen Alberts 
de Tutela geregistreerd wordt voor het Hof van Friesland. Dat testament is 
opgemaah.i op 24 oktober 1804 en geregistreerd op 13 oktober 1806. 346 

Benedictus noemt zichzelf daar "mede lid van het Gemeente Bestuur van het 
district Opsterland". Het gaat niet goed met hem, want hij blijh.i bij de opmaak 
van de laatste wil "om ligchaams zwakheid te bed liggende". Erfgenamen zijn 
uiteraard zijn vrouw en kinderen, ten'lijl Benedictus zijn broer Tinco van 
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Teyens en Melle Rinzes , koopman te Beetsterzwaag, vraagt om na zijn Yer
scheiden de administratie over zijn goederen te voeren. 
Na het oyerlijden van Benedictus plaatst de familie deze annonce in de 
Leeuwarder Courant: 
'·Gisteren avond ongeveer 9 uur, Overleed alhier aan een verval van Kragten, 
na eene bedlegering van 5 Weken, de WelGeb. Heer Benedictus Yan Teyens, 
voorheen secrt. en laatst Medelid van het Gemeente Bestuur van Opsterland, 
etc. In den Ouderdom van 68 jaaren en één maand, nalatende een diep be
droefde Weduwe en 3 jonge kinderen" .34

ï 

Froukjen Alberts doet op 30 maart 1809 belijdenis te Beetsterzwaag. 
Bij de naamsaanname in 1811 wordt bevestigd, wat al tijden zo was: Froukjen 
Alberts, te Beetsterzwaag, weduwe van Benedictus van Teyens laat dan voor 
haar kinderen: Saco (14), Oeno (13) en Etta Amolda (15), allen metterwoon te 
Leeuwarden, de familienaam Van T eyens registreren. 
Bij de lidmaten van Leeuwarden staan de leden van dit gezin vermeld: 
Etta Arnolda doet belijdenis op l 0 juni 1814 en zij vertreJ...1 naar Beetster
zwaag op 11 november 1816. Saco doet belijdenis op 8 september 1815 en 
vertrek.1 naar Beetsterzwaag op 12 mei 181 7. Al vliegen de kinderen dan tijde
lijk uit, ongetwijfeld vanwege hun scholing of andere verplichtingen: Beet
sterzwaag blijft toch steeds weer de thuishaven. De gezinsleden komen dan 
ook voor in de lidmatenlijst van hun geboortedorp. Oene wordt op 17 no
vember 1819 ingeschreven, afkomstig van Steenwijk. Saco schenkt volgens 
het lidmatenboek op 30 april 1853 een ovale zilveren broodschaal aan de 
kerk. Etta Arnolda van Teyens te Beetsterzwaag, Oeno van Teyens te Gronin
gen en Saco van Teyens te Groningen komen in 1822 samen voor als kopers 
van land te Siegerswoude. 348 In 1823 is Oene weer terug in Beetsterzwaag, bij de 
verkoop van land te Wijnjeterp. 349 

Saco van Teyens schrijft zich in aan de Universiteit van Groningen op 23 
ok.iober 1815: " Saco van Teijens, Beetsterzwaga Frisius, Litt. Hum." .350 

Hij promoveert vervolgens in 1823. Het resultaat daarvan is nog altijd in 
boel-vorm aanwezig in Tresoar: "Disputatio juridica inauguralis. de causis 
excusationu.m a tutelis, quid de illis apriori legibus possit et debeat definiri. 
quid judicis arbitrio in facto sit relinquendum ".351 In het boekwerkje, dat 
overigens nog ongesneden bladzijden bevat, is achterin een gelegenheidsvers 
opgenomen van G. Dewaal (sicl), J.U.D. , te Heerenveen: '"Aan mynen vriend 
Saco van Teijens, by zyne promotie." 
Na zijn studie keert ook Saco terug naar het Opsterlandse want twee jaar later 
wonen de drie kinderen alJemaaI weer in hun vertrouwde omgeving. 352 

Daarna volgen bij verschillende notarissen werkelijk tientallen ak.1en met le
den van de Van Teyensfamilie. Ik wil hier echter volstaan met hun laatste 
vermeldingen: Etta Arnolda komt in 1861 nog een aantal keren voor in de 
notariële archieven. 353 Ik tref Saco voor het laatst vermeld slechts enkele 
dagen voor zijn dood, op 29 januari 1857.354 Oene laat in 1864 te Drachten 
nog een ak.1e opmaken vanwege de verkoop van nagras aan Joachimus 
T onckens te Beetsterzwaag. 355 
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Ti1elblad d issertatie Oene van Teye11s. 

Foto door de a 111e11r. 

Van het overlijden van de kinderen uit dit gezin zijn ook advertenties in de 
Leetrwarder Courant bewaard gebleven: 
'·Heden overleed tot onze diepe droefheid, in den ouderdom van bijna 60 
jaren, onze geliefde Broeder, de WelGeb. Heer Mr. Saco van Teyens, in leven 
oud Lid der Staten van Friesland, oud Burgemeester van Opsterland, enz. enz. 
Beetsterzwaag, den l Februari 1857, Oene van Teyens en Etta Arnolda van 
Teyens. Eenige kennisgeüng" .356 

'·Op den 3 Februari 1862 is te Beetsterzwaag, in den ouderdom van ruim 66 
jaren overleden de WelGeboren Jolli.."Vrouw Etta Arnolda van Teyens. Eenige 
kennisgeving". 35

ï 

'·Beetsterzwaag, 3 december 1866. Heden overleed, zéér zacht, aan een toe
nemend verval van krachten, de WelGeb. Heer Oeno van Teyens, in den 
ouderdom van ruim 68 jaren. Eenige kennisgeving".358 

Froukjen Alberts en haar kinderen liggen allen begraven te Beetsterzwaag. 
Op hun grafzerken staan deze teksten te lezen: 
'· 1. Rustplaats van Frouwkjen Alberts, weduwe van den heer Benedictus van 
Teyens, oud-secretaris van Opsterland, geb. den 3 Juli 1769, overleden 30 
April 1863. 
2. Mr. Saco van Teyens, oud lid der Staten van Friesland, oud burgemeester 
van Opsterland, enz. Geb. 12 April 1797, overleden 1 Febr. 1857. 
3. Etta Arnolda van Teyens, geb. den 17 January 1796, overleden 3 Febr. 
1862. 
4. Oeno van Teyens, geb. 17 Aug. 1798, overleden 3 Dec. 1866".359 
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Graven te BeelSterzwaag van Fro11!.je A lberts en haar drie kinderen. Foto door de al//eur. 

Uit het huwelijk van Benedictus van Teyens en Froukjen Alberts: 
1. Etta Arnolda yan Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 13/31 jan. 1796, daar 

oYerl. 3 febr. 1862. 

Ena Arnolda van Teyens.360 
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---
2. Mr. Saco van Teyens, geb./ged. BeetsterZ\\ aag 12 april/7 mei 1797, griet

man van Opsterland (1835-1851), burgemeester van Opsterland (185 1-
1853), lid der Staten van Friesland, over!. Beetsterzwaag 1 febr. 1857.361 

3. Oeno van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 17 aug./16 sept. 1798, land
eigenaar, daar over!. 3 dec. 1866.362 

Vlb. Binne/Benedictus Sickama van Teyens, geb. 1 maart 1646, luitenant 
(1666), kapitein (1667), secretaris van Opsterland (1671-1678), volmacht ten 
Landddage, over!. Beetsterzwaag 10 nov. 1678, daar begr. (in de kerk), trouwt 
daar 24 maart 1668 Lucia Fockens, geb. ca. 1646, over!. 2 jan. 1685, begr. 
Beetsterzwaag "op 't choor van de kerk", dochter van Saco Fockens, grietman 
van Opsterland en Lucia Saeckedr Siccama. 
Den l martij ao 1646 omtrint twie uren voor den dachsijnde(?) op een 
sondach is mijn L. huis(vrouw) be/allen met Binne van Teyens genaempt. 
Benedictus wordt dus bij de inschrijving door zijn vader in de familiebijbel 
'·Biru1e" genoemd. Die naam is zonder nvijfel afkomstig uit de familie 
Andringa/Sijoerda. Grootmoeder Antje van Andringa is nameJjjk een klein
dochter van Binne Sickes Sjoerda en Jent Rintzedr Itsma. 363 De familie Van 
Teyens zal de zondagse variant ''Benedictus" ongen~1ijfeld deftiger gevonden 
hebben. 

Fragment met genealogische aantekeningen door Benedictus van Teyens. Foto door de 

auteur. 364 

De jonge Benedictus van Teyens ambieert aanvankelijk een militaire loop
baan, want hij wordt op 19 mei 1666 benoemd tot luitenant in de compagnie 
Van Grovestins in plaats van kapitein Sierxma. Het gaat echter om een 
kortstondig avontuur, want anderhalf jaar daarna, op 5 september 1667, wordt 
hij vervangen als kapitein.365 Niet lang daarna trouwt hij : 
Anno 1667 den 18 xber ben ick Benedictus Teyens aan L. .. van Fockens 
verlooft en den 24 martij 1668 sijn wij getr ... 
Op 26 april 1677 treden de erfgenamen van Saco Fockens, in leven grietman 
van Opsterland, gezamenlijk op. Het zijn: Martinus Fockens, ook namens 
Albert Christoffel van Hania, kapitein over een compagnie te voet, als mede
erfgenamen van Wiskje Fockens; Benedictus van Teyens als man van Lucia 
Fockens en namens Oene van Teyens, als "mediate" erfgenamen van Romelia 
Fockens. Zij verkopen samen een huis, gelegen aan de Turfmarkt te Leeuwar
den, dat overigens in 1630 door Saco Fockens is gekocht. 366 

Benedictus en Lucia worden beiden te Beetsterzwaag genoemd als lidmaat op 
29 juli 1677. Niet lang daarna is Benedictus van Teyens echter met zijn voor-
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ouders Yerenigd: 
Den 10 Nob: 1678 'smorgens betusschen vijf en ses ui ren is ons lieve Broeder 
Benedictus Teyens Secris. gerustelij'ck in den Heere ontslapen. 
Den 1 Oden novembris 1678 is mij)1 lieve broeder den secretaris Benedictus 
van Teyens 's morgens betusschen vijf ende ses ui ren geruste lick in den Hee re 
ontslaepen. 
Er is ook een rouwbord bewaard gebleven van het overlijden van Benedictus, 
met als opschrift: 
'·d(e) Heer Benedictus van Teyens, secretarius van Opsterlandt, Mede Vol
macht ten Landtsdaege, out 33 jaer ob(ii)t 10 Novemb(er) 1678. Wapen: Van 
Teyens".36

-

Wapenbord van Benedictus va11 Teyens i11 de 

kerk te Nuis. Foto door 1\/elle 0. Koopmans. 

Er bestaat ook een rouwbord van het oYerlijden van zijn vrouw: '·Lucia van 
Fockens, obiit 1686. Opschrift: J uffr. Lucia van Fockens, weduwe wijlen 
d"Heer Benedictus van Teyens, in leven secretaris over Opsterlant etc. obiit 
den 2 January 1686 aetatus suae 38. Wapen: Van Fockens".368 

Na de dood van Lucia van Fockens wordt er in het sterfhuis een inventaris 
opgemaakt:.369 Dat het dit echtpaar Van Teyens/Fockens naar den vleze gegaan 
is, blijkt alleen al uit de omrnng van de boedel: voor de opmaak daan'an zijn 
maar liefst 65 bladzijden gevuld en alles bijeengenomen zijn er drie dagen no
dig om de zaken op een rij te krijgen: 16, 17 en 24 januari 1685. 
Aanwezig zijn namens de familie Anna van Kinnema, de vrouw van Martinus 
Fockens, en Jeltje van Teyens, beiden als ' ·moey". De hoeveelheid zaken is 
natuurlijk veel te groot, om hier weer te geven. Er is onder meer sprake van 
een groot aantal zilveren gebruiksvoorwerpen: tafelbestek, waaronder zelfs 
een ' ·silver Tandstokelaer'. In de "Wester Camer" is een eiken kast, van 
Lucia· s ouders geërfd: er zijn zeer veel alien van aan- en yerkoop opgesomd. 
Zeer aardig is ook een beschrijving van ruim vijf bladzijden van de boekerij 
(in de '·Olde Secretal)'") ,.an Benedictus en Lucia, met daarin - naar de geest 
van de tijd - allerhande juridische, godsdienstige, filosofische, geschied- en 
letterJ...-undige werken in het ederlands, Frans, Duits, Latijn en '·Griex". a 
de ampele beschrijYing van de bezittingen in Beetsterzwaag volgt op 30 maart 
1685 nog een inventarisatie van de eigendommen in Leeuwarden, waarbij op
nieuw Jeltje van Teyens aanwezig is. Hier staan bij de opsomming ook twee 
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schilderijen venneld. 

Uit de familiebijbelaantekeningen van Benedictus blijh.1, dat er naast het hier
onder genoemde kroost nog enkele kinderen uit dit huwelijk geboren moeten 
zijn. Hij schrijft namelijk, bij de aantekening van de gegevens van zijn zoon 
Saco in 1675, dat het kind begraven werd in "schoonolders kelder" (lees : 
Fockens) "gelijck alle ons andere vijf lieve schaepies" . Eén van die vijf kin
deren is ongetwijfeld Sijdtske, die geboren is in november 1670. Een tweede 
kind is Saco Sicma, die geboren en overleden is in 1673 . Een derde kind is 
een jongetje, Saco Sic(ke)ma van Teyens. Er bestaat een vermelding van een 
doop te Hijlaard, in de vlucht, van een jongetje met die naam. 370 Uit nader 
onderzoek blijh.1 overigens, dat het kind niet te Hijlaard, maar te Lions is ge
doopt. Dat van die vlucht zal dan wel weer kunnen kloppen, in het rampjaar 
1672, want die gebeurtenissen gingen zeker niet onopgemerkt aan Opsterland 
voorbij .3n Kort en goed: er moeten dus uit het huwelijk van Benedictus en 
Lucia nog twee andere vroegtijdig gestorven kinderen geweest zijn. 

Bijbelblad met handschrift van Benedictus. Foto door de auteur. 
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Uit het huwelijk van Benedictus van Teyens en Lucia Fockens (Yolgorde van 
5 en 6 niet duidelijk): 

l. Sytske, ged. Beetsterzwaag 11 dec. 1670, daar begr. 
In een ciYiele sententie uit 1704 staat vermeld, dat Benedictus van Teyens 
op 12 noYember 1670 twee kinderen heeft laten dopen: Sytske en Romelia. 
Op basis van de yermelding dat de zus van Sytske, Romelia, geboren is in 
november 1670 meen ik op te mogen maken, dat het ·waarschijnlijk om 
een tweeling gaat. In het uittreksel in het doopboek staat overigens ook 
aangetekend, dat Sydtske ' ·reeds lang verstorven" is. n 

2. Romelia/Romkjen van Teyens, geb. nov. 1670 '·in de maent xbris 1670 
ter wereld is gekomen", ged. Beetsterzwaag 11 dec. 16 70, daar overl./ 
begr. 12119 maart 1696, trouwt 24 april 1694 Adriaan yan/den Besten, 
overl. JO mei 1737, begr. Beetsterzwaag 16 mei 1737. 
Het huwelijk van Romelia en Adriaan den Besten staat ook weer in de 
familiebijbel geboekstaafd.3 3 

Anno 1696 den 12 martius is myn lieve huysvrou Rome/ia van Teyens 
naer een Siecte van vier dagen in den Heere gerust den 19 martius ter 
aerden bestelt. 
Romelia Fockens van Teyens (sic!) j.d., komt op 2 november 1689 vanuit 
Aengwirden over naar Beetsterzwaag en zij oyerJeed "den 12 maart 
1696" .374 Van Besten was ten tijde van de geboorte van zijn dochter Etta 
Arnolda net weer in Beetsterzwaag, want hij kwam op 4 augustus 1695 
met attestatie uit Hasselt. Zoals hierboven vermeld, treedt Adriaan den 
Besten in de periode 1701-1705 een aantal malen op namens zijn dochter 
in een aantal processen bij het Hof van Friesland. Bij het proces in 1702 
staan enkele nadere bijzonderheden over het gezin van zijn schoonouders 
Van Teyens.375 Zo blijkt Romelia van Teyens (de dochter van Bene
dictus) op 23 december 1685 iets over de veertien jaren oud en is Steven 
Jans "curator ad actum divisionis" over Romelia en haar niet bij naam 
genoemde broer (maar dat is Saco van Teyens).376 

Verder is expliciet vermeld, dat er uit het huwelijk van Benedictus van 
Teyens en Lucia Fockens twee kinderen in leven zijn: Romelia en Saco 
van Teyens. 
Den lOden maij 1737 is mijn schoonvader, de welgeboren heer Adriaan 
van Besten in 't ... jaer sijns ouderdoms deeser weerelt overleeden en den 
l 6den dito ·s avonts met flambouwen in de kelder op ·t choor van de 
kerck alhier op Beetsterswaeg in stilte neergeset. 
Uit het huwelijk van Romelia van Teyens en Adriaan den Besten: 
1) Etta Arnolda den Besten, geb. 20 sept. 1695 '·tussen elf ende twalf 

uren", ged. 25 sept. 1695, overl. 12 maart 1785, begr. Beetsterzwaag, 
trouwt Saco van Teyens de jonge (zie Vila). 

3. Saco, ged. Lions, 22 sept. 1672. 
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De geboorte van dit kind is niet in de familiebijbel geschreven. Zijn vader 
komt bij de doopinschrijving te Lions voor als ' Benedictus Sickama van 
Teyens". 



4. Saco Sicma, geb./ged. Beetsterzwaag 8/9 nov. 1673, daar overl./begr. 5/8 
dec. 1673 . 
Den Ben 9ber 167 3: sijnde een saterdach is mijn waerde huisvrouwe des 
morgens vroegch omtrent een quartier nae een uijr in de craem bevallen 
met een Jonge soon. die welke des anderen daegchs in ons kercke is 
gedoopt met de naeme van Saco Sicma van Teyens. 
Den 5en xber 167 3 is dit ons lieve soontje sijnde op een donderdach
morgen des morgen vroec/1 quartier nae een uijr in den Heere ontslaepen 
en des sondaegchs in ons kercke in de kelder begraven oft .. geset. 

5. .N., over!. vóór 23 oJ...i. 1675 . 
6. .N., over!. vóór 23 oJ...1. 1675 . 
7. Sako, geb./ged. Beetsterzwaag 20/23 juni 1675, daar overl./begr. 19/23 

okt. 1675 . 
Den 20s(ten) Junij 1675 sijnde op een sondach des morgens omtrent een 
quartier nae negen uijren is mijn waerde vrouw in de kraem bevallen met 
een jonge soon die welke op den 23s(ten)dito in ons kerke te dope is 
geholden van mijn moeder en gedoopt met de name van Sako. 
Op den 19(den) 8ber 1675 sijnde een dingchsdach des avonts de clocke 
seven uijren heeft het ... de Heere Almachtich dit ons lieve soontie Sako 
op te halen in sijn euwichduijrende koninckrijcke en is op den 23(s ten) 
dito in ons kerke begraven in schoonolders kelder gelijck alle ons andere 
vijf lieve schaepies. 
Hoe\>vel het kind slechts vier maanden oud is geworden, is het toch ver
eeuwigd: er is een schilderij bewaard gebleven van de hand van de schil
der N. Wieringa. 

Sa co van T eyens. Foto: Iconografisch Bureau. 's-Gravenhage. m 
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8. Saco van Teyens de oude, geb./ged. Beetsterzwaag 22 okt. 16763 
, mede 

gecommitteerde staat ten Landsdage, diaken en ouderling van de her
vom1de kerk te Beetsterzwaag, over!. 16 okt. 1735, begr. Beetsterzwaag 
'·op ' t choor van de kerk alhier op Beetsterswaegh bij sijne ouderen" 26 
ok.1. 1735, trom\t vóór 12 maart 1696 Sytske Jansdr. 
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Den 22 8ber 1676 is mijn wijf in de h·aem bevallen met een jonge soon 
sijnde op een sondach voor de middach ontrent een quartier nae elven en 
is des naemiddachs door mijn moeder te doop geholden en met namen 
Sako gedoopt. 
' ·Saco Teijens, Beetstersuago-Frisius" schrijft zich op 25 september 1693 
in aan de Universiteit van Groningen.379 

Saco heeft veniam aetatis verkregen bij het Hof van Friesland, dat blijkt 
in ieder geval uit een t\;veetal vermeldingen in de rechterlijke archieven 
van Opsterland.380 

Deze Saco van Teyens staat ook wel bekend als ' ·Saco de oude'', van
wege de naamsovereenkomst met zijn in 1697 geboren naamgenoot (= 
VIia). 
Saco van Teyens en zijn vromv Sytske Jans zijn getrouwd vóór 12 maart 
1696, want dan komen ze als echtelieden te Beetsterwaag voor in de 
rechterlijke archieven van Opsterland. 381 Op 13 februari 1708 treedt 
Sytske Jans, huisvrouw van Saco van Teyens, aan voor het Opsterlandse 
gerecht.382 Zij worden verder Yermeld in het lidmatenboek van Beetster
zwaag. Het is mogelijk deze Saco van T eyens, die genoemd wordt als 
vader van een kind, Seike geheten. De doop vindt plaats te Beetsterzv•aag 
op 9 juni 1718. De vader staat dan in het doopboek vermeld als ' jkr" . 
Gelet op de trouwdatunl van Saco de jonge (8 mei 1718) en de geboorte 
van diens eerste kind (te Nuis, in februari 1719) kan het zijn, dat het bij 
de doop in juni 1718 om een kind van Saco van Teyens de oude gaat -
maar uiterste voorzichtigheid bij die conclusie blijft zeer zeker geboden. 
Die Saco de oude is klaarblijkelijk vrij actief binnen de kerk van Beetster
zwaag. Hij doet er belijdenis op 4 november 1688. Hij is kandidaat-diaken op 
1 januari 1691 en op de zeventiende januari van het jaar daarop is hij dat ook 
daadwerkelijk. Hij blijft in functie tot 31 december 1694. Daarna komt hij op 1 
januari 1698 een keer voor als kandidaat-ouderling en op 1 januari 1701 en 
1702 is hij opnieuw kandidaat-diaken. 
Saco Teyens de oude heeft zekere tijd de functie van pater familias op 
zijn schouders genomen, want hij voert, namens alle andere erfgenamen 
van Saco van Teyens en Saco Fockens, in de periode 1720-1723 een aan
tal processen tegen een zekere Everen Annes.383 In 1724 wordt Saco van 
Teyens de oude geciteerd in een ak.1e voor het Hof van Friesland en hij 
verklaart op 26 september van datjaar 47 jaren oud te zijn.384 

Op 9 maart 1725 wordt een boedelscheiding opgemaak.1 tussen Saco van 
Teyens de oude en zijn nicht (de dochter van zijn zus Romelia), Etta 
Arnolda den Besten, de vrouw van Saco van Teyens de jonge, allen 
woonachtig te Beetsterzwaag. 385 

Den l 6den october 17 35 is mijn oom ende neef de heer Saco van Teyens 
mede gecommiteerde staet ten landsdage in 't 59ste jaer sijns ouderdoms 



deser we relt overleden: en den 26sten dito in de kelder op 't choor van de 
kerk alhier op Beesterswaegh bij sijne ouderen neergeset. 
Van het overlijden van Saco is een rouwbord bewaard gebleven met als 
opschrift: "De Heer Sako yan Teyens, in leven Mede Gecommitteerde 
Staet ten Landsdage, oud 58 jaren en 11 maenden, obiit den 16 October 
1735. Wapen: gedeeld: I. Van Teyens. II. Van Fockens" .386 

Wapenbord va11 Saco van Teyens i11 de kerk te Nuis. Fo!O door Melle 0. Koopmans. 

Tot besluit 

De voorouders van Saco van Teyens behoren in het begin van de zestiende 
eeuw, tot de stand van de eigenerfde boeren. Langzamerhand echter ontwik
kelt de tak van Saco cum suis zich tot een heuse regentenfamilie - niet in het 
laatst dankzij diens ijveren: Sic itur ad astra. 
De situatie van Saco van Teyens vertoont zeker enige overeenkomsten met de 
door Hotso Spanninga beschreven wederwaardigheden van Hessel van 
Sminia. 38

ï 

Ook hier de verovering en bestendiging van een plaats onder de zon in het 
zeventiende-eeuwse Friese patriciaat, ook hier de brandende ambitie en ook 
hier de endogame net\verken en het gekuip met dienst en wederdienst. 
De mannen hebben elkaar ongetwijfeld wel gekend, al is het maar van horen 
zeggen.388 Er zijn echter uiteraard ook pregnante verschillen. Het belangrijkste 
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onderscheid is natuurlijk de afloop: op individueel niYeau is dat de lengte van 
hun leven. Saco wordt slechts 49 jaar, Hessel turft maar liefst 82 verjaar
dagen. Dat is ongetwijfeld de rol van Vrouwe Fortuna waar Spanninga in zijn 
artikel over spreeJ...1: er komt meer bij kijken dan louter ambitie en slimheid. 
Een mens moet ook simpelweg tijd van leven hebben. Maar ook in een groter 
bereik zijn er verschillen: de familie Van Sminia wordt in het begin van de 
negentiende eeuw (in 1816) door Willem I in de adelstand verheven, terwijl 
de familie Van Teyens nog in diezelfde eeuw (in 1866) uitsterft.389 Uiteraard 
zijn er meer verschillen: zo is er de beginsituatie. In feite ligt Saco voor op 
Hessel, omdat de beide overgrootvaders van vaderskant al het grietmansambt 
bekleedden. Bovendien maken zijn vader, neven en ooms al deel uit van de 
coterie. Een belangrijk verschil is toch ook wel dat Van Sminia zijn plaats 
moet zien te verkrijgen "op vreemd terrein": Utingeradeel. Die grietenij is 
trouwens ook het terrein van Saco' s schoonfamilie Van Andringa; Saco zelf 
bezit in 1640 drie zaten in Utingeradeel. 390 Zijn zakelijke kompaan Saco 
Fockens en diens zusters, Wiskje en Romckje bezitten bovendien - via hun 
opa van moederszijde, Feicke Tetrnans - vijftien plaatsen in de grietenij 
Utingeradeel.391 Saco van Teyens is in tegenstelling tot Hessel van S.minia 
natuurlijk op bekend terrein. De banden tussen de meest invloedrijke Opster
landse families F ockens, Van T eyens (en Van Boelens) zijn immers zeer 
hecht. Van de huwelijken onder de kinderen van Saco zijn er echtverbinte
nissen tussen respectievelijk drie Van Teyensbroers met drie Fockenszusters. 
En dat terwijl hun families toch al innig aan elkaar verbonden zijn door hun 
voorgeslacht (Foeke Teyes en Auck Sjoerdsdr Boelens naast Saecke Siercks 
en F rouck F ocke T eyedr). 
De families hebben er in die zeventiende eeuw duidelijk voor gekozen met 
elkaar de status quo te handhaven in de grietenij Opsterland. Dat onder één 
hoedje spelen werpt zeker vruchten af, want het levert immers een behoorlijk 
maatschappelijk vermogen op: kapitaal, banen, kennis, beschaving, relaties en 
een goede reputatie.392 Zodoende zijn de lucratieve ambten in het Opster
landse eigenlijk gedurende lange tijd aan de families gekoppeld. Zo zal de 
familie Fockens gedurende anderhalve eeuw het grietmansambt vervullen (ca. 
1543-1692), terwijl de familie Van Teyens vanaf 1588 met een korte onder
breking bijna een eeuw de secretaris mag leveren en later nog bijna een kwart 
eeuw (1777-1796). 
Het zal de waakzame lezer allemaal niet ontgaan zijn. Een gelukkig eind 
ontbreeJ...'t hier helaas: met het verscheiden en ten grave dragen van Oene in 
december 1866 is het gedaan met de familie Van Teyens. Froukjen Alberts en 
haar drie kinderen rusten zij aan zij aan de koude kant van de hervormde kerk 
te Beetsterzwaag: Sic transit gloria mundi. 
De nagelaten goederen van Saecke Siercks en Frouck Foeke Teyedr in 
1582.393 Hierin opgenomen enkele verwijzingen naar dezelfde bezittingen bij 
de scheiding in 1597 tussen de vier overgebleven kinderen. 394 
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Van Teyensfundatie te Beetsterzwaag. Foto door de auteur. 

• Een zate te Beetsterzwaag, strekkende van de Tijnwouden/Tingwalden 
('"tyngae") ten zuiden, ten noorden " inde meer", ten westen de erfge
namen van Aempcke Geuckes en ten oosten de erfgenamen van Tzietzs 
Melledr. Er staan een schuur en een brouwhuis op, terwijl de boerderij 
zelf verbrand is. Deze zate is op basis van de noord- en zuidvennelding 
redelijk goed te lokaliseren: zij moet ongeveer gelegen hebben op het ge
bied rond de huidige A7, tussen Beets en Beetsterzwaag (iets richting 
Beetsterzwaag).395 Bij de scheiding in 1597 komt het Sierck Saeckes toe. 

• Zes negende deel van een zate te Beets, dus ten westen van de eerste zate, 
' ·streckende als voeren", Aercke Annes ten westen, de erfgenamen van 
Aemcke Geuckes nu ten oosten. Dat zou lnmnen betekenen dat er één 
zate tussen deze en de eerder genoemde zate ligt. Ook nu blijken de be
huizing en zelfs de schuur verbrand te zijn. De andere drie negende delen 
behoren toe aan de drie jongste weeskinderen van wijlen Jochum Teyes. 
Bij de scheiding in 1597 komt het Teye Saeckes in zijn geheel toe; er is 
dan althans geen sprake meer van een deel. 

• De helft van twaalf "mad marschen" te Langezwaag. De andere helft be
hoort toe aan Hepcke Fockens, ze hebben het samen gekocht van Anne 
Idts. Het ligt aan het eind tegen ' ·wijlen Tziets Melledr campte, streckede 
vanden campt in Tynygers diep, aldaer naest den koefenne". 

• Een zate te "Wanniehuijsen", te identificeren als Warniahuizen, "provin
cie Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Utingeradeel ( ... ), 1 u. N.O. van 
Oldeboorn, waartoe zij behoort" .396 Er staan een huis en een watermolen 
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op. Saecke en Frouck hebben het gekocht van de erfgenamen van Ghyelt 
Ringers. 

• Een zate te Wamiahuizen, genaamd Anne Reynsland, dat Frouck van 
haar ouders geërfd heeft, ongeveer 25 madt groot. Bij de scheiding in 
1597 komt het toe aan Weemel Saeckes en haar man, Broer Boelens. 

• Drie pondematen '·rydt land'', gelegen bij de Querensdam, op drie ver
schillende plaatsen. Die dam zal mogelijk gelegen hebben in het uiterste 
noordv,;esten van Opsterland, tussen Warniahuizen en Beets.39

ï Bij de 
scheiding in 1597 komt het Arent Saeckes toe, hij krijgt dan ook vijf mad 
mieden in de Gerren. 

• Zes negende deel van een zate te Oudemeer, het Gouden Arve(?) 
genaamd, waar de erfgenamen van Geert Hendriks op wonen. Het is af
komstig van de erfgenamen van Jochum Teyes. Wellicht gaat het hier om 
Noordermeer, Tietjerksteradeel, z.o. van Bergum.398 Bij de inventarisatie 
na de dood van Sierck Saeckes (1606, zie hierboven) blijki hij de eige
naar van een zate daar, gekocht van zijn broer Teye. 

• Hetzelfde deel van een ' ·zekere clyn sate landts" te Bergum, verkregen 
van Thomas Pieters(?). Bij de scheiding in 1597 komt het Sierck Saeckes 
toe, hij krijgt althans de helft van de landen te Bergumerklooster. De 
andere helft daarvan krijgt T eye Saeckes. Bergumerklooster is hetzelfde 
als Bergklooster, dat ligt in het n.o. van Tietjerksteradeel, bij Bergum. 399 

• '"Zekere hanghe veens", binnen Beetsterzwaag, aan het einde van Tziebbe 
Suyrdts zate, gekocht van Haye Jans. Bij de scheiding in 1597 komt het 
Arent Saeckes toe, hij krijgt dan althans " ses mad marschen" te 
Beetsterzwaag, de '·hooge veenen binnen Beetsterswaag van Melle 
Beerents Yerkreegen" en vijf mad mieden hooiland gelegen op "Wester
boere Vinne". 

• Veen op "Otterbuiren", gekocht van de kerk-voogden van Olterterp 
('"Otterdorp"). Bij de scheiding in 1597 komt "die geheele haage ofte 
feenen" Weemel Saeckes en haar man toe. Zij moeten uit dat perceel wel 
aan haar broer Arent 300 philippusguldens uitkeren. 

• Verder nog '·itlycke dachwerken delft", te Lippenhuizen, in Syger Feddes 
zate. Bij de scheiding in 1597 komt het Arent Saeckes toe, hij krijgt dan 
althans "die veenen in Roelof Siurdts soon saate" aldaar. 

• Acht roeden veen in Sparjebird, dat ligt tussen Hemrik en Wijnjeterp. Bij 
de scheiding in 1597 komt het Sierck Saeckes toe. Vermeld is nog dat het 
in eigendom gekregen is van de erfgenamen van "Syerd Idts soen". Teye 
Saeckes krijgt ook "die helft" veen te Sparjebird, afkomstig van hun 
grootvader, Foeke Teyens. 

• Aan vee is aanwezig: twee minen, twee moerspeerden (?), negen koeien, 
drie hokkelingen en een moerswijn (?). Reppelijk goed: een kleine "hang
spijtzen", twee bedden met toebehoren, twee k-ussens, zes lakens, vier 
dekens en een eide. Verder is er nog de uitgezaaide bouw op het land. 

• Aan uitschulden wordt te boek gesteld: aan Claus Auckes, alias molder, 
moet 7 cg., 5 st. betaald worden. Hepcke Fockes ontvangt nog 53stehalf 
philippusguldens en hij ontvangt bovendien een vierendeel boter, con
form de aantekeningen in het rekenboek van Saecke Siercks. 



• Aan contant geld is voorhanden: 28 rijksdaalders van 22 stuivers per 
stuk, 24stehalf zilveren princedaalders, 13 Utrechtse en Gelderse daal
ders , 8 en een half Staatse daalders , 3 Hollandse daalders, 9 1 '·oudt gold 
dijen", 8 stuivers een ortzen. 

• Later toegevoegd, op 20 september 1583, blijkt dat Sierck Saeckes en 
zijn huisvrouw Haeck (die dan dus al getrouwd zijn) uit de nalatenschap 
zeven koeien en drie paarden hebben gekocht. 400 Baarsluiden, te weten 
Ghyelt Wytzes, secretaris van Opsterland, en Bruin Jans, bepalen dat 
Sierck voor de koeien 100 en voor de paarden 30 philippusguldens zal 
betalen. Ook stellen zij vast, dat de voonnombers aan Sierck cum suis 16 
gg. en 25 st. moeten betalen, vanwege de uitgaven, die gemaakt zijn 
vanwege de kost en inwoning van zijn zus Weemel, die nog tot mei 1584 
bij Sierck en Haeck in de kost zal zijn. 
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De archivalia bevinden zich in Tresoar (voorheen Ryksargyf Friesland, Pro
vinsjale en Buma Biblioteek en het Frysk Letterkundich Museum en Dok.-u
mintaasjesintrum FLMD) te Leeuwarden, tenzij anders is vermeld. 

1 GRA T. 618. inv. nr . 54 . 1724 Joannes Backamude komt overigens in 1606 voor als 
student te Franeker (nr. 1703) en als alumnus (nr. 1724). Zie daartoe: Rekken oer it 
boekjier 1606/1607 fan de üntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslän, 
Joannes Henrici Rhala. ütjün troch P. Nieuwland en J.A. Mol (http://www.fa .knaw.nl/ 
files/ 1847 /rekken .pdl). 

2 Zie daartoe: Breuker. 
3 Na de dood van grietman Saco Fockens beloopt het dichtv.ierk zelfs een heus 

boekwerkje: Hermannides, J.C .. Tra en en troost-offer over ·r droevig/ie. nochtans 
salighe overlijden. van den Edelen. Erenphesten ende vorsienigen Heer Saco Focke11s, in 
syn leve11 oude grietman over Opsterlandt. overleden den 31. 1Hartii 1\fDCLJJ. Franeker. 
1652 Zie: Tresoar: 3274 G 

4 Mogelijk is Frans Hardomans zelf ook dichter: zie DVF 75 (1995), p. 70. 
5 Fragmenten in: NL (1934/1 939/1 940) en Grafschriften Opsterland. Ook zijn enkele 

summiere genealogische gegevens opgenomen over Van Teyens als bijlage in: Visser. L 
Invemaris van het archief der Opslerlandse r·eencompagnie, pp. 72-73 . Zie ook: HSL, 
Collectie Roorda, 4 . p. 139 e.v. en de nadere toegang daarop: Bienna. H. en Blom. G. 
Genealogyske neilillenskip en bibliograJY van R.S. Roorda . Leeuwarden. 1984. p. 68: nr. 
1260 4 139: 126 1 XVla 400 na p. 311 eigenlijk ongefoliëerd. In de eerste vindplaats zijn 
overigens opmerkelijke inhoudelijke overeenkomsten met de hieronder geciteerde. 
anonieme " naamlijst" in de Grafschriften Opsterland, zodat die ook van Roorda 
atlomstig kan zijn. 

6 NL 1934, kol. 57. 
7 Zonder volledigheid na te streven: alleen al in GN 1993. NL 1983 en in GJ 1973. 1982, 

1983 . 1986, 1988, 1989, 1990, 1992. 1993, 2001. 2002 en 2004 komen " losse" 
vermeldingen van familieleden Van Teyens voor. 

8 Genealogische fragmenten en gegevens afkomstig uit de familiebijbel Van Teyens, 
geschreven door meerdere generaties. Er zijn mij twee vindplaatsen bekend . Ten eerste: 
losse bijbelaantekeningen berustende bij de Van Teyens Fundatie . Afschrift door drs . A. 
Buursma te Groningen . Ten tweede: bijbelfragmenten in GRA T. 6 18, inv. nrs. 124 en 
125 . 

9 Die bijbelaantekeningen zijn bij de personen die het betreft tussendoor steeds volledig 
vermeld. waarbij mij overigens geen integraal. diplomatisch afschrift voor ogen heeft 
gestaan. Uit typografisch oogpunt staat de tekst zonder aanhalingstekens en cursief 
genoteerd. 

10 T. 17, inv. nr. 379: Stukken betreftènde aanspraak op de nalatenschap van Oene van 
Teyens. 1954-1955 . Zie voor een overzicht met zeer veel artikelen in Tresaor: 
"Knipselmap mei artikels oer Oene van Teijen" (sic!). aanvraagnummer: Knipselmap 
Teijen. Oene van/giel. Zie verder over die erfeniskwestie bijvoorbeeld ook: Nieuwsblad 



van Friesland. d.d. 25 juni 1934; Leeuwarder CourQ/Jf. d.d. 16 en 28 december 1948 
(met verwijzing naar een rechtszaak uit 1935); DrachlSler Coura111, d.d. 27 augustus 
1954 en 17 december 1954; De Spiegel. d.d. 6 april 1957; Frysk en Frij, afl . 33, d .d. 28 
augustus 1959: De Spiegel, nr. 16, d.d. 14 januari 1967 en nr. 17. d.d. 21 januari 1967; 
Leeuwarder Co11ra111. d.d. 17 april 1981 en d.d . 21 januari 1984. Zie voor een beknopte. 
maar accurate toedracht rond die hele erfenisb ,.,estie: Huisman, pp. 59-62 . 

11 Aanbreng. HennaarderadeeL Edens, pp. 28-29. 
12 Aanbreng, HennaarderadeeL Hennaard, p. 3 1. 
13 HEN 371. 
H Pier Tiesses is op 23 oktober 1555 (GJ 1984. p. 13) nog niet meerderja1ig, maar op 29 

januari 1558 is dat wel het geval. Zodoende kan geschat worden dat hij rond 1532 
geboren moet zijn. 

15 HEN 36 93vo. d.d. 24 september 1533. De transcriptie is erg globaal en beoogt slechts 
!\vee zaken aan te geven: 1. Sierck Siercks en Sierck Arents zijn (half)broers en 2 . Sierck 
Siercks is curator over Sierck Arents. De laatste is du s op 24 september 1533 nog geen 
25 jaren oud. 

16 Zie: GJ 2000, p. 100 en vooral: Monsma, m.n. hoofdstuk 7, blad 2. 
17 HEN 36 184, de inschrijvingsdatum is overigens 12 april 1537. 
18 T. 4 , inv. nr. 9a, p. 14 (links). 
19 HEN 36 27. De akte is overigens doorgehaald . 
20 HEN37 l. 
21 "Benedicx Sybren zoen" komt in 1511 ook voor op dezelfde post als Jouck, de moeder 

van Sierck Arents (nr. 1318). Zie voor deze Benedix Sybrens te Hagens overigens ook: 
T. 14, inv. nr. 16687, fol. 416 (als Benedicx Siebrens to Hagens), inv. nr. 16688, fol. 294 
en inv. nr. 16689, fol. 59. Verder: T. 4 , inv. nr. 11 , fol. 19 (links), 1557/ 1558. 

22 HEN 36 184. 
23 Baerdt p. 140; Andreae, p. 47 en Smellingeraland, p. 262 en 266 . 
2-1 T. 4, inv. nrs. 38, c , e, f en g. Daar komt Saecke beurtelings voor als " Saecke her 

Jouwsma" en "Saecke tot Beets". Meer bewijs voor de overeenkomst tussen " beide" 
Saeckes: T. 14, inv. nr. 16480, p. 76 vo (nr. 184), d.d. 8 mei 1528 en T. 14, inv. nr. 
16687, p. 99 en p. 105 . 

25 Charterboek Il, p. 498, d.d. 26 mei 1525: op de Landdag nemen enige grietenijen de 
reparatie aan van sommige indijken in Oostergo. Namens Opsterland is aanwezig: de 
grietman Sjoerd Sappis en Sacke toe Beetz en Wyttie Tyaertsz als gevolmachtigden. 

26 Charterboek Il, p. 476 (1524), overigens als "Jacke te Beetz" en T. 4. inv. nr. 4, fol. 14 
(links). 1525/26. 

27 T. 14, inv. nr. 93, fol. 78vo. Opmerkelijk genoeg is daarin de naam van de nieuwbakken 
grietman aanvankelijk "Aemcke Geuckes", maar dat is later doorgehaald en vervangen 
door "Sacke te Beets" . Zie voor de benoeming tot grietman ook: Andreae, p. 47 en 
Smellingeraland, p. 262 en p. 266. 

28 T. 14, inv. nr. 16687, fol. 99 en fol. 105. Zie ook: T. 14, inv. nr. 16480, fol. 76vo, d.d. 8 
mei 1528. 

29 T. 232-22, inv. nr. 2, d.d. 3 september 1531. Origineel op papier met opgedruk1 zegel 
van de oorkonde in groene was onder papierruit. De voorstelling toont een schildhouder 
(mogelijk een staande menselijke figuur) met wapenschild, waarop drie? eikels: zie 
zegelcollectie Tresoar, nr. 1231. Zie voor de akte zelf ook: Charterboek Il, p. 584. 

30 Zie: Stamboek, deel Ila, p. 153 en Andreae, p. 47. 
31 Mogelijk de zoon van een priester? Als naamgever zou in aanmerking kunnen komen: 

Jelle Juwsma, overleden 1497, stichter van het Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove 
(Leeuwarden). Zie daartoe: T. 263 , inv. nrs. 50 en 137; T. 180-31 , inv. nrs. 1-6. 

32 Zie bijvoorbeeld: DVF III, 2, (1844), pp. 150-157. Daar is een " request" opgenomen van 
Saepck van Donia of Ytsma. Zie voor haar familie: T. 323-01 , inv. nr. 1323c, p. 32vo 
(onder "IJtsma") en p. 74vo (verklaring verbetering van Jemme Harinxma naar 
Herjuwsma). Saepck van Ydtsma trouwde vier keer en Jemme Herjuwsma was haar 
eerste man. In het rekest uit 1524 geeft Saepck aan dat zij " ten tyde van den Forst van 
Sassen, in echten state is geweest mit een Edelman, genaempt Gemma van Heer Juusma, 
Heerscap tot Ferwert. by den welcken sy Suppliante, binnen staende huwelicke, 
geprocreert heeft gehadt twee oft drie kinderen" . Saepck vraagt de geconfisceerde 
bezittingen terug. Er is verder geen sprake van Saecke Herjuwsma. Dat is ook niet het 
geval, wanneer Saepck op 9 november 1562 haar testament laat opmaken (Oorkonden , 
deel II, pp. 564-582). Uiteraard zou Saecke een kind uit een eerder huwelijk van Jemme 
kunnen zijn, maar dan zou hij zeker recht gehad hebben op een deel van de bezittingen 
uit het rekest . Zie voor Saepck Ytsma overigens ook: GJ 2000 , p. 137 en GJ 1994, p. 

73 



145. 
33 Sierck Saeckes J uesma is geboren rond 1614 als zoon van Saecke Siercks en Hendrikje 

Pieters, dochter van mr. Petrus Hendriks, procureur-generaal voor het gerecht van 
Opsterland (T. 14. inv. nr. 16501. d.d. 5 mei 1632). Sierck Saeckes was een 
" lichterzoon". ·'geteeld bij Hendrickien Pieters buiten echte" (T . 14. inv. nr. 16537. nr. 
39: ook: interlocutoire sententies nr. 45 , d.d. 5 mei 1668 en nr. 53. d.d. 30 juni 1668). Hij 
is overleden tussen 5 november 1663 (OPS 20 238 en 240vo) en 19 januari 1665 (OPS 
20 3 1 Ovo). Sierck trouwt 1. Sanne Mangliusdr, dochter van Manglius!Magnus Martinus. 
passementwerker te Leeuwarden. en Trijntje Lambertsdr. Sierck trouwt 2. Langezwaag 
21 september 1662 Jacobien N.N" van Oldeberkoop. Uit het eerste huwelijk: Manglius 
( 1642), Pieter (1645). Jurrien (1649) en Trijntje. gedoopt te Langezwaag op 8 oktober 
1654. Bij de doop van Trijntje staat haar vader te boek met de familienaam "Juesma'". 

3~ OPS 172 635: ·'Manglius Sircx Jousma". Manglius is geboren in 1642 (HSL 
A 111orisatieboeke11 1611-1810. w4. fol. 178. d.d. 13 februari 1667: dan 24 jaar oud). Hij 
wordt gedoopt te Sneek op 24 april 1642. Manglius is koopman (OPS 172 279) en hij is 
overleden tussen 23 maart 1680 (OPS 172 869) en 16 januari 1685 (OPS 98 81. zie fol. 
121 ). Manglius trouwt Langezwaag 9 december 1666 Douwtien Feickes. 

35 Zie voor haar en haar ouders: FK., p. 453. 
36 Zie Woltjer, p. 47 . 
37 Ibid. pp. 47-48. 
38 Ibid . p. 48. 
39 NT. 14.37, WW 2, p. 648. nr. 25. 
40 Charterboek /II. p. 184. Ook al eerder waren Emcke Geuckes en Arndt Oeds 

vertegenwoordigers van Smallingerland: Charterboek Il, pp. 865-867. d.d. 5122 
september 1542. Ze kunnen overigens als bijzitters of dorpsrechters afgevaardigd zijn . 
Duidelijk is dat er in 1550 een nieuwe grietman aan het roer staat. 

41 T. 14. inv. nr. 1669 1. fol. 152. 
42 Zie voor hem en zijn familie GJ 2000. pp. 141-142. Ik meen dat het om deze Rienk van 

Bum1ania gaat, vanwege de geografische achtergrond van zijn familie: er is onder meer 
sprake van Hennaard en Edens. 

43 Zie voor hem: Zijlstra ( 1993), p. 104. Verder: GJ, 1994, p. 3 1 en GJ 2000. p. 94 . Verder 
komt Ruurd Roorda zeer vaak voor bij het Hof van Friesland. Ik heb hier geen 
volledigheid nagestreefd, maar volsta hier met de notaties waarbij de plaatsnaam 
Hennaard vem1eld wordt: T. 14. inv. nr. 16690, fol. 56 (1550); inv. nr. 16692, fol. 242 
(1561 ), fol. 408 (1562), fol. 41 0 (1562), fol. 514 (1564), fol. 533 (1564); inv. nr. 16695. 
fol. 35; inv. nr. 16696, fol. 6 (1575 ). Zijn vrouw komt voor namens haar kinderen in 
1585: T. 14, inv. nr. 16701 , fol. 167 (1585). Van Ruurd en zijn vrouw meldt Van der Aa. 
dat zij te Hennaard begraven zijn en hij geeft zelfs het epitaaf op de door Claes Jelles 
vervaardigde zerk: http://home. planet.nl/~palst004/vanderAA/Hennaarderadeel.html en 
http://www. tresoar.nl/vanderaa/index.php?sub=Hennaarderadeel en voor de steen
houwer: http://historie.buwalda.nl/zerkenlijst.htm#Claas%20Jelles. De zerk ligt overi
gens nog altijd op het kerkhof te Hennaard. 

44 T. 3. inv. nrs. 890, 977, 980 en 1024 (Ruurd Roorda te Hennaard). Overigens zijn er in 
dat archief (T. 3, Staten van Friesland voor 1580) meer vindplaatsen met Ryoerdt 
Roorda. Voorzichtigheid is echter wel geboden, zeker als Hennaard niet venneld wordt: 
er is een gelijknamige persoon voorhanden. 

45 Zie: GJ 1984, pp. 5-57. m.n. p. 24 en GJ 2004, p. 138. 
46 T. 14, inv. nr. 16694. fol. 108. 
47 T. 14, inv. nr. 16695, fol. 28 . 
48 T. 14, inv. nr. 16695, fol. 80. 
49 Hij is zeker niet identiek aan de bekende Dirk Lieuwes. die later met de familienaam 

"Scheltinga" voor komt. Zie: GJ 1960, pp. 30-37, m. n. p. 35 en vooral GEN 298. m.n. 
pp. 22-28. Dirk Lieuwes is ook niet dezelfde als de hardhouwer met die naam: GJ 1957. 
pp. 25-26 en 28. Deze steenhouwer is trouwens geboortig van Ferwerd en hij wordt in 
1594 burger van Leeuwarden in 1594. Zie daartoe: 
http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/metselaars/trans. htm#n26 

50 Nr. 2720: Syurdt Syrcksz, aanslag: 3 cg. Geciteerd via: http://WW\v.fa.knaw.nl/files/ 
1847/ymposysje.pdf. 

51 HAR 82 164 en 166. 
52 T.14 16699, p. 65. 
53 Zie voor deze familie Meylema: Nieuwland, P. Meylema. In : GJ 1989, pp. 49-60. 
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is overigens wel een gezamenlijke geografische en sociale achtergrond . 
5-1 Respectievelijk: Archief Staten van Friesland (1580-1795) T.5 inv.nr. 2285 f.142 en 

RAF Archief Staten van Friesland (1580-1 795) G 1-1 f.118-a: G 1-1 f. 120-f; G 1-1 
f.120v-a; Gl-2 f.10-a; Gl-2 f.12v-a; Gl-2 f. 12v-c; G2-4 f.42v-a: G2-6 f.1 16-d (oude 
notaties). 

55 Chanerboek (deel IV): pp. 325. 327 (2x). 328. 436. 459. 460, 463. 527. 532 en 599. 
56 HAR 125 46. 
57 HAR 125 27. 
58 HAR 125 3 1. 
59 Zie voor hem ook: T. 14, inv. nr. 16703. fol. 16 en T. 14. in v. nr. 16703, fol. 43 (1588). 
60 HAR 125 36. 
61 HAR 228 27vo. Mr. Dominicus/Domve Annes is procureur-posntlant voor het gerecht 

van Harlingen: T. 14, inv. nr. 16699. fol. 117 (1581): T. 14 , inv. nr. 16699, fol. 263 
(1582). 

62 HSL z2. f. 15. 
63 Dat bedrag komt overeen met de voogdijrekening van de wezen van Saecke Siercks: 

HAR 124174-178, ziefol.178. 
64 T. 14, inv. nr. 16704, fol. 7 en fol. 66. 
65 HAR 228 27vo. 
66 HAR 228 42vo. 
67 T.14, inv. nr.16703, fol. 115. 
68 Op basis van de vermelding ' kinderen ' bij de akte uit 1588 moet uit het huwelijk van 

Sjoerd Siercks en Etcke Dircksdr tenminste nog één kind meer geboren zijn. 
69 Zie voor hem onder meer: T. 14, inv. nr. 16702, fol. 8 (1586) en fol. 455 (1588): Wybe 

Hania, voogd van de weeskinderen van Mr. Lyuwe Hanye. Het kan overigens ook gaan 
om één kind: Mr. Lyeuwe Haenye, overleden. nalatende een kind (T. 14, inv. nr. 16702, 
blad 377 (1587). Wybe Hanya is in 1590 curator over Lyuck (T. 14, inv. nr. 16704, fol. 
189). 

70 Zie: Ruvven, m.n. p. 156, nr. 14. Zie ook: Voet. p. 97, nr. 222. 
71 Vermoedelijk doelt Ruyven daarbij op de hierboven beschreven vermelding op 17 april 

1597: HAR 228 42vo. 
72 HAR 123 94. 
73 Nr. 2626: Tiesse Pyersz. aanslag: 1 cg. en 10 st. Geciteerd via: http://w\'.rw.fa.knaw. 

nl/files/184 7 /ymposysje. pdf. 
74 HAR 124 211. 
75 T. 14, inv. nr. 16704. fol. 23 , d.d. 24 maart 1590. 
76 HAR 125 26vo. 
77 OPS 59 l l 8vo (februari 1589) en 131 (mei 1589). 
78 T. 14, inv. nr. 16704, fol. 23 en 66. 
79 Personele impositie: Harlingen, nr. 2710: Wopke Taeklesz, aanslag: 3 cg. Geciteerd via: 

http ://vvww. fa .knaw.n l/files/1 847/ymposysje.pdf. Wopke was burgemeester van 
Harlim!.en: HAR 84 33. 

80 Het begrip "vrunden" is hier op te vatten als " familie". Zie daartoe bijvoorbeeld: 
Kooijmans, pp. 14-17. 

81 OPS 60 124. 
82 Hij zou identiek kunnen zijn aan mr. Sierck Pyersz, die in 1574 te Harlingen optreedt bij 

de voogdij van een zekere Lysbeth, de weduwe van Tyerck Bemtsz; haar procureur is 
dan mr. Sierck Pyersz (HAR 123 87). De enigszins ongeoefende handtekening van 
"onze" Sierck doet echter vem10eden, dat het om een naamgenoot gaat - of bedriegt de 
schijn hier toch? 

83 T. 14, inv. nr. 16703, fol. 115. 
84 HAR 124 277. Vriendelijke mededeling Y. Brouwers te Leeuwarden. Een Nannijnck 

Abbes koopt in 1562/1 563 een huis te Harlingen: T. 4, inv. nr. 24. fol. 17 (rechts). Een 
man met die naam komt in 1565 voor bij het Hof van Friesland (T. 14, inv. nr. 16693. 
fol. 12). In 1582 is er sprake van de weeskinderen van Nanningh Abbes (T. 14, inv. nr. 
16700, fol. 40). 

85 Zie: http://w,;.;w.historischcentrumleeuwarden.nl/burgerboeken/voornamen/a/auke.htm: 
"M'.226, p. 17, opmerking van 158 1106/26 tot 1582/10/09". 

86 HAR 125 281. 
87 T. 325, inv. nr. 454, tab. XVII. Ik houd het - op basis van eigen vindplaatsen - op het 

eerste. 
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88 Vermeldingen van Foeke als grietman: GRA. T. 626, inv. nr. 4 l 2d. d.d . 25 okiober 1549 
en Faber. p. 694 (1574) en Opsterlän. p. 62 (1577). In beide laatste gevallen ontbreek1 
overigens een verdere bronvermelding. maar de opgaven zullen wel j uist zijn. 

89 Kopie in leeszaal bi bi. nr. 4001/4002. Overigens is er een transcriptie met index. waarin 
de naam Sake Eitses staat. Dit is een schrijfonduidelijkheid. wam hij woont dan stellig te 
Beetsterzwaag. waar echter geen " Saecke Siercks" vermeld is. Zie voor die verschrijving 
overigens ook: Meer. p. 294: ·'Sake Eytsz". Aanslag: 3 cgl. E r staat in het origineel 
echter: "Sacke Cyrxs" (met dank aan Ype Brouwers te Leeuwarden). 

90 Copia in Collectie Gabbema. inv. nr. 213. 81 . pp. 13-14. Zie ook: Opsterlän. p. 270. 
91 HAR124174-178. 
92 OPS 59 7. 
93 Hepcke Fockens is grietman van Opsterland. in ieder geval vanaf 1578. bij de opmaak 

van de personele impositie. tot aan zijn dood in 1614. Verder is hij volmacht ten 
Landsdage. Gedeputeerde Staat vanwege de Zevenwouden (1588-1 601 en 1608-1 614, 
zie daartoe: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/GS/GSnaaml. htm#F). Daarnaast is 
Hepcke op 10 april 1607 Afgevaardigde ter Staten-Generaal (zie daartoe: 
http://home.wanadoo.nl/ mpaginae/Rvsensginaamlijst.htmirenk). Sjoerd Fockens is 
gedeputeerde namens Oostergo in de periode 1581-1586. 

94 Zie: Opsterlan, pp. 151-152. 
95 HAR 124 174-178. 
96 T. 325. inv. nr. 457. 
97 OPS 62 33: bij de inventarisatie is sprake van: "de groete brou ketel" en "een cleyne 

ketel" . 
98 T. 5. inv. nr. 2523 (ongefoliëerd). 
99 T. 5. inv. nr 8. fol. 11 3. Zie ook: NA, Arch. der Admiraliteitcolleges. T. 1.0 1.47.0L inv. 

nr. 3298. fol. 66. Zie ook: 
http://wv.rw.mpaginae.myweb.nl/Admiraliteitl 60 l/adm160 l t.htm 

100 T. 5. inv. nr. 2297 (ongefoliëerd). Deze beroepsopgave is ook vem1eld in Zijlstra (1996). 
Overigens bleek bij controle, dat de daar opgegeven vindplaats niet als zodanig bestaat. 
Mogelijk betreft het een verschrijving in de notatie: de beroepsopgave is wel juist. 

101 T. 14 inv. nr. 16707 nr. 1, d.d. 11 maart 1606: "Haeck Boeledr, weduwe wijlen Syrk 
Sakes". 

102 Familiebijbelaantekeningen van J.M. Hemminga: zie NP 12 (192111922), pp. 63 e.v. Op 
4 en 21 januari 1629 worden zijn kleinkinderen Hiltie en Sierck in hetzelfde graf, ten 
zuiden van de toren op het kerkhof van Beetsterzwaag, bij hun "bestevader Sirck 
Sackes" begraven. Klaarblijkelijk was daar het familiegraf, want ook dochter Taetske 
Siercks ligt daar begraven. 

103 T. 325, inv. nr. 455. 
10~ OPS 59 7 (inventarisatie op 28 maart 1582): in margine is op die datum in 1583 een 

(gedeeltelijke?) uitboedeling van Sierck en zijn huisvrouw opgetekend. 
105 Arch. Staten van Friesland 1580-1795 (Resoluties Gedeputeerde Staten), inv. nr. 2517, f. 

205-206. 
106 Arch. Staten van Friesland. T. 5, inv. nr. 8, f. 11 3. 
107 Zie GN 1993, p. 17 1. 
108 Arch. van de Staten van Friesland, G2-6, f.16-d (oude notatie). 
109 NA, Arch. der Admiraliteitcolleges, T. 1.01.47.01, inv. nr. 3298, fol. 66. Zie ook: 

http://www.mpaginae.myweb.nl/Admiraliteitl60 l/adm1601 t.htm 
110 T. 5, inv. nr. 2297, ongefoliëerd. 
111 Frouck onbreekt in 1668 bij de dans rond de erfenis van Saecke Siercks (zie daar). Haar 

kinderen nemen wel deel, dus denkelijk is zij dan al gestorven. In het Stamboek 
(Tresoar) staan handgeschreven aantekeningen naast de gedrukie gegevens. De herkomst 
is apocrief, zonder bronvem1elding. In deel IA, p.103 bij de familie Boelens, staan 
"nieuwe" gegevens over de kinderen van Sierck en Haeck. Men stelt, dat Frouck 
mogelijk overleden is op 13 okiober 1681. De informatie in deze toegevoegde gegevens 
strookt niet of nauwelijks met mijn bevindingen. 

112 T. 14, inv. nr. 16707, 1. d.d. 11 maart 1606. Jochum treedt op namens zijn wederhelft. 
113 Zie voor dit echtpaar: Oostra. J. , ' Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra' . 

In: GJ 2004. p. 143. 
11~ Zie voor haar ook: GEN 59: Fokkema-Siccama, A.C., De Siccama's, pp. 448-449. 
115 Antie wordt genoemd: OPS 160 48. In die "akte" wordt door Weemel en haar zoon 

protest aangetekend tegen een verkoop door Saecke Siercks aan diens zwager Jan 
Martens. 
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116 T. 14 16707. L d.d. 11 maart 1606. Zij komt daar voor als één van de drie onmondige 

kinderen, terwijl haar zus Frouck. die dan wel is getrouwd_ gesterJ...i wordt met haar man. 
117 KOL 108 62 (= 123). d.d. 2 april 1633 . Dan proclameren Saco Siercx en Haescke 

Roelofs de aankoop van een huis gelegen "binnen Kollum neftèns het kerkhof'. Hannen 
Wvgerts. man van Lupck Lubbertsdr legt er het niaar op. Verkopers zijn Jan Freercx en 
zijn huisvrouw Antie Siercx. Onduidelijk is overigens. of Antje de gelijknamige zus van 
Saecke is. 

118 In 1614 heeft hij een voorechtelijke zoon en in 1620 is hij adelborst onder kapitein Hans 
van Oldensloo in het 'Friesche Regiment ' . Hij voert in dat jaar een rechtszaak en zal 
denkelijk meerderjarig zijn (hier dus 25 of iets ouder). 

119 T. 15. inv. nr. 4, (resp. de interlocutoire en definitieve sententie). 
120 Een vroegere variant van de tegenwoordige foeri er: verantwoordelijk voor de uitrusting 

(sic!), kleding, wapens e.d. 
121 HSL, lnventarisatieboeke11 1550-1 790, V. y26 (1623-1624). pp. 306-309. 
122 Meermalen gevonden in de periode 1639-1650. onderdelen vaak afzonderlijk gepacht. 

KOL 128 63, 149, 225, 310: KOL 129 36. 68. 125, 212 , 281: T. 14, inv. nr. 16517. 
123 HSLf57.fol.19enHSL A111/10risa1ieboeke111 6 11-1810w4, fol.178. 
12~ In ieder geval vóór 14 juni 1628: OPS 163 215 . Maar denkelijk al vóór 5 september 

1623: in een inventarisatie (HSL lnventarisatieboeken 1550-1790, V. y26 (1 623-1624), 
pp. 306-309) blijken opgenomen: "d' conterfeitsels van Saacke Siercksz. en zijn 
huysfrouwe". Grote vraag: zijn de schilderijen bewaard gebleven? Verglijk hiertoe: 
R.E.O. Ek.k.art in: DVF 72 (1992), p. 150: hij schat het verliespercentage van alle 
gemaakte schilderijen uit die dagen op ten minste 80%. Bij navraag blek.en het 
lconografisch Bureau te ' s-Gravenhage en het Fries Museum de schilderijen in ieder 
geval niet in de collectie te hebben. 

125 Zie: HSL Old Burger Weeshuis Legaatboek., inv. nr. 646. Zie ook: Dolk, J., ' Leeuwarder 
begrafenissen "met de wezen". 1636-1721 ' . In: GJ 1966, p. 88: "het wijf van Saecke 
Siercx, bij de Vijs-marckt op de hoeck van de Conincxstraet (nae de Tuijnen om na 
Becxterswaegh te brenghen)". 

126 T. 14 16501 , 24, d.d. 15 mei 1632 
127 OPS 163 45 , d.d. 9 november 1625: mr. Pieter Hendriks en zijn vrouw Abeltien Jannis 

kopen een huis te Beetsterzwaag. Het is overigens nog niet duidelijk, of Abeltien ook de 
moeder is van Hendrik.je Pieters. 

128 T. 14, inv. nr. 16537, nr. 39. zie ook de interlocutoire sententies nr. 45 , d.d. 5 mei 1668 
en nr. 53 , d.d . 30 juni 1668, zie verder: T. 14. inv. nr. 16538. nr. 16. De betrokken 
partijen zijn aan de ene kant Manglius, Pieter en Jurrien Siercks, gesterkt met Leonardus 
Flasmar, curator ad lites en aan de andere zijde Valerius Renici voor Taetsk.e Siercks, 
voor haar kinderen, en Wvtske Jochums, huisvrouw van Joachim Scheck. Hepke 
Jochums, voor henzelf optredend en mede namens Wytske Jans. de huisvrouw van 
Hendrik Jacobs, samen erfgenamen ab intestato (bij het ontbreken van een testament) 
van Saco Siercks, hun wijlen broeder en oom. De strijdvraag is, of de drie broers als 
erfgenaam van hun bestevader Saco Siercks gezien moeten worden. Het blijkt dat hun 
vader, Sierck Saeckes. een buitenechtelijk kind was. Saco Sierck.s is de vader van een 
" ligterzoon. geteeld bij eenen Hendrikien Pieters"_ Sierck Saeckes genaamd. Manglius, 
Pieter en Jurrien Siercks zijn dus de kleinkinderen van Saco Siercks. Taetske meent dat 
zij als zus van de overleden Saco meer recht heeft op de erfenis. 

129 Zie OPS 63, akte 133, d.d . 25 mei 1622. In de handtekening van Johannes Martinides 
staat zijn leeftijd vermeld: 25 jaren. 

130 In ieder geval vóór 24 juli 1662: OPS 42 133. 
131 Zie voor hem: Zijlstra, nr. 299. Zie verder: DVF 78 (1998) pp. 57-75. 
132 Ik baseer die voorzichtige veronderstelling op de volgende vindplaats: 111 de 

onbetrouwbare, want goeddeels oncontroleerbare, handgeschreven infomlatie 111 het 
Stamboek (Tresoar), deel IA p. l 03 bij de familie Boelens wordt (onafüankelijk van 
mijn bevindingen) verondersteld, dat er een Wigger Siercks Sickma geweest zou kunnen 
zijn. 

133 T. 14 16707, 1, d.d. 11maart1606. Er wordt geen 111elding van hem gemaakt. 
134 HAR 124 174-178. Hij komt met Sierck en Teye voor, steeds in de volgorde Sierck, 

Aucke_ T eye. Er worden dan nog drie minderjarige kinderen genoemd. 
135 T. 325, inv. nr. 457. 
136 Leeszaalbibliotheek nr. 94, Cohieren der stemmen in de Zeven-Wolden, Opsterland, p. 

262. 
137 T. 325, inv. nr. 457: ondertekening met datum en leeftijd (zie de afbeelding van die akte 

in dit artikel). 
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138 OPS 45 46 en 54: Wemel Saeckes, wed. wijlen Broer Boelens. 
139 T. 325 . inv. nr. 455 . 
140 Gegevens deels overgenomen uit: NP 12 (1 92111 922) pp. 52-71. Er staan in die 

publicatie overigens enkele aperte onjuistheden vermeld. Daarnaast is hier 
gebruikgemaai...1 van T. 325. inv. nr. 454. De overige vermeldingen zijn apart verant
woord. 

141 T. 325. inv. nr. 460: testament van Boele Broers Boelens te Beetsterzwaag (1661. met 
nadere beschikkingen. 1666. en bewijs van inschrijving van het fideïcommis. 1667). T. 
325. inv. nr. 461 : testament van Antie Dircksdr, vrouw van Boelardus Broers Boelens. 
"old! bijsitter" van Opsterland te Beetsterzwaag, 1666. T. 325. inv. nr. 462: scheiding 
tussen de erfgenamen van Boelardus Boelens, 1667, met bijbehorende aantekeningen, 
1681. 

142 Zie voor het overlijden van Rinske: Dolk. J.,' Leeuwarder begrafenissen " met de 
wezen", 1636-1721 ' . In : GJ 1966. p. 91: "Rinske Auckes (Boelens; moeij van de 
schrijver Broer Boelens). op de Tuijnen (aen de Hoec>.1erpoort en is !Ot Wijns 
begraven)" . 

143 T. 325. inv. nr. 454. 
144 HSL Groot-consentboeken ee26. fol. 57vo (met dank aan G. Sinnema te Leeuwarden). 
145 HSL Groot-consentboeken ee28, fol. 108 (met dank aan G. Sinnema te Leeuwarden). 
146 Regina Hendricx B hote (sic!) is. cum liberis, in 1700 bij de opmaak van de 

Floreenkohieren eigenaar van Beets FC 19. Zij komt ook voor. maar dan weer zonder 
familienaam, op nummer 28. http://www.historischgisfryslan.nl (ik heb overigens geen 
volledigheid nagestreefd bij de vermeldingen van Regina). 

147 Zie: Romein. p. 320 en 591. Overigens is de gedrukte overlijdensdatum, 2 april 1639, 
doorgehaald en zonder verdere bronvermelding veranderd in 28 november 1638. De 
dah1m is echter afkomstig uit het Classisboek Bolsward, p. 401 (vriendelijke mededeling 
Anne Hielke Lemstra). Zie voor Hendrik Bothe ook: http://www.dbnl.org/tekst/ 
jaa002186501_0 1/ jaa002186501 _0 1_0015.htm. Verder ook: Zijlstra. nr. 2916. 

148 Er is in de bronnen sprake van verwarring rond Johannes Bouwes Lauswolt en 
Ambrosius Lauswolt. Zie bijvoorbeeld: Romein. p. 306 en 400: daar staat vermeld. dat 
Ambrosius geboren is te Leeuwarden. Hij is student aan de Universiteit Groningen 
(1644), predikant te Exmorra en Allingawier (1647-1 653), te Hindeloopen ( 1653-1 660) 
en hij overlijdt in 1660. Ook Zijlstra, nr. 934 geeft die feiten en hij laat Ambrosius 
trouwen met Frouckje Boelens. Ik meen echter dat Jan Bouwes Lauswolt en Frouckje 
Boelens de ouders zijn van Ambrosius: zie daartoe T. 325. inv. nr. 455. Dit is ook het 
geval in T. 325. inv. nr. 457. waar een Ambrosius Lauswolt inderdaad juist wordt 
opgevoerd als zoon van Johannes Bouwes Lauswolt en Froulqe Broers Boelens. 

149 Dit echtpaar krijgt volgens T. 325, inv. nr. 457 en inv. nr. 454 drie kinderen: Meinert, 
Broer en Annecke Gerbrants Pooger. Mogelijk is er een familieverband met Meinardt 
Poger, " scholtus der heerlicheit van Cuynder". Hij zegelt in die functie op 15 fobruari 
1603 (HCO, T. 285.L Archivalia VORG, inv. nr. 367; eertijds: Van Dedem, Charters en 
bescheiden, nr. 330 (bergnr. 6277) en op 13 april 1605 (HCO. T. 285. 1, Archivalia 
VORG, inv. nr. 361 ; eertijds: Van Dedem. Charters en bescheiden, nr. 332 (bergnr. 
6279). Zijn wapen: gedeeld: I. de Friese adelaar. Il een dwarsbalk vergezeld van drie 
gesteelde eikels. Traliehelm. Helmteken: een vlucht, waartussen een gesteelde eikel. 
Randschrift: * S * MEIHARDVS * POGER. Contrazegel. Wapen: gedeeld: I. de Friese 
adelaar; Il. een dwarsbalk, vergezeld van drie gesteelde eikels. Boven het schild de 
letters Men P. 

150 T. 325, inv. nr. 457 meldt: Trijntje trouwt "aen Pijter een zoon, Broer Pijters. tot 
Witmaersum een kistemaeker" . 

151 Afgeleid en gebaseerd op twee vindplaatsen. Ten eerste Archief Staten van Friesland 
1580-1795 (Resoluties Gedeputeerde Staten), inv. nr. 25 17, f. 203 en 204, d.d. 4 
november 1596. In die akte is broer Sierck curator over A..rent. Denkelijk was A..rent op 
die datum nog geen 25 jaar. De tweede vindplaats is de eerder gememoreerde 
boedelscheiding: op 1 april 1597 ondertekent A..rent wel zelf. 

152 Zie: Meer, p. 68. 
153 OPS 64 24: voogd over zijn neef (oomzegger) Saecke Teyens. 
154 Archief Staten van Friesland 1580-1795 (Resoluties Gedeputeerde Staten), inv. nr. 2517, 

f. 203: " Aerent Saeckes ende Lijoets Annedochter, echteluyden". Met ondertekening 
door Sierck Saeckes als curator. 

155 OPS 163 93, d.d. 15 mei 1626: Trijn Jans, weduwe van Arent Saeckes, wonende te 
Beetsterzwaag, komt in deze aJ...'te voor als debiteur. Op basis van de naam en de 
vindplaats neem ik aan. dat het om dezelfde Arent Saeckes gaat. Het behoeft wel nader 
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bewijs - dat valt echter buiten het bestek van deze publicatie. 
156 HAR 124 176. Zij wordt daar het jongste weeskind genoemd. 
157 T. 325, inv. nr. 457 . 
158 T. 325. inv. nr. 457. 
159 OPS 105 77. 
160 Er is bijvoorbeeld geen verband aangetroffen met de bewoners van Hiddingastate te 

Mantgum (zie daartoe: Meer. D.J. van der. ·Hiddinga-state to Mantgum'. In: GJ 1967, 
pp. 17-20) . In de quaclappen tref ik slechts één keer de naam aan: in 1586 komt een 
zekere Eelcke Hiddinga voor bij het Hof van Friesland (zie daartoe: T. 14, inv. nr. 
16702. fol. 76). Te Pingjum leeft tussen 1592-1 632 een zekere Hobbe Jelbes Hiddinga, 
boer op "Nijehvuster sate" (zie daartoe bijvoorbeeld: Kooij K.M. van der,'Kwartierstaat 
van M. D. van der Kooï. In: GJ 1958, p. 45). Hij heeft een dochter, Tet Hobbes 
Hiddinga, die in 1678 genoemd wordt in een testament voor het Hof van Friesland (zie 
daartoe: GJ 1959, p. 84). 

161 Zie voor een doorwrocht artikel over deze familie Hidding: Drents Genealogisch 
Jaarboek 1996. pp. 108-138. Navraag bij H. PoL de auteur van dit artikel. leverde 
overigens geen nieuwe feiten op. Met dank aan Hans Homan Free voor de suggestie. 

162 Inschrijving AAF no 13. 
163 HAR 124 177. 
16-4 OPS 60 5. 
165 T. 5. inv. nr. 2523 (ongefoliëerd). Zie ook: 

http://home.wanadoo.nl/mpaginae/GrieSecr/NmlSecr.htm 
166 OPS 60 4, d.d. 18 ot...iober 1588. 
167 OPS 62 33 en 34. d.d. 4 april 1606 en f. 48. d.d. 15 aug. 1606. Zie ook: OPS 58 5. 
168 T. 14, inv. nr. 16707, nr. 1. 
169 T. 14. inv. nr. 16705, nr. 23: inv. nr. 16483, fol. 219 en inv. nr. 16489, p. 315. 
170 HSL T. 263 , inv. nr. 758, d.d. 1 juli 1619. 
171 OPS63, at...ïe135. 
172 OPS 11 212vo. 
173 Eerste notatie: T.15. inv. nr. 4, (chronologisch). Het gaat hier om een rechtszaak van zijn 

neef (oomzegger). Saecke Siercx. Ten tweede: T. 14, inv. nr. 16494, fol. 370, nr. 31: 
proces van Haeck Boeledr. 

17-4 OPS 64 24. 
175 Zie voor hen: Oostra, J. , ' Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra ' . In: GJ 

2004. pp. 140 en 143. 
176 OPS 107 428. 
177 T. 345. inv. nr. 219g. 
178 OPS 42 168, d.d. 4 juli 1664. 
179 T. 14. inv. nr. 7902. in 1700 in het 69ste jaar oud, getrouwd aan wijlen Steven Jans, in 

leven brouwer te Beetsterzwaag. 
180 http://www.historischgisfryslan.nl/: Jeip Rykles is in 1700 bij de opmaak van het 

Floreenkohier gebruiker van Boornbergum FC30 en FC3 I (dat is te Smalle Ee). 
181 SMA 31 69 en 72. 
182 De naam is zeer opmerkelijk_ want om welke Saco gaat het eigenlijk? De enige die in 

aanmerking komt, is de zoon van Benedictus. Hij is echter geboren in 1676 en kan dus 
eigenlijk nooit de bedoelde curator zijn. Tot het eind van de zeventiende eeuw komt zijn 
oom. Oene van Teyens, juist steeds voor als curator over Saco (zonder volledigheid na te 
streven): OPS 42 431 , 432vo, 434, 435vo; OPS 43 25vo. Pas op 5 tèbruari 1700 blijki 
dat Saco van Teyens veniam aetatis gekregen heeft bij het Hof van Friesland (OPS 43 
57vo). Ook bij de inventarisatie van het bezit van Wende! van Loo (zie hieronder) komt 
deze Saecke Teyens voor, ter.'l'ijl in die at...îe heel duidelijk ook sprake is van leden van 
de familie Van Teyens. Het gaat hier zeer waarschijnlijk om een ver familielid , over wie 
in een later Jierboek meer. 

183 SMA 53 246 (inventaris) en 273 (ontscheiding). 
184 SMA 31 28. 
185 SMA 31 77 en 98. 
186 Zie voor de leden van dit 2ezin ook: T. 325. inv. nr. 454. 
187 Grafschriften Opsterland"'. gedateerd 15 . augustus 1935 (ongenoemde auteur). In de 

"stamlijst der familie Van Teyens" wordt vem1eld, dat Teye Saeckes en Freerickje 
Hiddillga mogelijk nog een zoon hadden: Siert (sic!) Teyens. die gehuwd was aan Rints 
Popckendr; zij " leven nog in 1627". Als hij al bestaan heeft, dan luidde de naam 
ongetwijtèld "Sierck": naar de oudste broer van Teye. 
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188 Zie voor dit echtpaar en hun (voor)ouders ook: FK. pp. 422-423 . 
189 Zie voor Antje A.ndringa en haar familie: Brou\Yers, p. 158. Merk op, dat er een 

gelijknamige persoon is. Deze Antje staat vernield op p. 44 (als M 1 ). maar op p. 45 staat 
ook genoteerd: Antje van A.ndringa (als M 21 ), zij trom~t (onder meer) Beetsterzwaag 29 
april 1663 Saco Fockens. een zoon van Saco Fockens en Lucia Siccama. Zie voor de 
familie Andringa ook: Andringa. 

190 Er staan meer Andringa-vem1eldingen: Oene (overleden 24 januari 163 1) en Idtije 
(overleden 23 januari 1677). 

191 Zie daartoe bijvoorbeeld: OPS 63 98 en 126. 
192 GRA. T. 618: o.a. inv. nrs. 44. 45 en 49 en 51. 
193 GRA. T. 6 18. inv. nr. 49. 
194 GRA. T. 6 18 . inv. nr. 5 1. 
195 GRA. T. 6 18. inv. nr. 47. d.d . 2 november 1635, foto door de auteur. 
196 OPS 107 489. 
197 HSL Groot-consentboeken eel 2. fol. 229. 
198 Zie: Kooijmans. p. 17. 
199 OPS 63 , a1'.1e 98. Zie ook: OPS 11 93 . Zijlstra (1996) meldt per abuis: waarschijnlijk 

vanaf 1622. Saecke is daar overigens wel correct vermeld als zoon bij Tiberius Sabini, 
no. 1382. 

200 T. 105. inv. nrs. 430 en 436. Zie verder ook: Opsterltîn. pp. 159-1 84. m.n. pp. 172-175. 
201 Zie daartoe bijvoorbeeld ook: Faber. p. 297. 
202 GRA, T. 618. inv. nr. 43. 
203 T. 14. inv. nr. 78 11. 
20-1 GRA. T. 6 18. inv. nr. 46. 
205 Smelli11geraland, p. 510. Zie voor de compagnons van de Rottevalle ook: Turf, p. 89 e .v. 
206 GAG. RF. Hs in folio 498. bundel f, d.d. 4 april 1635: GAG. RF, Hs in folio 498. bundel 

b. d.d . 5 april 1635: GAG. RF. Hs in folio 498, bundel h. d.d . 21 september 1635: GAG, 
RF. Hs in folio 498. bundel b. d.d. 4 mei 1644. Geciteerd via: 
http://www.futurum.nl/genealogie/verzameling.html Met dank aan Dick Kuil. 

207 T . 345. inv. nr. 219 d. 
208 Smelli11geraland. p. 113. 
209 T. 345. inv. nr. 2 l 9e. 
210 T. 103. inv. nr. 653. Zie voor de activiteiten in 1645-1649 ook: GRA, T. 6 18. inv. nr. 51. 
211 T. 103. inv. nr. 418. 
212 Zie bijvoorbeeld ook: Fonnsma. p. 300. 
213 NT. 5.26. p. 52. 
214 Smelli11geraland, p. 113. Zie bijvoorbeeld ook: OPS 42 102. d.d. 5 februari 1661. Zie 

voor deze compagnons ook: Turf p. 8 1. 
215 Zie: Huisman. pp. 56-58. 
216 Collectie Handschriften Provinciale Bibliotheek. T. 347, inv. nr. 984 . Het gaat hier om 

een kopie, opgemaa1'.1 op 2 01'.-tober 1686, bij de registratie i11 het " 5c fidei-commissaire 
registratieboeck''. fol. 208. Opgenomen is verder een aantekening waarin Antjes zoon 
Oene en haar kleindochter Freerkjen Gualtheri voorkomen. Zie ook: Hof van Friesland, 
band EEE 5. p. 208. Zie ook: GJ 1959. p. 82. 

217 Zie: Kooijmans. p. 56. 
218 T. 14. inv. nr. 7811. nr. 17, 15 juli 1701 (N.B. sententie nr. 17 komt driemaal voor). Zie 

voor een uitgebreide beschrijving van deze zaken: 
http://home.hetnet.nl/- famzijlstra/oeneserf.htm 

219 T. 14. inv. nr. 7902, nr. 1, d.d. 4 april 1702. Andere processen tussen Adriaan den Besten 
en Oene van Teyens: T. 14, inv. nrs. 7869, nr. 23. d.d. 20 december 1701; 8061 , nr. 2 1, 
d .d. 13 februari 1703; 8428, nr. 25, d.d. 3 1 maart 1705. 

220 NL 1934. kol. 357. 
221 Dat sterftecijfer is fors te noemen, want gemiddeld stierf één op de vijf kinderen binnen 

een jaar na de geboorte: Kooijmans, p. 24. 
222 OPS 98 201. 
223 GRA. T. 6 18. inv. nr. 62. 
224 Zie voor Nolkje en haar ouders: Tjoelker, W ., ' De kertiersteat fan Japik Berga' 

(Weinterp 1885 - De Tynje 1944). In: GJ 2005, p. 110. 
225 GRA. T. 6 18. inv. nr. 124. 
226 Zie: Koopmans. A.F., ' Ta de neitins oan in dûmnyspear üt ' e sawntjinde ieu ' . In: GJ 

1953. pp. 55-56. Zie ook: GN 1993, p. 172. 
227 Zie: GN 1993. p. 177. 
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228 T. 329-03 . inv. nr. 4. 
229 HSL w6_ fol. 111 . 
230 T. 319. inv. nr. 977. 
231 ZieNL1934, kol. 90 . en GN 1993. p. 173. 
232 OPS43 12 . 
233 OPS 24 167vo. 
234 Zie verder NP 1993. pp. 286-288). 
235 Ibid . en T. 325 . inv. nr. 454 . Zie voor hem ook: GJ 1986. p. 77 . 
236 De vermelding van het rentmeesterschap "'ten Nieuwenoort" komt voor in: T. 14. inv. nr. 

7902 en T. 14. inv. nr. 7811 en ook in T. 325. inv. nr. 455 . De additionele gegevens over 
Anthonius zijn afkomstig uit: NL 1934 _ kol. 90 . Zie ook: DRA T. 06 15, inv. nr. 127: 
Familieaantekeningen van Wouter Anthonissen (= Woltherus Torrenius. de vader van 
Anthonius Woltheri ). 

237 Jeltje en Foeke ondertrouwen te Boornbergum op 17 oktober l 672 . 
238 GRA. T. 618. inv. nr 124 (geschreven door Saco van Teyens). 
239 DRA, T. 0615, inv. nr. 132. 
240 T. 14. inv. nr. 16819, 46vo. 
241 http://home.planet.n l/- jhelwig/ohc/ohc73 .htm. Foeke Fockens Eringa is secretaris van 

1668 tot 1675. Zie daartoe: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/GrieSecr/NmlSecr.htm# 
Sma 

242 SMA 51 11 L 
243 DRA, T. 0601 , inv. nr. 40. 
244 Zie: Hof van Friesland_ band EEE 4_ p. 437 . Zie ook: GJ 1957_ p. 91. 
245 Zie daartoe: NL. 1934, p. 57. 
246 Hof van Friesland, band EEE 5, p. 429. Zie ook GJ 1959, p. 83 . 
247 T. 14. inv. nr. 7811 , nr. 17, 15 juli 170 1 (N.B. sententie nr. 17 komt driemaal voor). 

Overigens zal over diezelfde materie later ook een rechtszaak volgen tussen Oene van 
Teyens en Adriaan van Besten. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze zaken: 
http://home.hetnet.nl/-famzij lstra/oeneserf.htm 

248 Volgorde aangehouden zoals vermeld in T. 325, inv. nr. 454. tab. XX. 
249 T. 347, inv. nr. 984 (als bijlage). Zie voor een artikel van mijn hand rond Hanso Hes en 

de door hem geschreven gelegenheidsgedichten: 11 en 30. Nederlandse Genealogische 
Vereniging Afdeling Friesland. Mededeli11ge11blad 43. jaargang 11. nr. 3, juli 2006. 

250 T. 325. inv. nr. 455. 
251 T. 14. inv. nr. 781 L Hanso Hes is curator over haar nagelaten kinderen. 
252 T. 32S. inv. nr. 454, tab. XX: Neeltje trouwt Tomas To~né. 
253 OPS 43 18. 
254 GRA. T. 618, inv. nr. 62 . 
255 Er is geen vermelding van een voornaam (wel een familienaam), op basis van de leeftijd 

op het schilderij (5) en de jaarvennelding (1635) is echter eenvoudig te concluderen dat 
het om T eye gaat. 

256 GRA, T. 618, inv. nr. 124. 
257 Album 1968, p. 136 (nr. 4451 ). Zijlstra (1996) vermeldt verder als vindplaatsen: 

Grafschriften Opsterland. Charterboek V 567 en Sannes. Naamlijsten. 277. 
258 T. 181. inv. nr. 138. 
259 http://home.wanadoo.nl/mpaginae/GrieSecr/NmlSecr.htm#Ops 
260 T. 345_ inv. nr. 219b. 
261 SMA 65 44 en 54 (verkopen) en 45 (koop). 
262 T. 345, inv. nr. 219a. 
263 GRA. T. 618. inv. nr. 124. foto door de auteur. 
264 Zie v'oor haar familie: Meer, D.J van der, ' Herema en Siccama state to Leons ', in: GJ 

1970, pp. 59-67, m.n. p. 62. 
265 Zo genoemd bij het huwelijk van de korporaal Yle Feddes met Lolk Feykes: 

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer-Follega-Eesterga, DTB nr. 492 . 
266 Visser. p. 179. 
267 T. 14, inv. nr. 7902 , nr. 1, d.d. 4 april 1702. 
268 HSL Groot-consentboeken, ee26, fol. 67. 
269 OPS 42 404. 
270 HCO, T. 226, inv. nrs. 596 (1674); 597 (1685) en 1204 (1712). 
271 Eekhofi~ pp. 275-277. Zie ook: Steenstra, p. 480 . 
272 Opsterlän , p. 194-196. 
273 NL 1934 kol 360. 
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274 T. 325. inv. nr. 454 en T. 14. inv. nr. 7902. nr. 1, d.d. 4 april 1702. 
275 Grafschriften Opsterland. Een nadere bronopgave ontbreeJ..i hier echter. 
276 Zie daartoe: Simonis-Taconis, N., De kwar1iers1aa1 Taconis. 1987. GEN 751, p. 1. Zie 

verder: Spoel-Walvius. M.R. van der. Paren/es va11 Riglje Taconis (geboren 09-08-1 908 
Ie Joure) : kwarlierstaa/ en gezinsbladen. Bussum. 2005. m.n. J..·wartierblad 896. Zie ook 
nog FK: p. 171 en 232. 

277 Het Huisarchief Coendersborg meldt dat Romelia eerst gehuwd was "aen Rhala". Dat 
geldt ook voor T. 325. inv. nr. 455 en T. 325. inv. nr. 454, tab. XIV: "Ra la. Raedsheer in 
' t Hof van Friesland". 

278 GRA. T. 618. inv. nr. 124. 
279 NL 1934. kol. 359. 
280 Ops1erlá11. p. 188. 
281 GRA, T. 618. inv. nr. 60. 
282 Zie daartoe: Eekhoff, pp. 288-295 en Steenstra, pp. 482-483. 
283 OPS 98 201. 
284 OPS 42 431 (als oud-kapitein), 432vo (twee keer), 434 (twee keer) en 435vo. Ik heb 

overigens geen volledigheid nagestreefd bij de curatorvermeldingen. 
285 GRA. T. 6 18. inv. nr. 65. 
286 GRA, T. 618, inv. nr. 65. d.d. 9 mei 1699, foto door de auteur. 
287 GRA, T. 618. inv. nr. 122. 
288 Zie voor de bezitsgeschiedenis van de Coendersborg: Molen, pp. 66-67: Meinema. pp. 

75-78 en Formsma. pp. 298-300. 
289 GRA, T. 618, inv. nr. 67. 
290 Welke van de bijbelfragmenten heeft het nu bij het rechte eind? Het meest waarschijnlijk 

lijkt de eerste aantekening van Saecke T eyes. De overschrijvers van het tweede fragment 
zullen de 6 voor een 5 hebben aangezien (de kans, dat er nog een zoontje Oene precies 
een jaar voor die tijd geboren zal zijn is te verwaarlozen: vader Saecke houdt alle 
geboortedata zeer nauwkeurig bij) en uiteindelijk zal de schrijver van het derde fragment 
zich bij het terugrekenen vergist hebben: men komt zo uit op 4 juni 1636 als 
geboortedatum. 

291 GRA. T. 618. inv. nr. 69. afschrift uit 1718 en inv. nr. 70. 
292 GRA: T. 6 1S. inv. nr. 123. Uit de verzameling van Etta Amolda van Tevens. De maker 

van de schets is onbekend, evenals het jaar van vervaardiging. 
293 Overigens luidt haar naam in Grafschriften Opsterland: Hyma Maria. 
294 Zie: NL 1939, kol. 440-443, m.n. kol. 442-443. 
295 GRA, T. 6 18, inv. nr. 84. 
296 T. 14, inv. nr. 10453. 
297 Vanzelfsprekend een onjuiste opgave. 
298 Zie voor haar ook NL 1939. p. 443, noot 50, haar naam staat daar genoteerd als Ulcia 

Maria, maar in NL 1940 p. 457 wordt dat als een verschrijving afgedaan. Bron: 
Genealogie Enens: de aanvulling in NL 1940 p. 457-458. Meer informatie in NL 1939. 

299 NL 1940, kol. 456 laat dit jongetje zonder opgaaf van reden geboren worden "27 aug. 
1691" en overlijden op "31 aug. d.a. v". Alhoewel Saco bij de inschrijving wel eens 
onnauwkeurig is, lijkt zijn opgaaf betrouwbaarder dan de mededeling in NL. 

300 Venneld in NL 52 (1934 ), kol.90 
301 T. 325, inv. nr. 454: ten onrechte de naam van Yvo Bocke omgedraaid. 
302 GRA, T. 618, inv. nr. 85. 
303 GRA, T. 618, inv. nr. 86. 
304 T. 14, inv. nr. 12052. 
305 ~ie ,.,voor gene~?gische informatie over Aeschinus Saagmans en de zijnen: GJ 1951. pp. 

" 1--"6, m.n. p."'· 
306 OPS 43 67: dezelfde erfgenamen van Frouckje van Teyens worden bijna allemaal ook al 

genoemd op 20 december 1701. 
307 OPS 55, 143. 
308 OPS 56, 101. 
309 NL 1940, kol. 456 laat deze tweelingbroertjes geboren worden 111 1694. maar dit abuis 

wordt rechtgezet in NL 1941 , kol. 1695. 
310 GRA Huisarchief Coendersborg, T.618, inv. nr. 124, geschreven door haar vader. 
311 Zie: Huisman, pp. 35-39. 
312 GRA, T. 618, inv. nrs. l!Oen 117. 
313 GRA, T. 6 18. inv. nr. 79. 
314 GRA, T. 6 18, (o.a.) inv. nrs. 79 en 80. 
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315 T. 14. inv. nr. 14967. Zie ook: GJ 2002. pp . 22-23 . 
316 GRA T. 1449. inv. nr. 185 . Zie voor die verdeling ook: GRA. T. 6 18. inv. nr. 94. 
317 NL 1934. kol. 58. Overigens meldt de redactie van NL daar in. een voetnoot. dat het 

adellijk Westfaalsch geslacÎ1t Von Besten in rood een zilveren linkerschuinbalk, beladen 
met drie rode ringen voert. 

318 Vergelijk de vermelding in het doopboek van Beetsterzwaag: een kind van Saco en Etta: 
Seike, gedoopt te Beetsterzwaag op 9 juni 17 19. Gaat het hier om een tweede doop van 
Lucia Romelia of is er nog een kind? 

319 Album 1968. p. 338 (nr. l2231 ) en p. 343 (nr. 12408). 
320 Album 1972. 
321 Opsterlä11 , p. 212. 
322 OPS 202 85. 
323 Leeuwarder Coural/f 13116 mei 1801. 
324 Hier lijkt " 22sten'' te staan, maar dat kan natuurlijk uitgesloten worden. omdat Saco ook 

de weekdagen vermeldt, die daaraan voorafgaan. 
325 Op de leeftijd van tachtig jaar en acht maanden: 

http://home.wanadoo.nl/mpaginae/GrieSecr/NmlSecr.htm#Uti 
326 GRA. T. 618 , inv. nr. 93. De familieverhouding wordt uit dat stuk niet duidelijk, maar 

loopt zeer waarschijnlijk als volgt: Cornelia en Henderika Lunsingh zijn dochters van 
Herman Lunsingh en Lammechien Datema. Herman is op zijn beurt een zoon van 
Joachim Lunsingh (c. 1612-1 674) en Elisabeth Woltheri (1615-1673). Elisabeth is een 
zus van Anthonius Woltheri/Gualteri, de eerste man van Jel~je van Teyens. Bron: 
http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.zoek. trefwoorden : Lunsingh en Woltheri. Zie verder 
ook: ' Luning, H. M. en Keverling Buisman, F .. Lunsingh in Westervelde ' . In: Ons 
Waardeel. tweede jaargang. nummer 3. JUni 1982 (gec iteerd via: 
http://www.van-veen.net/genealogy/WC _ SRC.HTM#C8). 

327 Zie: Tresoar. Leeszaalbibliotheek 192 (op alfabet). 
328 T. 14, inv. nr. 15763. 
329 Hij wordt in 1796 opgevolgd door Jacob Klazes de Jong. Zie: 

http://home.wanadoo.ni/mpaginae/GrieSecr/NmlSecr.htm#Uti 
330 Zie: Huisman. p. 20. 
331 Zie: http://home.tiscali.ni/- t952791 /inscripties/gedenkstenen.htm 
332 Hof van Friesland, band EEE 12. p. 111. Zie ook: GJ 1966. p. 99. 
333 Leeuwarder Courant, d.d. 29 juni en 2 juli 1808. 
33-' Merk op, dat er zeer veel tijd zit tussen overlijden en begraven. Denkelijk dus foutief, 

gelet op de begrafenisdatum moet er wellicht (zoals in NL gemeld) " 18" hebben gestaan. 
335 T. 26, inv. nr. 076004. repertoire nr. 416. 
336 T. 26, inv. nr. 032010, repertoire nr. 782. 
337 T. 26, inv. nr. 032016, repertoirenrs. 1367 en 1396, d.d. 31 december 1818, notaris K.J. 

van der Veen te Drachten. 
338 GRA. T. 618. inv. nr. 100. 
339 GRA T. 178:2. inv. nr. 51 
3-'0 GRA T. 833 , inv. nr. 1160. Zie voor een tweetal akten rond eigendommen van het 

echtpaar ook: GRA. T. 618, inv. nrs. 103 en 104. 
3-'l T. 14, inv. nr. 15663. 
342 OPS 202 85. 
343 GRA, T. 618. inv. nr. 105. 
3-'4 Leeuwarder Courant, d.d. 5 april 1800. 
3-'5 OPS 56 107. 
346 Hof van Friesland, band EEE 12, p. 101. Zie ook: GJ 1966, p. 99. 
347 Leeuwarder Courallf, d.d. 2 1124 november 1804. 
3-'8 T. 26. inv. nr. 032023. repertoirenrs. 2053 en 2054, d.d. 5 maart 1822. notaris K.J . van 

der Veen te Drachten. 
3-'9 T. 26, inv. nr. 032024, repertoirenrs. 2195 en 2209, d.d. 25 februari 1823, notaris K.J. 

van der Veen te Drachten. 
350 Album 1915. kol. 267. 
351 Tresoar. aanvraagnummers: 3939 R en C 5259/1 1. Zie ook: Album 1915. kol. 516. 

Verder .is er een- exemplaar aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te ' s-Gravenhage, 
aanvraagnummer: 325 D 99 

352 T. 26. i~v . nr. 032028, repertoirenrs. 2587 en 2592 , d.d . 28 november 1825. notaris K.J . 
van der Veen te Drachten. 
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353 T. 329-03. inv. nr. 375: T. 26. inv. nr. 032074. repertoire nr. 11 7. d.d. l juli 186 l. notaris 
E. J. Attema te Drachten en T. 26. inv. nr. 032074. repertoirenrs. 127 en 134. d.d. 31 juli 
186 1. notaris E. J. Attema te Drachten. 

354 T. 26. inv. nr. 033030. repertoire nr. 20. notaris J. G. van Blom te Drachten. 
355 T. 26. inv. nr. 032077. repertoire nr. 102. d.d. 23 juni 1864. notaris E. J. Attema te 

Drachten. 
356 Leeuwarder Couraw. d.d. 6110 tèbruari 1857. 
357 Leeuwarder Co11ra111. d.d. 1 1 tèbruari 1862. 
358 Leeuwarder Courant. d.d. 7 december 1866. 
359 NL 1934. kol. 58. 
360 Met vriendelijke dank aan de heer E. Huisman te Beetsterzwaag. 
361 Er is sprake van zelfdoding. Zie: Huisman. p. 38. 
362 Lidmatenlijst Beetsterzwaag: geboren 7 augustus 1798. 
363 Zie FK. p. 422. nrs. 250 en 251 . 
36-' GRA. T. 6 18. inv. nr. 124. foto door de auteur). De overige bijbelfragmenten rond dit 

gezin hebben dezelfde notatie. Later voegt schoonzoon Adriaan den Besten 
aantekeningen rond zijn eigen gezin toe. ~ 

365 HSL. centrale namenindex (kaartenbak). zonder verdere bronvermelding. 
366 HSL. Groot-consentboeken. ee26. fol. 67. 
367 NL 1935. kol. 20 . Zie ook: T. 14, inv. nr. 8463. 104-13a en Grafschriften Opsterland 
368 NL 1934. kol. 359. 
369 OPS 98 Sl -1 46. 
370 GRA. T. 618. inv. nr. 125. 
371 Zie: Opster/611. pp. 185-200. m. n. 186-187 en Eekhoff pp. 266-288. 
372 T. 14. inv. nr. 8463. Zie ook het doopboek van Beetsterzwaag (DTB 555). Opgenomen is 

een kopie van een extract uit 1704. Het stuk komt uit de bijlage van de civiele sententie. 
373 GRA. T. 618. inv. nr. 124. Mogelijk ook: 25 nov. 1694. 
37-' NL 1934. p. 57. 
375 T. 14. inv. nr. 7902. 
376 SteYen Jans. in leven brouwer te Beetsterzwaag is de man van Sjoukjen Jans van Loo. de 

dochter van Jan van Loo en Dubbeltie Teyedr. 
377 N. Wieringa. 1675, opschrift (in verso): "portret van Sacco van Teyens. geboren den 20 

Juni 1675. gestorven den 19 October old sijnde seventien week en twee dagen. N. 
Wieringa". Het schilderij bevindt zich in een particuliere collectie en werd op 26 
november 1965 geveild bij Christie's. te Londen. 

378 T. 14, inv. nr. 8463: Saco is geboren in oktober 1676. 
379 Album 1915, kol. 138. 
380 OPS 43 57vo en 58vo. 
381 OPS 43 26. 
382 OPS 43 l l 7vo. 
383 T. 14. inv. nrs. 10811 (1720): 10921 (172 1) en 11213 (1723). 
384 T. 14. inv. nr. 11596. 
385 GRA. T. 6 18. inv. nr.73. 
386 NL 1935, kol. 20. Bij de opgave klopt het jaar van overlijden dus niet. 
387 Zie daartoe: Spanninga. 
388 Zo verkoopt de schoonmoeder van Saco, S)1Ske Bennedr Sjorda. in 1623 aan Hessel van 

Sminia 3/4 zate en landen te Akmaryp. zie: T. 329-02, inv. nr. 686. 
389 Van adelsverheffing voor de familie Van Teyens kon. alleen al gelet op de afkomst van 

Froukje Alberts. natuurlijk geen sprake zijn. Ik heb trouwens ook nergens kunnen 
vinden. dat zij dat ambieerden. 

390 Zeinstra. H .. ' De Nes: 1600-1800' . in: GJ 2001. pp. 64-65 (mogelijk is er een verband 
met de zate te Wamiahuizen die genoemd wordt in de inventaris bij Saecke Siercks en 
Frouck Foeke Teyedr). 

391 Zie voor hem: Hellinga. 0., ' It register fan Feicke Tetmans (± 1537-1601 ): Frysk 
politikus en gry1man fan Utingeradiel ' . in: DVF 77 (1997), pp. 125-138. 

392 Zie: Kooijmans. pp. 16-1 7 en 340. 
393 OPS 59 7. 
394 T. 325, inv. nr. 457. 
395 Het zou hier kunnen gaan om Fockensstate. 
396 Aa, dl. 12, p. 92. 
397 Vgl. hiervoor ook: Van der Molen. Opsterlän. p. 85. 
398 Aa. dl. 8. p. 273. 
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399 Aa. dl. 2, p. 322. 
-WO OPS 59 7 (inventarisatie op 28 maart 1582): in margine is op die datum in 1583 een 

(gedeeltelijke?) uitboedeling van Sierck en zijn huisvrouw opgetekend . 

• 
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DEFROULJlJFANFOOCKLAMA 

Foarwurd 

Skiednis is foar in protte minsken in besonje, dy·t jo tige )11 de besnijing 
hälde kin. Genealogy, as meast konkrete tûke fan de skiednis, is hjir al hielen
dal gjin ótsûndering op. 
Sa ek dit ûndersyk. 1t sette ót ein as help bij de ótwreiding en it neirinnen fan 
it wurk fan Henk Zeinstra, (ek yn dit boekje), mar troch in tafallige fynst 
kaam ik yn myn eigen omkriten, Wergea, en yn myn eigen folk teläne. En dat 
siket dochs justjes oars. 
It is in v.rräld fan ferskil as jo lêze, " 1600 slach bij Nieuwpoort" of jo lêze dat 
jo foarfaar ót Garyp mei in helleburd op stap giet om mei Rennenberg te bak
keleien. Jo sykje oars, mar ek de omjouwing, dêr't jo jo ta wenjen set ha, en 
dêr't jo troch rinne en fytse wurdt der oars fan. Eltse bulte yn it län krijt syn 
betsjutting en bij eltse pleats komt in ferhaal. Ik haw der dan ek mei in protte 
nocht oan wurke. 

Winsemius kaart Tytsjerksteradiel 1664 mei de 14 stinsen fan Garyp 

Hoewol't de boeken fan Idaerderadiel net tige äld binne, slagge it dochs aar
dich ien en oar wat ót te djipjen. It better tagonklik wêzen fan de Quaclappen 
die ek alle fertuten en sa koe ik oer de pommeranten yn Garyp en Wergea/ 
Warten noch it ien en oar gewaarwurde. Benammen oer it Epes- en it Juckes
folk ót Wergea en Warten stroffele ik noch al ris. Mar dy hiene yn dizze om
kriten ek it ien en oar yn ' e molke te krommeljen. Ek it lyts folk ót Warten 
mei harren spultsjes dêr' t se kwalik fan rûn kamen, harren turfskipkes en 
reidsnijerijen, makke dit ûndersyk tige nijsgjirrich. 
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-
lk wol ek nochris tank sizze oan Jan Post en Sicco van Albada foar de help bij 
it b~tiden grimmitige en drege skrift fan de earste en äldste boeken. En as 
altyd hat Ype syn rol fan fuorjen en opjeien wer goed utspile. 

Wergea, maaie 2006 Harmen Foekema 
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Ynlieding 

De oarsprong fan de persoanen yn dizze parenteel leit op de sängrûnen fan 
Fryslän, benanunen yn de gritenij Tytsjerksteradiel en mear yn it bysûnder om 
Garyp hinne. 
Hjir buorken de haadpersoanen, de Hiddama·s, ein 15de en begjin 16de ieu. 
De iennige spoaren dy' t sy foar us neilitten hawwe binne te fmen yn pro
sessen fan it Hof fan Fryslän. B~tiden kenne wy se ek troch harren funksje fan 
grytman. 1 

In tal fan harren neiteam is letter fan it heechfean nei it leechfean ferfeam, in 
migraasje dy 't ik yn de genealogy faker tsjinkommen bin. Mei de minsken 
ferdwynt ek it kapitaal fan sän nei klaai. 
Benammen foar it westlike part fan Tytsjerksteradiel binne it minne tiden. 
Sawol ekonomysk, as nei it tal ynwenners is der sprake fan in (foarse) tebek
set. Net allinnich it ferdwinen fan de stinzen (?) mar mear noch de delgong 
fan de grinsdoarpen Sigerswäld en Earnewäld binne tekenjend. Yn Earnewäld 
bygelyks waarden tusken 1511 en 1640 sän fan de trettjin pleatsen weiskon
ken oan de tsjerke en it tal ynwenners rûn werom oant it suterige tal fan 
likemöch tritich persoanen. 2 Mooglik hat de ûntwettering fan it heechfean in 
(wichtige) faJ...ior west. Mank dêrmei giet it sakjen fan it meanfjild wat soarge 
foar in grûnferearming. Bouboeren koene it net langer bankje. Mar it kin ek 
wêze dat mear oarsaken in rol spile hawwe in dizze ekonomyske delgong en 
ûntfolking. Rataller seit by syn registraasje fan "Weerbare mannen"' yn 1582 
oer Tytsjerksteradiel de '·helfte fan de grietenije vande peste al vuytgestorven 
sijn ende so verarmt, dattet alte deerlijck zou wesen om te sien" .3 

De haadpersoanen ut dizze parenteel, de Foocklama-froulju, komme wy foar 
it earst tsjin yn in proses ut 15 79. Dêr docht ut bliken dat harren foarälden 
buorken op Fokelema-zate yn Garyp . 
Mei dy zate komme wy fuortendaliks teläne yn ien fan de safolle Fryske my
ten. Garyp wurdt yn 1622 troch Winsernius betocht mei 14 stinzen, mei 
daverjende namrnen as Schroetsma, Douma, Solckema, V ooklama, Wiarda, 
Gal ama, Albada en Amama. Y n 1664 neamt Schotanus noch 12 stinzen op yn 
syn gritenijkaart, in trijetal, Galckehiem, Schroetsma en Solckema, as "Edele 
Staten" .4 De oare njoggen wêrûnder Voocklema neamt hij " Vernietigde Edele 
Staten", mar dy lêsten wurde noch wol yntekene 
as state. 
Safolle adellik folk yn sa 'n lyts doarp byinoar hat lettere skiedskriuwers wol 
ris femuvere. Boppedat, it feit dat fan hast gjin inkele stins oerbliuwsels, 
punfal of seis it plak werom te finen is, makket ien en oar apokrvf. Wol is 
oanwiisber troch it grut tal prosessen dat al dy (boere-)adellike geslachten hjir 
besittings hienen. Noomen neamt de fjirtjin stinzen in betinksel "virtuele stin
sen", in metafoar foar fergiene gloarje yn in omjouwing dy' t nei bettere tiden 
lange.5 

Fierder ûndersyk moat dudlik meitsje hoe oft it kreJ...i sitten hat. 
De neikommende generaasjes yn dizze parenteel konsintrearje har yn en om 
Warten en Wergea, meastentiids as boer. Hja trouden yn boeregeslachten as 
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Hellinga, Diurrema en Joma mar ek de middenstän is rom oanwêzich mei 
beroppen as küper, skipper en smid. 
Yn haadsaak is it leauwen roomsk, mar kontah.ien mei menisten binne der by 
it soad, wat ta utering komt yn de houliken oer en wer. Miskien spilet it frij
sinnige karal...ier fan de menisten yn Grou dêr yn mei. Benammen de yn Grou 
manmachtich oanwêzige Rijnsburger Collegianten hienen in romme opfetting 
oer omgang, trouwen, tsjerkeferbän en godstsjinst utoefening. 6 

Dizze parenteel beheint har ta de earste sän generaasjes en rint fan 1450 oant 
rün 1 700 ta mei, dêr wêr"t dat bekend is , in oanwizing watfoar skaainammen 
dy tûke harren yn 1811 keazen hat. 

Generatie 1 

1. Melle Hiddama, geb. ca. 1450, huisman te Garyp, over!. na 1511. 
Melle Hiddema woont in 1511 in Garyp en boert hier7 met o.a. "17 eckeren 
seedlandt en 3 eckeren grasland". bovendien verhuurt hij land aan Wbla 
Auties. 8 

De naam Hiddema komt al heel vroeg voor in de historie van Tietjerkstera
deel. een Melle Hiddema is in 14659 grietman van deze grietenij: waarschijn
lijk naamgenoot, mogelijk dezelfde. 
Nog eerder. in 1418, wordt een Renke Hiddema10 genoemd te Rijperkerk. als 
hij betrokkene is bij een conflict met het klooster Claercamp. 
Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 

1. Sicke Mellez Hiddema, volgt II. 
2. waarschijnlijk Alla Mellaz, geb. ca. 1480, huisman, woont en boert te 

Garyp.11 
3. mogelijk Eeska Mellaz, geb. ca. 1480, heeft in 1511 land te Eamewäld. 12 

Generatie II 

II. Sicke Mellez Hiddema, (zoon van 1) geb. voor 1480, huisman te Garyp. 
Sicke boert, vermoedelijk net als zijn vader. in Garyp op Fokelma-sate. In 
1511 bezit hij hier nog al wat land wat hij gedeeltelijk verhuurt aan Hessel 
Sickama13 en Meyert Hardsma. Beiden behoren tot bekende geslachten in 
deze grietenij. Na zijn overlijden, beginnen zijn kinderen in 1579 een lang
durig proces over de verdeling van de erfenis. Melle, één van de kinderen. 
heeft zich meer dan zijn gerechte part toegeëigend. Hij wordt veroordeeld tot 
schadeloosstelling van zijn broer en zussen, respectievelijk: Anna, de reeds 
overleden Sybrant en Frouck Sickes. en hen te laten delen in de erfenis. 
Fokelma-sate in GmJp waarop Melle boert blijft echter buiten deze ver
deling. 14 

Uit deze processen leren we Sickes kinderen, hun huwelijkspartners en hun 
woonplaatsen kennen. Anna woont in Wergea met Gerrit Sippes, Frouck in 
Warten met Jucke Sybes en zoon Sybrant is overleden in Leeuwarden: zijn 
zaken worden behartigd door curator ad lites Gerlachus Friso. 15 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 
1. Anna Sickedr, volgt Illa. 
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2. Sybrant Sickesz, volgt IHb. 
3. Frouck Sickesdr, volgt Illc. 
4. Melle Sickesz, Yolgt Illd. 

Generatie 111 

Illa. Anna Sickedr, (dochter van IJ), geb. ca. 1530 Garyp, woont te Wergea, 
over!. na 1585, trom\t met Gerrit Sippes, geb. ca. 1520, huisman en kerk
voogd te Wergea, over!. na 1610, zoon van Sippe Epez. 
Gerrit Sippes laat zich 1552 te Wergea registeren, waar hij bij oorlogs
dreiging moet opkomen met '·spees en degen ,._ 16 In 15781

ï wordt hij hier aan
geslagen voor 1 cg, het tarief van een gemiddeld boer. In Wergea is hij één 
van de vier '·gemeens lieden". 18 In die hoedanigheid ondertekent hij in 1580, 
samen met zijn mede-vertegenwoordigers Sythie Bauckes (pastoor) , Pyer 
Jouckes en Kempo Jelgersz (=Jorna) , de inventarisatie van de Kloosterlanden 
in Wergea. In 1610 is hij curator over de erfgenamen van Jel Johannes te 
Wirdum. 19 
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Genealogie van de eerste vijf generaties 

Gerrit stamt uit het "Hellinga-laag ", een invloedrijk geslacht in en rond 
Wergea. Naast veel bezittingen in Wergea, Swichum en Wirdum hebben ze 
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ook maatschappelijke jil.ncties zoals dorp- en mede rechter. 
In 1452 wordt er een Haye Hillinga vermeld als zoenman te Wergea.20 In 
1477 is Eepha Hillinga. ghameegh in Warraghae. betrokken bij een wande/
koop met Jenst Walthia. 21 Gezien hun namen zijn Haye en Epe ongetwijfeld 
verwanren en mogelijk voorouders van Gerrit Sippes. 
Gerrits vader. Sippe Epez. boert in 1511 22 op 48 pm land te Wergea , 
grotendeels zijn eigendom. de latere Hellinga-sate en in 1540 heeft hij samen 
met Folckert Gerbens (Aytta) en Pybe Gerroltsma bezit in Swichum. 23 In 1543 
meiert Sippe ook op de Patroonslanden onder Wergea en heeft enig bezit in 
Gyelt Fockema 's boerderij en Tallinga in Westerburen. 2~ 
Het eerder genoemde land in Swichum. is mogelijk hetzelfde als het "Folckert 
Gerbens land" in Swichumerburen. ·waaruit de pastoor van Wergea inkom
sten beurt om missen te lezen voor wijlen "Eepe en Jel". Het is niet onmoge
lijk dat deze Epe en Jef de ouders van Sippe zijn. 25 In het Beneficiaalboek 
worden onder Wergea ook de namen van Wyttie. Haye en Oege Hellinga 
genoemd, verwanten. mogelijk neven van Sippe. 
Gerrits broer, Epe Sippes. woont in 1552 in Wirdum: hij meldt zich hier met 
roer (soort geweer) en zwaard. Zijn boerderij staat in de buurschap Werp
sterbuyren waar hij in 15 78 belast wordt voor l 11: cg. 26 Hij is daar, in 1582. 
curator over de weeskinderen van Wybe Eelckes en Maria Sascker. 2 ï 

Zijn zoon Haye is dorprechter en assessor in Wergea28 en Reduzum. 29 Een 
andere zoon. Sippe Epes Hellinga ligt met zijn vrouw Rinck Tjaerts Galtema 
begraven te Swichum. 30 De naam Hellinga naar de boerderij in Wergea. werd 
door Haye en Epe al gevoerd en wordt later ook door een nakomeling van 
Gerrit gebnlikt. 
Uit dit huwelijk: 

l. Ruirdt Gerryts, volgt IV a. 

Illb. Sybrant Sickesz, (zoon van II), geb. ca. 1530, woont te Leeuwarden, 
over!. voor 1579, trouwt met Bauck N, geb. ca. 1540, hertrouw1 Cornelis 
Martens te Stiens. 
Uit de eerder genoemde processen over Fokelma-sate Garyp blijkt dat 
Sybrant in of voor 1579 is overleden. De belangen van zijn weeskinderen 
worden eerst behartigd door Gerlachus Friso. In 1589 wordt Bauck, zijn 
vrouw. genoemd, als zij hertrouwt met Cornelis Martens van Stiens. De ruzie 
met broer Melle lijkt bijgelegd; hij wordt de nieuwe curator over de dochters 
Rixt en Taedt. 31 

Uit dit huwelijk: 
l. Rixt Sybrants, geb. ca. 1570. 
2. Taedt Sybrants, geb. ca. 1570, beiden leven in 1589 te Stiens. 

Illc. Frouck Sickesdr, (dochter van II), geb. Garyp ca. 1540, woont te 
Warten, trouwt met Jucke Sybes, huisman en kerl··voogd te Warten, geb. ca. 
1540, over!. na 28 april 1595. 
Jucke wordt in 1578 te Warten voor 1 cg aangeslagen. 32 Hij behoort hiermee 
tot de drie hoogste belastingplichtigen van dat dorp. In 1595 wordt door 
Aeltse Douwes33 en Saeck Baarnts te Oldemieden een huis te Werstiens 
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verkocht aan Aucke Johann es en Hille Hanses. Jucke Sybes en Fecke Reins 
geven als huurders van het Land consent. Dit blijkt uit de sterfhuisinventaris 
van wijlen Douwe Aeltses en Wytske Oeges in l 63 J. 3-1 

Jucke bezit ook land in Huizum. dat hij in l 584 aan Hans Pieters verkoopt. 35 

Zijn afkomst en nageslacht konden niet via akten achterhaald worden en zijn 
gebaseerd op gezamenlijk landbezit. gezamenlijke transacties of gelijke 
patroniemen: de naamJucke komt spaarzaam voor in deze regio. Landbezit in 
Wergea. Warten en Huizum. dorprechter. kerkvoogdschap. de hoogte van de 
personele aanslag en afkomst van zijn huwelijkspartner wijzen allemaal op 
een gegoede status. 
In l 5./.3 worden er in Warten twee Sybes genoemd: Sybe Feyckes en Sybe 
Foyckez. aanvankelijk dacht ik aan een (fonetische) verschrijving. Maar ook 
in J 51 l worden er in Warten een Sybe Feyckes als lantheer en een Sybe 
Fockaz als meier genoemd. 36 Met een slag om de arm lijkt, gezien zijn ver
onderstelde status, 
Sybe Feyckez het meest in aanmerking te komen als gezochte vader van Jucke. 
Sybe Feickes is in l 5-13 naastligger van l l pm patroons/and op Scrotinga 
Deel in Warten. r Hij is een van de drie ondertekenaars in Warten bij deze 
registratie van leengoederen. waarschijnlijk als kerkvoogd. 
In l 552 is Sybe Feyckes dorprechter in Warten en belast met de registratie 
van Wartens weerbare mannen. zei/komt hij op met speets en degen. 
Sybe wordt in l 5 l 1 al vermeld als grondbezitter. hij is dan voor l fl mede
eigenaar van 90 pm land met een huurwaarde 4 jl. 38 Middels toponiemen uit 
het Benficiaalboek en de huurwaardes uit het Register van de Aanbreng. laat 
zich dit reconstrueren tot stem 2, het huidige Ojkema-sate. 
In 1612 wordt een Jucke Sybes vermeld in een proces,39 maar mogelijk is dit 
zijn kleinzoon. De boeken zwijgen verder over Jucke en Frouck. maar met 
behulp van patroniemen. vernoemingen en onderlinge relaties lijkt onder
staande gezinssamenstelling aannemelijk. 
Uit dit huwelijk: 

l. waarschijnlijk Sybe Juckes, volgt IVb. 
2. waarschijnlijk Jucke Juckes, geb. ca. 1570, meier te Wergea en 

Aldeboarn, overl. na 18 febr. 1604. 
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Jucke Juckes wordt in l 592 "bnäker" genoemd van een sate in Wergea, 
waar wijlen Pier Sytses te Wirdum een rente in verkoopt. 40 

In l 604 verkopen Jucke Juckes van Aldeboarn en zijn broer Sicke Juckes 
van Warten cum sorores 1110 part in Gabbe Epes sate te Warrega aan 
Sippe Epes Hel/inga en Rinck Tieerdsdr te Swichum. Naastligger Sibrant 
Keimpes (=Jorna) niaart deze verkoop en krijgt de koop toegewezen. Een 
en ander blijkî uit de boede/inventaris van Sybren Keimpes Jorna van 
1630. waarin deze koopbrief geciteerd wordt. 41 

Het potjeslatijn speelt ons hier parten: sorores schept onduidelijkheid of 
hier enkelvoud soror of meervoud sororibus bedoeld wordt. Waarschijn
lijk heeft de schrijver zusters bedoeld. wat zou inhouden dat Jucke en 
Sicke mede namens hun zusters verkopen. Het is aannemelijk dat het hier 
dan aangeërfde bezittingen betreffen. mogelijk van vaderszijde. 



3. waarschijnlijk Sicke Juckes, geb. ca. 1570 (doopsgezind), meier in Hem
pens en Warten, overL na okt 1610, trom;i,1 mogelijk met N. Gossedr. 
Sicke is waarschijnlijk met een dochter van Gosse Feyes van Warten 
gehuwd In een a/..ïe van 161 7 wordt hij nl. oom en curator genoemd. van 
de kinderen van Feye Gosses en Griet Foockedr. hij doet dit onder de 
belofte van ja en nee. 4:! In 1596 woont hij in Warten als hij een bont calf 
kooptn en in 1608 wordt hem. samen met Douwe Jetses. de huur van 
land in Hempens opgezegd 44 In 1609 procedeert de weduwe van Lyeuwe 
Jetses tegen Jucke. 45 

4. waarschijnlijk Taeb Juckedr, geb. ca. 1580, woont te Warten, trouwt met 
Gerrit Jetses, meier te Warten. 
In 1613 leent Sicke Juckes opt Vliet te Leeuwarden 400 cg! van Sent 
S);thies en Aeltien Piers van Leeuwarden: Gerrit Jetses tot Warten is 
borg. 46 In 1615 lenen Gerrit en Taeb geld voor de aankoop van 9 pm 
land in Warten. als borg geven ze een 116 deel van een sate en landen te 
Warten in onderpand. 4

ï Ze boeren niet zelf op deze sate, mogelijk is dit 
Emckema-sate de latere stem 24. waar ook Fedde Alejfs de schoonvader 
van zijn zoon Jetse bezit in heeft. De sate Emckema speelt een steed5 
terugkerende rol binnen de.familie. 
Een mogelijk zoon van hen. Jetse Gerrits. 48 trouwt voor 1640 met Mary 
Feddedr, dochter van Fedde Alejfs, meier en huisman te Warten en Yjjke 
Yff.5dr. Fedde Aleffi· koopt in 1615 een part van 5110 in sate Emckema. 49 

Illd. Melle Sickesz, (zoon van Il), geb. ca. 1550, huisman te Garyp, trouwt 
met Tiets Bottedr, afkomstig uit Garyp, dochter van Botte Gosses van Garyp. 
Melle woont in 15 78 in Garyp en wordt daar voor 1 cg 5 st aangeslagen. 50 De 
pastoor uitgezonderd. behoort Melle bij de acht hoogst aangeslagen personen 
in Garyp. In 1582 registeert hij zich met "een hellebaerd " bij de weerbare 
mannen van Tytsjerksteradiel. Deze mannen hebben zich georganiseerd in de 
verdediging van Friesland tegen de troepen van Rennenberg, na diens 
'·verraad" en uiteindelijke Spaanse keuze. 51 

In 1585 is hij. namens zijn vrouw. procespartij tegen Saepck Wynghe. weduwe 
van wijlen Ulbe van Aylva. Samen met haar broer Doythie Wynghe. zijn zij 
erfgenamen van wijlen jonkvrouw Lisck Wynghe hun oldemoeder en Syuck 
Wynghie hun vader. Tiesse Bottes tot Jislum, Auck Bottedr. getrouwd met 
Heercke Je/gers te Oldehaske. en Melle Sickes vanwege Tiets Bottedr zijn de 
gedaagden. 52 

Al deze Botte-kinderen zijn Schroetsma-telgen. kleinkinderen van Gosse Mon
tes Schroetsma van Gmyp. Zij hebben "oude papieren ", want Gosse wordt in 
1505 al in een oorkonde genoemd over Fockama gued in Earnewáld 53 Hij is 
daar grietman net als zijn vader (zie noot 1). 
Botte had ook in andere contreien landbezit en in die hoedanigheid allianies 
en conflicten met bekende Friese geslachten. Zijn kinderen procederen in 
1558 samen met Syuerdt Wopckes (Wyarda), in een conflict over Douwema
sate te Teroele met Anne Tyercx (Solckema) en Syouck Jdsards (Graalda). 54 

93 



Melle is in 1584 boer op Fokelma-sate te Garyp. 
Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw: 

1. Sicke Melles, volgt IV c. 

Generatie IV 

IVa. Ruirdt Gerryts , (zoon van Illa), geb. ca. 1560, meier te Wergea, overl. 
voor 19 dec. 1599, trouwt ca. 1585 met Rinck (Rompck) Giltsdr, geb. ca. 
1560, woont te Wergea, overl. aldaar voor 10 okt. 1627, dochter van Gielt 
Oenesz (a lias Ydanna) en Saick Douues, van Oudwoude.55 

Rompck trouwt (2) voor 1610 met Haye Siercks, geb. ca. 1570, huisman te 
Wergea, over!. aldaar voor 25 april 1643, zoon van Sierck Hayesz. 56 

In maart 1590 procedeert Ruyrdt Gerrits te Wergea tegen Jan Tyaerda van 
Starkenborch. de laatste als curator van Epe Douma 's kinderen. 5 - Ruirdt 
treedt hier op namens de erfgenamen van zijn schoonvader, wijlen Gielt 
Wmes Ydanna te Oudwoude en zijn weduwe Saick Douuedr. Dit zijn naast 
zijn vrouw. hier Rompck Gilts genoemd, het weeskind van wijlen Douwe Gilts 
getrozrwd met Tyed en het weeskind van zwager Rompcke Laurens te Oud
woude. 
Ruyrdt overlijdt voor december 1599. In de sterfhuisinventaris van Haye 
Siercks wordt gerefereerd aan een scheidingsakte tussen Rienck Gielts. 
weduwe van Ruird Gerrits, en haar kinderen. 58 

In de boeken van Idaarderadeel is weinig over Ruirdt te vinden. Zijn kinderen 
en achtergrond worden pas duidelijk uit de boedelscheiding van zijn weduwe. 
Rinck trouwt voor mei 1610 opnieuw met Haye Siercks. ze overlijdt in 1627 in 
Wergea. Haar kinderen bij Ruyrdt zijn: Gerrit, Sippe. Trijn en Antie Ruirds. 
Omdat Antie is overleden. is haar dochter Antie Sipckes erfgename. Trijn 
Riurds wordt met haar tweede man. Cornelis Annes. genoemd. Tot de bezit
tingen behoren één huis met hooiberg. 113 part van een watermolen en 11 
koeien. De boede/verkoop heeft het karakter van een dorpsfeest. tientallen 
namen uit Wergea en verre omgeving worden genoemd. Dit komt de op
brengst blijkbaar ten goede. het bedrag van 3490.19.0 gg wordt gelijkelijk 
verdeeld onder Have Siercks en Gerrits Ruirds c.s. Het huis wordt verkocht 
aan Haye Siercks v~or 1450 gg 59 

Haye was een zoon van Sierck Hayez die in 1578 onder Wergea genoemd 
wordt als hij samen met Jan Nannes aangeslagen wordt voor 10 st. 60 In 1625 
wordt Haye hier vermeld als curator over Hoyte Piersz. zoon van Pyer 
Hoytesz en Meycke Siercksz. 61 Haye boert in Wergea op Gaickema stem 41 , 
eigendom van Oene Keimpes Jorna.62 In 16./.3 overlijdt hij kinderloos want 
zijn e1fenis gaat terug naar zijn familie. Er worden zestien erfgenamen ge
noemd, waaronder we Rieme Syrcks gehuwd met Idsert Ulckes. als zijn zuster 
herkennen. 63 De andere e1fgenamen zullen oomzeggers zijn. waarbij Sipcke 
Cornelis (zie V7b-l) , zoon van Cornelis Jansen en Antie Sipkes zich als 
erfgenaam moeilijk laat plaatsen. Hij wordt als enig oudste. kind uit een 
gezin van vier kinderen als erfgenaam genoemd, mogelijk testamentair. 
Mogelijk is Haye eerder getrouwd geweest. In de eerder genoemde boedel
scheiding met Rinck bevindt zich een obligatie waarin hij samen genoemd 
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wordt met Romck Jeltedr. maar de naam van Romck Gielts wordt in de di
verse akten zo vaak verhaspeld dat het óók een verbastering kan zijn voor 
Rinck Gielts. 
Uit dit huwelijk: 

1. Trijn Riurdtsdr, volgt Va. 
2. Antie Ruirdtsdr, volgt Vb. 
3. Sippe Ruirdts, volgt Vc. 
4. Gerrit Ruirdts, volgt Vd. 
5. Rienck Ruirdts, geb. ca. 1590, woont te Wergea, overl. tussen 1641 en 

1648. 
Rienck is een frequent inkoper van meubliair. o.a. cussen en stoel. slaap
banck op diverse boelgoeden. 6-1 Een huwelijk van hem heb ik niet kunnen 
vinden, wel een verwijzing dat in 1648 "Pieter Annes en Doet Hesselsdr 
in de Waergaestermeer " 200 gg schuldig zijn aan de curator van de 
weeskinderen van wijlen Rienck Ruirds. 65 Dit zou echter op een naamge
noot in Grou betrekking kunnen hebben. 

IVb. Sybe Juckes, waarschijnlijk zoon van Illc, geb. ca. 1560. 
Sybe. in mijn hypothese Sybe Juckes. is niet temg gevonden in de boeken. Zijn 
bestaan moet langs secundaire weg worden aangetoond. Zeker is dat er in 
1578. 1595 en 1597 in Warten een Jucke Sybes woonde die daar ook land 
bezat. In 1612 en later steeds frequenter, vinden we in Warten opnieuw een 
Jucke Sybes. De naam Jucke komt relatief weinig voor. in 1578 bv in de 
lmpositie, in geheel geregistreerd Friesland slechts 5 keer. De opeenvolging 
van twee keer Jucke Sybes in een (klein) dorp als Warten maakt het aan
nemelijk dat hier om één familieverband gaat. 
Het gezin is op dezelfde, secundaire, manier samengesteld. Gelijke patronie
men, het domicilie Warten en relaties via niaarschap waren de bouwstenen 
voor onderstaande hypothese. Harde bewijzen in de vorm van akten zijn niet 
gevonden. 
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 

1. Jucke Sybes, volgt Ve. 
2. waarschijnlijk Rins Sybes, geb. ca. 1600, overl. na 8 juli 1644, trouwt 

met Tialling Siurdts, geb. ca. 1600, overl. na 8 juli 1644. 
Tialling en Rins worden in 1644 genoemd als partijen in de niaar
perikelen omtrent Emckema sate. Mogelijk proberen zij het familiebezit te 
kopen c.q. te behouden maar zij worden overniaard door Trijn Tiallings. 
als (mede-) eigenaresse.66 Mogelijk is Tialling Siurds identiek aan de 
Tialling Sioerds wiens vijf kinderen in 1656 genoemd worden als erfge
naam van lnne Sioerds, meier van Grou stem 61 en versturven op de Bird 
te Grou. 6 7 

IVc. Sicke Mellesz, (zoon van IIId) geb. ca. 1570, huisman, te Garyp, overl. 
na 1640. 
Bij het huwelijk van zijn zoon Melle Sickes in 1638. heet hij vader van de 
bruidegom. In 1640 is hij eigenaar van Garyp stem 7. Vermoedelijk is deze 
stem 7 het eerder genoemde Fokelma-sate. 
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Zijn kind bij een onbekende vrouw: 
1. Melle Sickes, rnlgt Vf. 
2. Jetske Sickes, geb . Garijp, trouwt Luytien Douwes, van Nijega over!. na 

april 1658. 
Jetske en Melle verkopen in 1658, ieder voor de helft. de sote in Garijp. 
Jetske is dan gehuwd met Luytien Douwes68 en woont in Nij"ega (Smal
lingerland). 

Generatie V 

Va. Trijn Riurdtsdr, (dochter van IVa), geb. ca. 1585, woont te Swichum, 
Wijtgaard en Wergea, over!. na mei 1648, trouwt met Sipcke Sijes, afkomstig 
yan Wergea, meier te S\>vichum, overl. aldaar voor 28 maart 1614, zoon van 
Sije Sipckes huisman te Wergea en Meynu Sijedr/Sibedr:69 trouwt (2) ca. 
1614 met Cornelis Annesz, geb. ca. 1590, woont te Wijtgaard en Wergea, 
over!. na 1651 . 
Sipckes vader woont in 1578 in Wergea, maar ze hebben ook bezittingen in 
Warten . Zij"n moeder verkoopt daar in 1616 een 118 sate aan Haye Epes 
Hellinga. ïo 
Sipcke zelf boert in Swichum, hij overlij"dt hier in of voor 161-l_Ï1 Zijn nala
tenschap is sober maar markant. Hij" laat hierin opnemen dat de verdeling 
ajhankelij"k is van het feit dat zij"n oudtse zoon Sij"e de school in Swichum 
afinaakt. In zijn sterjhuisa/..te staat dat "Wigle van Aytta het ene kind om me te 
schole geholden mogen worden··. Wigle van Aytta. nazaat van de grote Wigle 
alias Vergilius Aytta. en Sippe Epes Hellinga. mede-rechter te Swichum. zijn 
uitvoerders van dit beding. Heeft Wigle!Vergilius met zijn parochieschooltje. 
schoolbezoek in Swichum al gemeengoed gemaa/..t of is hier sprake van een 
bijzondere begaafdheid van Sije? 
De scheidingsakte uit 1614. in verband met Trijns tweede huwelijk met 
Cornelis Annesz. wordt ondertekend door broer Tyaerd Sij"esn en zwager 
Dirck Jans. beiden als curatoren van hun drie kinderen . In genoemde akte 
staan de handmerken van Tyaerd en de kinderen Sije. Ruird en Wyts Sipckes 
benevens een handtekening van Sippe Epes Hellinga. ï3 

Cornelis is een frequent koper op boe/goeden waarbij hij wisselend "van 
Wergea " en "van Wy tgaard" genoemd wordt. In 1629 woont Cornelis An nes 
in Wergea. als zijn zuster Doet hertrouwt met Claes Thomas. meier te Grou. 
Cornelis is curator over de vier kinderen uit Claes zijn eerste huwelijk. N 

Cornelis Annes en Trijn Riurdts verhuren in 1638 een huisinge aan Gerryt 
Ruirds te Wergea. met "schuire. molckenkamer en 9 schar greitlandt genaemt 
de Mar/enne en 15 pm maydlandt ". 75 

In 1639 is hij" curator over Bauck Claesdr vrouw van Duckle Binnerts uit 
Grou:ï6 Bauck is een dochter van zijn eerder genoemde zus Doet en Claes 
Thomas te Grou. In 1648 worden ze beiden nog genoemd als ze geld lenen 
van Sybren Wopckes (Wygersma) en Rints Annedr. --
Uit haar eerste huwelijk: 

1. Sije Sipkes, volgt Vla. 
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2. Ruird Sipkes, geb. ca. 1608 te Swichum, woont te Wergea, overl. na 
1633. 
Ruird krijgt zijn vaderlijk e1fdeel in 1633, hij woont dan in Wergea. Hij 
erft tevens 33 gg van zijn beste moeder Meynu Sybedr. 

3. Wyts Sipkedr, geb. ca. 1612 te Swichum, ,:voont te Wergea, trouwt voor 
1634 met Sibe Heres. 
In 1634(?), zij is dan "vier jaar older dan 18 jaar " krijgt ze van haar 
voogd, oom Tyaerd Sijes. naast haar vaderlijk erfdeel van 82 gg. ook 
haar erfdeel van grootmoeder Meynu Sybes. ze wordt hierbij geassisteerd 
door haar man Sibe Heres. 

Uit het tweede huwelijk met Cornelis: 
4. Sipcke Cornelis, geb. ca. 1620. 

Vb. Antie Ruirdtsdr, (dochter van IVa), geb. ca. 1590, woont te Wergea, 
overl. voor 28 sept. 1627, trouwt met Sipke Annesz, geb. ca. 1590, meier te 
Wergea, overl. na 21 aug. 1648. 
Het overlijden van Antie blijkt in 1627, als Sibren Keimpes Jorna curator 
wordt over haar enig dochter Antie Sipkesdr. Dochter Antie wordt hierbij 
gesterkt door Gerrit en Sippe Ruirdt zonen, "volle omen moederssijde ". 78 Ge
zien de naamgeving van haar dochter is het waarschijnlijk dat Antie veel 
eerder (ca. 1616) in het kraambed overleden is. 
Na Sibrens overlijden in 1630 wordt zoon Keimpe tijdelijk plaatsvervanger. 
Maar al hetzelfde jaar wordt het curatorschap binnen de familie geregeld en 
worden haar stiefoader Haye Siercx en haar ooms Gerrit en Sippe Riurdts tot 
An ties nieuwe curatoren geautoriseerd. 79 

In 1648 koopt Je/re Lol/es, wijnkoper te Leeuwarden, van Je/du Saarda en 
Anne Epes Algera e.i. te Workum Yt part sate land te Wergea. Van deze sate 
van 24 pm is Sijpcke Anes meier, hij dringt aan op het niaar van Keimpe 
Mircx, zijn naastligger; Jelte gunt de koop aan Keimpe Mircx. 80 Het zal om 
Wergea stem 2281 gaan, welke Jeldu van haar moeder Tjitske Oenes Bangema 
had geërfd. 82 

Uit dit huwelijk: 
1. Antie Sipckedr, volgt Vlb. 

Vc. Sippe Ruirdts, (zoon van IVa), geb. ca. 1590, huisman te Wergea, overl. 
aldaar voor 19 okt. 1648, trouwt met Siouck Ruirdtsdr, geb. ca. 1600, overl. 
Wergea voor 8 ok.1. 1660. 
Zij trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 19 okt. 1648 met Pier Dircks, af
komstig uit Wergea. 
Sippe boert in 1630 op sate de Weiwiscke (stem 36). Hij heeft in 1626 een 
huurcontract gesloten met Sibrant Keimpes Jorna en de andere erven. waar
bij hij de huisinge koopt van Sibrant voor 13 75 gg. In ruil betaalt hij een 
jaarlijkse huur van 50 gg. Sibrants sterfhuisinventaris in l 63083 bevestigt hem 
als meier. Waarschijnlijk moet hij spoedig daarna het veld ruimen voor een 
Jorna-erfgenaam want in 1640 is Tyebbe Sybrens hier meier/eigenaar. In 
Sippes sterfhuisinventaris van 1648 wordt nog wel het bezit van een huisinge, 
hoyberg en watermolen ter waarde van 800 gg genoemd. Mogelijk betreft het 
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hier een restvordering na terugverkoop van de huisinge aan de Jorna · . 
De saten Weiwiscke en Deytsma, respectievelijk stem 36 en 37 zijn door de 
Jorna ·s tot één economische eenheid samengevoegd. met behoud van de twee 
stemmen. Tot 1850 vond ik ze steeds met dezelfde meiers en eigenaren. 

Fragment uit Sippe Ruirdts 
sterfhuisi11ventaris 

Sippe poogt in 1635 zelf een boerderij te kopen. In een verkoopakte van 
Pietrick Cornelis. weduwe van wijlen Haye Ypes Hellinga. lezen we dat ·'Epe 
Sippes (Hel/inga) en Epe Simpckes in syn qualiteilt 30 pm hebben vercocht in 
een safe van 60 pm aan Hermen Piters ende Sippe Rioerds sonder consent 
van het nabloed ". 8

-1 Deze sate had Haye Epes Hellinga (gedeeltelijk) van zijn 
vader, Epe Sippes. geërfd. De andere familieleden niaarden deze verkoop. om 
de sate als geheel te fonnen verkopen aan de raad.rnrdinaris Joachim Andrea 
en Ansck van Burmania. Het betreft Wergea stem 39. lokaal bekend als Groot 
Hellinga. 85 

Onduidelijk is waar Sippe na 1630 boerde. Hij komt niet voor in het stem
kohier van 16./0 en proclamatieboeken uit deze tijd ontbreken voor ldaarde
radeel. 
In 16-15 leent hij aan Goslick van Heerma 500 gg86 en tekent hij als erf 
genaam van Rienck Gieltsdr te Wergea. 87 Hij is katholiek en laat zich in 16-12 
inschrijven bij de Broederschap van de Rozenkrans te Leeuwarden. 88 

Sippe overlijdt in 1648 te Wergea, uit de omvangrijke inventaris blijk1: dat hij 
redelijk geboerd heeft. Hij had onder meer 14 koeien, en laat 3738 gg na. De 
huwelijkse inbreng van Sippe was 650 gg geweest, '·Siouck daerentegen had 
niets ingebracht als haar aentreckende eieren". 
Siouck had bij Sippe vier kinderen: Ruirtie, 25, Ruird, 15, Antie, 12 en 
Remck, 8 jaar oud. Ze hertrouwt met Pyer Dircx en vraagt daarbij toestem
ming aan de curatoren, haar zwagers Gerryt Ruirds en Cornelis Annes. 89 

ln 1651 wordt Cornelis Annes vanwege zijn leeftijd(?) als curator vervangen 
door Sierck Broers. Gerrit Ruirds blijft aan. In de akte van scheidinge wordt 
zijn nalatenschap op 2804.13.12 gg getaxeerd. 90 

Siouck overlijdt in 1660. Uit de boede/inventaris blijkt dat de beide dochters 
Antie en Remck al zijn getrouwd, de oudste dochter Ruirdtke wordt innocent 
genoemd. 91 

Uit dit huwelijk: 
1. Ruurdtke Sippedr, geb. Wergea ca. 1623, innocent, over!. voor 4 sept. 

167 1. 
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Het "gerechte part " van Ruirtke, wordt in de boede/inventaris op 1200 
gg gesteld. Dit bedrag wordt aan de andere drie kinderen ter beschikking 
gesteld tegen een reme van 5%. Deze jaarlijkse rente van 60 gg dient tot 
onderhoud voor Ruirtke. 9~ 

2. Ruierd Sippes, volgt Vlc. 
3. Antie Sippes, volgt VId. 
4. Remcke Sippes, volgt Vle. 

Vd. Gerrit Ruirdts, (zoon van IVa), geb. ca. 1590, meier te Wergea, overl. 
tussen mei 1669 en 1672, trouw1 ca. 1625 met Ints Gabedr, afkomstig uit 
Wergea, over!. aldaar Yoor 11 maart 1646, dochter rnn Gabe Epes, meier te 
Wergea, en Trijn Jansdr; trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 15 sept. 1645 met 
Japcke Egbertsdr, afkomstig uit Aldeboarn, geb. ca. 1610, woont te Wergea. 
In 1625 heeft Gerrit een schuld aan het sterfhuis van Griet Gielts en wijlen 
Si bren Siurdts te Grou. hij woont dan in Wergea. 93 Met zijn broer Rienck 
huurt hij hier in 1630 een "halve huisinge of twee camers op Naerderburen " 
eigendom van wijlen Si brandt Keimpes Jorna. 94 Maar in 1638 boert hij in 
Wergea op een '·huisinge. schuire. molckenkamer en 9 schar greitlandt ge
naemt de Mar/enne en l 5pm maydlandt '·: hij huurt dit van zwager Cornelis 
Annes.95 

In 1640 koopt hij uit de sterfhuisinventaris van zijn schoonvader Gabe Epes 
een huisinge. hoyberge watermolen met sate en landen voor 1800 gg. Deze 
sa te, stem 40. 96 doorgaans Gabbe Epes-sa te genoemd. was "durslange " be
woond door schoonvader. die hier ook overleed. De koopsom kon voor de 
helft uit het erfdeel van zijn vrouw betaald worden. dat 88-1. 20.14 gg 
bedroeg. 9ï Zij boeren hier maar kort samen. 
In 1646 overlijdt lnts, zij laat hem twee kinderen na: Ruird, 20 jaar, en Cor
nelis, 15 jaar. Bij de scheiding vanwege Gerrits ' tweede huwelijk met Japke 
Egberts van Aldeboarn wordt de inboedel getaxeerd op 1387. 14 gg. 98 Het 
betreft dezelfde stem 40. gehuurd van raadsheer Andree. De taxatie wordt 
gedaan door zijn buren Keimpe Sibrens Jorna en Jantie Hayes Hel/inga. De 
levende have bestaat uit 7 koeien. 2 rieren en l hokkeling. In 1652 houdt hij 
boelgoed. waarschijnlijk vanwege beëindiging van zijn boerenbestaan. 99 

Gerrit is een echte ''pater familias ". Van bijna twintig neven en nichten is hij 
curator, waaronder de twee kinderen van zwager wijlen Epe Gabbes en 
Lysbeth Jetsedr, 100 de kinderen van Cornelis Jans mr. smid te Garyp en de 
kinderen van broer Sippe. 
Hij lijkt welgesteld en leent regelmatig geld uit, in 1665 klopt Baucke Tietses 
bij hem aan voor een schuit101 en ook Gerrit Wierts. schuitevaarder. weet hem 
te vinden. 102 Binnen de familie leent Gerrit onder andere aan ldsart Tietses en 
Sioerd Gerbens. Veel akten worden in juni 1672 geregistreerd. vermoedelijk 
in verband met zijn overlijden. 
Zijn schoonvader Gabe Epes verkoopt in 1615 een zevende part Blijhuistra
sate te Grou. 103 mogelijk liggen de "roots " van lnts en haar ouders in Grou. 
Al in 1612 beurt hij hier renten. als Gabe zelf in Wergea boert. 
Uit het eerste huwelijk van Gerrit met Ints: 

1. Ruird Gerrits Hellinga, volgt Vlf. 
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2. Cornelis Gerrits, afkomstig uit Wergea, geb. ca. 1631, overl. na 11 maart 
1646. 

Tekstfragment met handmerk van 

Gerrit Ruirdts 

Ve. Jucke Sybes, (zoon van Nb), geb. ca. 1580, meier en kerhoogd te 
Warten, overl. aldaar voor 24 jan. 1643, tromvt met Frouck Yffs, overl. na 
1632, waarschijnlijk dochter van Yff Foockes, meier te Hempens. 
In 1612 procedeert Jucke Sybes tegen Abraham Tiaerts.10.; Ook in 1615 en 
161 7 staat Jucke weer voor het gerecht als Rinse Eernses tegen hem. de we
duwe van Rintse Hylckes, Folcart Jacobs en Oege Sytses procedeert. 105 Het is 
niet zeker of het hier niet zijn grootvader betreft. 
Mogelijk betreft het proces sate Emckema, drie van de vijf betrokkenen wor
den in 16../0 als meier dan wel eigenaar van deze sme genoemd. 
Op het boelgoed van Rixt Hylckes te Warten in 1627 is hij koper van "'rom
linge. 106 In 1629 treedt hij op als kerkvoogd van Warten waarbij hij voluit 
ondertekent. 10 

In de boede/inventaris van Rinse Jetses te Warten zit een koopbrief met re
versaal waaruit blijkt dat Rinse in 1627 een huis verkocht heeft aan .Jucke 
Sybes en zij"n vrouw Frouck Yffsdr, waarbij nog een schuld resteert van 252 
gg aan het sterfhuis. 108 .Jucke heeft ook met "schuiten·· van doen. want in 
1641 daagt Gos lick Jacobsz, mr. schuytmacker uit Franeker. hem voor het 
gerecht. 109 

In 1639 leent hij van Trijn Tiallings. weduwe van Jan Pieters Meerstra. 100 
gg. 110 Hij moet hiertoe zijn land en inboedel te Warten als onderpand geven. 
dit zal stem 24 betreffen. Waarschijnlijk via zijn vrouw is hij", samen met 
Feicke Johannes en Trijn Jans. mede-eigenaar van Warten stem 24. Emckema 
genaamd. 111 

Bijzonder is dat er naast drie eigenaren ook vier meiers genoemd worden. 
Naast Jucke Sybes zijn dat Oege Sytses. Rinse Eelckes en Anne Melis. In zijn 
sterfhuis, in 1643, worden zijn vijf kinderen met aanhang genoemd. De 
inventaris bestaat uit 11 kalveren. een sate lands te Warten, een huis te War
ten, drie turfschuiten met zeil. ca. 117 part lands in Emckema-sate te Warten 
en een perceel turf in ''de Wolde " (Earnewáld?) staande. Vervolgens vindt er 
een boelgoed plaats. u:: De totale erfenis bedraagt 1681.22 gg. 113 

Foocke Yjfs. zijn zwager. dan te Witmarsum. wordt voogd over zijn kinde
ren.114 
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In l 64-/. worden zijn erven door Trijn Tiallings uitgekocht, na wat stmbbe
/ingen met de erfgenamen en mede-eigenaar Feicke Johannes. koopt zij 117 
van Emckema voor 500 gg. 
Uit dit huwelijk: 

1. Trijn Juckes, volgt Vlg. 
2. Tiets Juckes, ·volgt Vlh. 
3. Sybe Juckes, volgt Vli . 
4. Hylcke Juckes, geb. Warten ca. 1624, boer te Warten, over!. na 10 april 

1650. 
In 16-/.l is hij koper in het boelgoed van Meinert Tiaerds u 5 en in 1650 
koopt hij voor 32 gg een "rood grieme koe " uit het boelgoed Johannes 
Dircx. u6 

5. Claas Juckes, volgt Vlj. 

Vf. Melle Sickes, (zoon van IVc), meier en huisman te Garyp, trouwt Garyp 
15 april 1638 met Antje Tjercks, dochter van Tjerck Ales, huisman te Garyp. 
Bij hun huwelijk worden beide vaders genoemd als getuige. In 1640 is Melle 
Sickes meier van Garyp stem 7. zijn vader is eigenaar. Melle kan het hier 
financieel niet bolwerken. voortdurend moet hij geld lenen. ir In l 658. hij 
heeft dan al gedeelten van zijn zate beleend, zijn de schulden dermate hoog 
opgelopen dat hij gedwongen is de gehele zate Le verkopen. Met zijn zus 
Jetske. getrouwd met Luytien Douwes van Nijega. verkopen ze ieder hun helft 
aan dominee Petrus Meilsma van Oudega voor 1706.2 gg. Melle mag tot zijn 
dood voor 75 cg per jaar meier blijven op de boerderij. De dominee vraagt 
wel een zekerheidstelling voor verdere schulden in de vorm van de huisin
ge.118 Waarschijnlijk maakt hij niet lang gebruik van deze regeling want hij 
koopt in l 658 al land in Suameer. 119 

Uit dit huwelijk: 
l . Tjerck Melles volgt Vlk. 

Generatie VI 

Vla. Sije Sipkes, (zoon van Va), geb. ca. 1605 te Swichum, woont te Wergea, 
Warten en Leeuwarden, over!. na 1638, trouwt met Antie Gerryts, afkomstig 
van Warten, over!. tussen 1634 en 1638 dochter van Gerrit Doeckles, huis
man te Warten, en Jans Harmens; trouwt (2) met Bauck Sickedr, woont te 
Leeuwarden, over!. na 8 juni 1638. 
Sije was degene die van zijn vader de school bij Wigle van Aytta moest 
afmaken. In l 630 krijgt hij van oom en voogd Tyaerd Sijes zijn vaderlijk erf
deel. Na hun huwelijk wonen Sije en Antie eerst in Warten, later "op ·r Fliet " 
te Leeuwarden. waar Antie in 1638 overlijdt. Haar vader Gerrit Doeckles 
wordt curator over Pi trick. int 6de. en Rinck. int 4de jaar. haar kinderen bij 
Sije. 
Na het overlijden van Antie trouwt Sije opnieuw met Bauck Sickes. Evert 
Gerryts huisman te Grou. broer van An tie. geeft consent voor dit huwelijk. 120 

In 1659 bij het overlijden van grootvader Gerrit te Warten worden Anties 
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kinderen mede-e1fgenaam. Ze worden met hun echtgenoten genoemd. evenals 
alle broers en zussen van Antie Gerryts. 1~1 

Uit dit huwelijk: 
1. Pietrick Sijedr, geb. 1633, woont te Reduzum, trom\t Idaarderadeel 

(gerecht) l l nov. 1657 met Dirck Feyckes van Reduzum. 
2. Rempck Sijedr, geb. ca. 1635, trom\t voor 1660 met Jacob Cornelis. 

Vlb. Antie Sipckedr, (dochter van Vb), geb. Wergea ca. 1616, woont te 
Wergea en Garyp, over!. voor 25 oh.i:. 1650, trouwt met Cornelis Jansen, geb. 
ca. 1610, smid te Wergea en Garyp, overl. Garyp in of voor 1672, tromvt (2) 
na 1650 met Aat Jans van Garyp. 
Cornelis· zoon Sipcke is in 1644, als enige van hun kinderen. één van de 
zestien erfgenamen van Haye Siercks. 122 De erfl.ijn en waarom de andere kin
deren niet meeërven is niet geheel duidelijk. Bijna alle andere erfgenamen 
van Haye voeren het patroniem Jans of Siercks. Siercks is duidelijk, voor de 
Jans-erfgenamen is Jan Nammes één gegadigde. Hij wordt in 15 78 in de 
Personele impostie in één post genoemd met Haye Siercks. Een huwelijk met 
een Siercksdr maakt al zijn kinderen tot mede-erfgenaam. Na het overlijden 
van de ldnderloze Haye komt zijn nalatenschap aan broers. zusters. zwagers 
en hun h.inderen. waaronder mogelijk Sipcke. 
Cornelis is smid in Wergea. hij koopt hier na 1644 steeds grotere huizen en 
wer/..plaatsen. In 1649 keert het tij. Hij verkoopt "een huis met alle smidts
gereedschap. ijzer en kool " aan de neef van zijn vrouw. Ruirdt Gerrits. onder 
conditie dat Cornelis het smidsambacht niet meer in Wergea mag uitoefe
nen. 123 In de verkoopprijs zijn nog drie zilveren ducatons als bonus voor zijn 
vrouw opgenomen. Maar één maand later blijkt Antie overleden. mogelijk bij 
de geboorte van hun jongste zoon, die in de verkoopakte ook bedacht wordt 
met één ducaton. Gerrit Ruirds. hun oud-oom. wordt curator over de vier kin
deren. 124 

Uit de scheidingsakte blijkt dat Cornelis een huis in Garyp gekocht heeft. Hier 
overlijdt hij in of voor 1672 waarna zijn weduwe de smederij in Garyp 
verkoopt aan Freerck Ryurts. 125 

Uit dit huwelijk: 
l. Sipcke Cornelis, afkomstig uit Garyp, geb. ca. 163 7, overl. na 1662. 

Bij de inventarisatie van Haye Siercks in 1644 waarin alle erfgenamen 
genoemd worden zijn Gerrit en Sippe Ruirdts testamentaire curatoren 
over Sipcke Cornelis. mede-erfgenaam van 146. 7 gg. Sipcke wordt ge
sterkt met zijn vader Cornelis Jans. 126 In 1662 ontvangt Sipcke zijn moe
derlijk erfdeel van zijn curator Gerrit Ruirds. 127 Ook de andere kinderen 
rekenen bij hun meerderjargheid af 

2. Ype Cornelis, afkomstig uit Garyp, geb. ca. 1638, overl. na 1663. 
3. Antie Cornelis, afkomstig uit Garyp, geb. ca. 1647, overl. na 1672, 

trouwt Garyp 22 mei 1664 met Gerrit Gerrits, van Garyp. Antie komt bij 
haar huwelijk Yan Wergea. 

4. Haye Cornelis, geb. ca. 1650, overl. na 1672. 
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Vlc. Ruird Sippes, (zoon van Vc), geb. Wergea ca. 1633, meier aldaar, over!. 
na 7 juli 1681, trouwt Idaarderadeel (gerecht) 29 mei 1654 met Antie 
Wopckes, geb. Wergea ca. 1630, over!. in of mor 1661 , dochter van Wopcke 
Tyaerdts Andringa, 1 ~8 boer te Weidum en Wergea, en Sycke Sijes.129 

Ruierd trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 13 mei 1661 met Claaske Jantiedr, 
geb.Wergea. ca. 1630, waarschijnlijk dochter van Jantie Hayes, huisman te 
Wergea, en Wytske Pyters. 
Bij het overlijden van zijn vrouw Antie. in of voor 1661. is Ruierd boer in 
Wergea. Dit blijkt als in 1667 Anties vader, Wopcke Tiaerds Andringa, als 
voogd optreedt over hun drie kinderen. 130 

Ruierd boert niet best. hij moet regelmatig geld lenen. In 1667 leent hij geld 
van Jantie Hayes de vermoedelijke vader van zijn tweede vrouw. 131 

Maar echt helpen doet het niet. In 1671 laten zijn crediteuren onder aanvoe
ring van Wopcke Sijbrens (=Wygersma). lakenkoper te Wergea, beslag leggen 
op zijn erfdeel van wl. zus Ruirtke. 132 

En in 167 3 komt er een einde aan zijn boerenbestaan. De inventarisatie ten 
huize van Ruird Sippes. op verzoek van eerder genoemde Wopke cum soc. , 
lijkt ingegeven door schuldeisers die hun geld veilig wil stellen. De boedel is 
vrij sober met o.a.: '2 melckkoeien, 2 rieren. 5 hocklingen ". Omdat de 
inboedel gedeeltelijk en kleding helemaal buiten de verkoop vallen. doet het 
denken aan een executoire verkoop. 133 

Uit zijn eerste huwelijk: 
Er zijn drie kinderen, die nergens met naam genoemd worden. Ze zijn 
geboren tussen 1654 en 1661, in 1662 zijn ze erfgenaam van hun grootmoeder 
Sycke Sijes. 134 Ze erven 300 gg en delen mee in haar goud en zilver. Er is een 
beding dat hun vader aan de twee jongste kinderen interessen moet uitkeren 
van hun l 7de jaar tot hun 25ste jaar. In 1667 leven ze alle drie nog als hun 
grootvader Wopcke Andringa curator wordt. 

Vid. Antie Sippes (dochter van Vc), geb. Wergea ca. 1635, trouwt Idaar
deradeel (gerecht) 31 mei 1652 met Sioerdt Gerbens, geb. Friens ca. 1620, 
meier te Wergea, over!. na 8 april 1671 , zoon van Gerben Syuertsm, huisman 
te Friens, en Sintck Siucks. 
Antie, in haar 18de jaar, vraagt in 1652 bij haar huwelijk toestemming van 
haar curatoren Gerrit Ruirds en Sierck Broers. 135 Haar partner Sioerd Ger
bens noemt zich ook wel Diorrema. naar de sate te Friens, waar zijn vader 
boerde. Deze sate was al lang in de familie en afkomstig van Gerbens moeder 
Jef Saeckledr. Zijn vader Gerben Syuerts is een zoon van Syuert Jarichs en 
Wybrich Reiners. huisman te Kubaard. 136 Zijn overgrootvader Marten Dou
wes wordt hier al in 1511 genoemd als eigenaar van sate Groot Lopens. 
Gerben doorbreekt deze traditie en vestigt zich in Wergea waar ze 1659 
genoemd worden als geld.leners. Later wordt dit gepreciseerd tot Narderbu
ren, als hij geld schuldig is aan Juffrouw van Aytta. 137 In 1668 boert hij op 
een sate van 55 pm als de Jorna erven deze verkopen aan lmcke Tietses, de 
zwager van zijn vrouw.138 Waarschijnlijk betreft het hier Gieckema stem 41. 
Ze lenen regelmatig geld: een schuldbekentenis in 1669 aan Gerrit Ruirds 
ondertekent hij met Sioerd Gerbens Reynarda. 139 Sioerdt is niet standvastig in 
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zijn "skaainamme ". andere keren noemt hij zich weer Diurrema. J.1o Zijn zaken 
floreren slecht. veel geldleningen. van met name familieleden . voorkomen niet 
dat hij in 1670. drie jaar achter is met de landhuur. Zijn financiële staat is 
van dien aard dat zijn landheer Poppe van Burmania onderpand vraagt in de 
vorm van "een koe. een kalf en huismannereu , .. i.ii Dit weerhoudt hem niet om 
in 1671 borg te staan voor zijn zwager Ruird Sippes. in 

Er zijn van hen geen kinderen bekend. 

Vle. Remcke Sippes, (dochter van Vc), geb. Wergea ca. 1640, woont te S\\i
chum, Wergea en Werstiens, overl. na 1690, trouwt Idaarderadeel (gerecht) 
17 april 1658 met Idsart Tietses Gaickema, geb. Wergea ca. 1630, schipper 
en huisman te Swichum en Wergea, over!. voor 1690, zoon van Tietse Ybes, 
smid te Wergea. 
Idsart was eerder gehuwd met Jeltie Harmens, van Wergea. 
ldsart was aanvankelijk turfschipper. In 16-19 koopt hij van smid Cornelis 
Jans een ledige plaats en belooft hij al het ijzer bij hem af te nemen. w In 
1654 woont (en boert?) ldsart bij de Froskepolle als hij 3 mad land koopt. 144 

In 1657 keert hij temg naar Wergea via een wande/koop met broer Rinse. 
mogelijk in verband met het overlijden van zijn vrouw Jeltie. 
Hij hertrouwt één jaar later met Remck Sippedr. In hun huwelijksjaar lenen 
ldsart en Remck 2 x 300 gg van Tietse lbez c.s. te Wergea '·ons vader en 
moeder" en van lmcke Tietses en Rieme Lieuwedr "ons broeder en snoor ". 145 

Vermoedelijk om hun "huis. hiem, hof en plantage: de vaart ten Noorden en 
Oosten ; de pastorie landen ten Zuiden " gekocht van Diorre Dircx te betalen. 
Dit huis stond in Wergea bekend als "t Kasteel". 146 In 1659 verkoopt hij zijn 
(ouderlijk?) huis wat hij eerder van broer Rinse kocht, aan zijn broer Baucke 
Tietses. J.l ï 

Dit is voor ldsert de start om zeer actief te worden in het Wergeaster onroe
rend goed. Middels leningen van vooral familie. financiert hij de aankoop van 
diverse huizen. Landen en saten. Hij koopt onder meer 12 pm land aan het 
Langdeel. 148 land in G(a)ieckema-sate, parten stem 31 Wygersma-sate 149 etc. 
Hij boert zelf enige tijd op de sate waaraan hij zijn naam ontleent: sate 
Gaickema; het andere goed verhuurt hij. Rond 1663 wonen ze enige tijd in 
Swichum. 
Zoals wel bij meer personen in deze parenteel volgt er rond 1670 economisch 
een kentering. Hij verkoopt steeds meer onroerend goed o.a. sate Gaickema 
(stem -11) . waarvan hij 415 bezit aan Hessel Bootsma. 150 Hij leent frequent en 
in 1674 woont hij in een huis(je) in de lnburen met als buurman Ruird 
Gerrits. J5J Voor 1690 is hij overleden. Zijn vrouw woont nu, met haar beide 
zoons. in Werstiens. waar nog steed'i schulden afgewikkeld worden. 152 

ldsart komt uit een familie die al generaties in Wergea woont en werkt. Zijn 
overgrootvader Ybe Taeckes wordt daar in 1627 al als smid vermeld153 een 
beroep dat ook ldsarts ·grootvader uitoefende. 
Uit het eerste huwelijk bij Jeltie: 

l. Harmen Idserts, geb. ca.1650, turfschipper te Wergea, trouwt Idaardera
deel (gerecht) 17 april 1676 met Antje Hayes van Wergea. In 1676 koopt 
hij een turfschuit. zijn vader is borg 154 
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Uit zijn tweede huwelijk met Remck: 
2. Tietse Idserts, volgt Vlla. 
3. Sippe Idserts, geb. ca. 1660, woont te Werstiens, over!. na 1703. 

S;ppe verkoopt ;n 1703 zijn deel land in Wergea en lrnsumerzijl voor 550 
cg aan zijn broer Tietse. Het zal hier aangeërfd land betreffen .155 

Vlf. Ruird Gerrits Hellinga (zoon van Vd), geb. Wergea ca. 1626, smid te 
Wergea, over!. aldaar voor 12 dec. 1690, trouwt Idaarderadeel (gerecht) 21 
oh.i:. 1650 met Jeltie Hillebrands, afkomstig uit Jellwn, geb. ca. 1630, over!. 
Wergea tussen 1655 en juni 1656, dochter rnn Hillebrant Hilbrants, meier te 
Jellum en Siouck Gerbensdr; trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 22 dec. 1656 
met Auck Ates, geb. Easterwierrum ca. 1630, woont te Wergea, over!. na 
1691, waarschijnlijk dochter van Ate Jeltes en Grietje Tiebbedr. 
Rzärd is 20 jaar als zijn moeder. lnrs Gabes. in 16./.6 overlijdt. Zijn groot
vader Gabe Epes en oom Douwe lnnes worden zijn curatoren. 156 De familie
traditie boer ;n Wergea. eind;gt bij Ruurd. Hij wordt de grondlegger van een 
nieuwe traditie. Hij is de eerste van de vijf generaties: smid te Wergea. In 
1811 zal één tak van de familie zich dit beroep tot naam kiezen. 
Samen met zijn vader "Gerryt Sioerdts" (moet zijn Gerrit Ruirds). koopt hij 
vlak voor zijn huwelijk in 1650 een "huisinge en plaats c.a. : hebbende de 
PastoriJ.fenne ten Oosten. Morck Lieuwes ten Zuiden. de herevaart ten Westen 
en ldsert Tietses ten Noorden ··. met alle smidtsgereedschap. van Cornelis 
Jansen smid te Wergea voor 627. 7 gg met 3 zilveren ducatons voor de vrouw 
en 1 voor zijn jongste zoontje. 157 (Cornelis. is met An tie S;pkes. Ruurds n;cht. 
getrouwd.) 

Handtekening Ruirdt Gerrits waar hij 

zich voor het eerste "Hellinga'· noemt. 

Bij zijn eerste vrouw. Je/tie. heeft Ruird twee dochters. lnts en Je/tie. Zijn 
vrouw is, gezien de naamgeving van het tweede kind. in het kraambed over
leden. In 1658 worden hun "oom Hillebrant Hillebrants tot Suwáld en 
oudoom Sioerd Gerbens tot Wergea " hun curatoren. Jeltie laat de kinderen 
124 cg na, met de verplichting tot onderhoud en hen te leren lezen en 
schrijven.158 

Ruird is hertrouwd met Auck Ates. 
In 1663 is Ruird Gerryts (samen met Jan Rommerts) namens zijn kinderen 
erfgenaam van wijlen Gerben Sioerds. de grootvader van Jeltie Hillebrants. 159 

Gerben. alias Gerben Sioerd<; Diurrema. was huisman te Friens en ook de 
vader van Sioerd Gerbens (Vld) 
In 1671 koopt hij een huis op de lnburen met vrije uitgang aan de buurt en 
vaart. 160 Zijn zaken floreren aardig. want Ruird koopt en verkoopt huizen en 
leent regelmatig geld uit. Hierdoor komt hij frequent voor in de boeken van 

!05 



ldaarderadeel. In J 6 7 4 als Douwe Rins es zijn huis aan Rinse Tietses 
verkoopt. blijA.1 Ruird Gerryts naastligger re zijn en blijkt dar zijn huis aan de 
walkant staat. Douwe mag zijn turfschuit hier aanleggen maar als tegen
prestatie zal hij. wanneer hij steenkool voor Ruurd uil Harlingen heeft ge
haald. geen vrachtgeld mogen vragen. Een recht wat zijn voorganger. ldsart 
Tietes. ook al bezat. 161 

Vanaf J 6 79 gebruikt Ruurd de naam Hellinga. hij ondertekent. bij het over
lijden van zijn schoonmoeder Grietje "Ates ". voluit met Gerrit Ruurds Hel
linga16:: ook in de sterfhuisinventaris van Ymcke Thietses te Wergea staat hij 
met zijn "skaainamme ". 163 

Deze Ymcke is aangetrouwde familie: hij is een broer van l dsart (Vie). 
Haye Meinerts verklaart in 1690. namens zijn vrouw Ynsck Ruirds. als erf 
genaam van zus Je/tie Ruyrds. dat hij uit de boedel van wijlen zijn schoon
vader Ruyrd Gerryts het restbedrag van 62.1-1 gg heeft ontvangen. 16-1 Bij het 
huwelijk van dochter An tie geeft zijn vrouw consent. 
Zijn tweede vrouw Je/tie komt van Easterwierrum, in de sterfhuisinventaris 
van haar moeder. Grietje ·'Ates " verwijst een schuldvordering naar een sate 
aldaar. 165 Mogelijk is haar vader Ate Jeltes. die als oom te Easterwierrum 
genoemd wordt in een weesakte betreffende Ate Tiebbes. 166 

Uit Ruird' s eerste huwelijk: 
1. Y nscke Ruirds, volgt VIIb. 
2. Jeltie Ruirds, volgt VIIc. 

Uit zijn tweede huwelijk met Auck Ates: 
3. Y pe Ruurds, volgt VIId. 
4. Antje Ruurds, volgt Vlle. 
5. waarschijnlijk Helena Ruirds, volgt Vllf. 

Vlg. Trijn Juckes, (dochter van Ve) geb. Warten ca. 1620, overl. aldaar voor 
1 febr. 1676, trouwt ca. 1640 met Dirck Halbesz, meier te Warten, overl. 
aldaar voor 1666, waarschijnlijk zoon van Halbe Hartmans, meier te Warten, 
en Jesel Ruirdsdr. 
Dircks (waarschijnlijke) voorouders wonen al generaties in Warren. in 1552 
registreert zijn overgrootvader Ha/be Hartmans zich hier met "helbaerdt en 
degen ". 167 Zijn grootvader was voor 1640 mede-eigenaar van Siensma-sate. 
Warten stem 2 7. Ook zijn vader boert in Warten. Jesel komt uit een boeren
geslacht van Grou en Aldeboarn. 
Dirck is misschien eerst (turf)schipper. in 164-1 heeft hij 260.1-1 gg schuld aan 
het sterfhuis van zijn schoonvader Jucke Sybes "voor de reste van een 
schuit ". 168 In 1654 is hij echter meier van Emckema-sate, Warren stem 24. 169 

Twee jaar later vinden we hem als curator over de kinderen van Dirck 
Poppes. meier te Warten. en Berber Alberts. 170 Hij overlijdt voor 1666. Zijn 
vrouw procedeert dan als weduwe met Douwe van Burmania. vanwege een 
geschil over landhuur. 171 

Trijn overlijdt in 1676. haar erfenis wordt bestemd voor het onderhoud van 
haar innoceme jongste zoon Jan. de andere kinderen stemmen hiermee in. n 
Uit dit huwelijk: 

1. Halbe Dircx, trouwt Leeuwarden 15 dec. 1665 met Willemke Wabbes, 
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-
wonende onder de klokslag van Leeuwarden. In 1668 koopt hij een huis 
in Warten op de Midsburen. 173 

2. Foock Dircks, volgt onder Vllg. 
3. Johannes Dircks, woont in 1679 te Warten, trotmt Rins Tabes, dochter 

van Tabe Johannes en Bauck Jetsedr, yan Warten. 
Johannes en Rins behoren bij de twaalf (vooral katholieke) echtparen in 
Wergea/Warren die gerechtelijk vervolgd worden vanwege ongehuwd 
samenwonen. Zie verder Jucke Juckes (Vlh-1) . 

4. Jan Dircks, innocent, ·woont in 1676 in Warten. 

Vlh. Tiets Juckes, (dochter van Ve), geb. Warten ca. 1620, over!. na 1674, 
trou\\t voor 24 jan. 1643 met Jucke Jetses, geb. Grou ca. 1610, meier en 
turfschipper te Warten, over!. aldaar voor 15 april 1674, zoon van Jetse 
Wybes,1

;
4 bakker te Grou, en Foock Ulckedr. 

Jucke Jetses is in 16-19 meier van Klein Ojjkema (stem 14) te Warten. 175 met 
als naastligger Feicke Juckes(?). In 1652 is Gerrit Lolckes van Warten zijn 
buurman, 1ï

6 als die een ledige plaats koopt1
ïï en deze als huis in 1662 weer 

verkoopt. 178 Naast boer is Jucke ook schuitevaarder en leent hij in 1674 in die 
hoedanigheid geld van Eelcke Rinses. 179 

Bij zijn overlijden in 167-1. laat hij zijn vrouw drie minde1jarige kinderen na. 
De erfenis bestaat uit een huis en "meyers-gerechtigheden " en onder meer 6 
koeien en een turfschuit. 180 

Zijn broer Wybe Jetses wordt curator en is dit in 1680 nog over Jetse en 
Jucke Juckes: dochter Fooc/.; is inmiddels gehuwd met Jacob Jans. de kinde
ren erven 1OOgg 181 

Uit dit huwelijk: 
L Jucke Juckes, geb. ca. 1650, woont te Warten, trouwt Idaarderadeel 

(gerecht) 21 oki. 1672 met Pytje Wopkes (alias Syts Wopckes). Zij over
lijden beiden voor 1692 kinderloos te W arten. 
In 1672 worden Jucke en Syts Wopckes samen met twaalf andere (vooral 
katholieke) echtparen in Wergea!Warten ''geaccusseert van breucken 
gecauseert door bijslapinge en foute van wettelijck trouwen ofte solem
nisatie van hun trouwbelofte". 182 Hierop laten zij hun huwelijk rechterlijk 
bevestigen. Dit lij/..,"t veel op een '·godsdienststrijd" die toen woedde in 
Wergea/Warten. Ongehuwd samenwonen of louter huwen voor de room
se kerk was. formeel. in strijd met de wet. maar doorgaans kwam het 
(neder)gerecht alleen in actie na klachten of aandringen van de predi
kant. Inzet was met name een verruiming van de rooms-katholieke 
geloofsbeoefening 
Met name de al eerder genoemde Lolcke Gerrits liet deze twist met het 
grietenijbestuur tot een ware strijd culmineren. Hij tartte, als meest kapi
taalkrachtige representant. het grietenijbestuur door openlijk kruisbeel
den en later zelfs gebeeldhouwde heiligenbeelden aan zijn gevel te be
vestigen. Voor dit laatste werd hij veroordeeld en gevangengezet. 183 In 
het vonnis leek voor het Hof niet de katholieke provocatie, maar het 
tonen van een afbeelding van God en heiligen het meest aanstootgevend. 
Een soort Warten-cartoonrel avant la lettre dus. Op 29 febr. 1692 wordt 
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hun huis in de Midsburen door de e1fgenamen verkocht. J8.I 

2. Foock Juckes, geb. Warten ca. 1650, meierse aldaar, oYerl. na 1698, 
trom>.t ldaarderadeel (gerecht) 14 okt. 1672 met Jacob Jans, meier te 
W arten, over!. voor 1698, zoon van Jan Jelles, meier te Warten, en 
Trijntje Melis. In 1698 is Foock meierse van Wanen stem 9. 

3. Jan Juckes, geb. Warten ca. 1654, woont aldaar, over!. voor 29 febr. 
1692. 
Jan Juckes woont in 1688 in de Midsburen te Warten naast zijn broer 
Jetse als hij een huis koopt waarvan de huur al "'15 à 16 jaar niet 
ingevorderd dus onbetaald zijnde ": het is onduidelijk wie er recht heeft 
op de achterstallige grondpacht. 185 

4. Frouck Juckes, geb. Warten ca. 1657, ongehuwd, over!. aldaar voor 14 
dec. 1680. 
Frouck overlijdt in 1680 kinderloos. haar e1fenis van l 00 gg gaat naar 
haar broers en zussen. die vertegenwoordigd worden door hun curator 
Wybe Jetses. 186 

5. Jetse Juckes, geb. Warten ca. 1659, woont aldaar, over!. na 30 jan 1688. 
Mogelijk is hij identiek met de Jetse Jouckes die in 1698 een dochter 
Douckje laat dopen . 

Vli. Sybe Juckes, (zoon Yan Ve), geb. Warten ca. 1621 , schuitevaarder, 
koopman en meier te Warten en Werstiens, over!. aldaar voor 21 febr. 1683, 
trom;..t voor 1650 met Pietie Willems, afkomstig van Hempens, overl. Werstiens 
voor 21 febr. 1656, dochter van Willem Jans en Hittie Piers. van Hempens. 
Sybe trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 17 dec. 1655 met Jouck Wierts, 
afkomstig uit Wergea, geb. ca. 1630; trouwt (3) rnor 30 okt. 1672 met 
Gerbrich Yffs, geb. ca. 1610, woont te Warten, overl. na 1683, waarschijnlijk 
dochter van Yff Douwes, huisman te Warten, en Waal Jacobsdr. 
Gerbrich was eerder weduwe van Yff Doedes, over!. Warten tussen 12 oJ...i. 
1668 en 30 oJ...i. 1672, zoon van Doede Willems en Foeck Yffsdr van Warten. 
In 1650 koopt Sybe Juckes. met de vermelding. '·tegenwoordig te Werstiens " 
en gehuwd met Pietie Willems. een huis, loots en ledige plaats te Warten voor 
339 gg van Je/tie Allesz en Siouck ldsckes te Warten. 18 In 1652 blijkt waar
voor. hij is koopman en schuitevaarder te Warten. In die hoedanigheid is hij 
100 gg schuldig aan Gellius Dominici te Leeuwarden: zijn schoonouders 
Willem Jans en Hittie Piers te Hempens staan borg. 188 In 1653 heeft hij een 
huysinge en winkel in Warten gekocht. "met maten, gewichten. schalen, toon
banck en andersins ,. voor 900 gg van Willem Halbes en Lysbeth Wybes. 189 

Sybe blijft niet lang koopman. in 1656 boert hij in Werstiens. hier overlijdt 
Pytie. Haar vader Willem Jans en haar broer Andries Willems worden cura
tor over hun enig kind Jucke . dan 6 jaar oud. De inventaris is niet riant: 2 
koeien, l rier. wat huismannnenreeuw. verder worden nog "een schuite met 
seyll " genoemd. 190 Zijn tweede huwelijk met Jouck Wierts lij/..:t kinderloos. Na 
haar overlijden trouwt hij in 1672 met Gerbrich Yfls. de weduwe van Yfl 
Doedes.191 

Als Murck Keimpes (Jorna) in 1677 land te Warten verkoopt aan Gerben 
Freericks (Jelgersma) te Friens. is Sybe hier meier: huurderse van de huisin-
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ge is Feick Johannes. m Het betreft hier het andere. zuidelijke Emckema. stem 
7. dat Murck van zijn vader geë1fd heeft. 
In 1679 woont hij weer in Werstiens. waar hij ook overlijdt. Zijn weduwe 
Gerbrig maakt in 1683 inventaris. er zijn 7 koeien. 3 rieren en ./. hokkelingen 
plus een huis. 193 

Gerbrig had uit haar eerder huwelijk met Yff Doedes twee kinderen Foock en 
Doede, Doede is de stamvader van de familie BOEKEMA van Swichum. 
Uit het huwelijk met Pietie: 

l. Jucke Sybes, geb. Werstiens ca. 1650, smid (?) te Warten, overl. na 23 
juli 1690. 
In 1688 is Jucke Sybes. mr. smid tot Warten. geld schuldig aan Sicco 
Syderius coopman te Leeuwarden. m 
In latere akten kom ik hem tegen als Jucke en Joucke Sijes. smid. moge
lijk is "Sybes " in 1688 een verschrijving. 

Vlj. Claas Juckes, (zoon van Ve), geb. Warten ca. 1632, herbergier, meier en 
timmerman, over!. aldaar voor 8 aug. 1666, trouwt met Neeltje Hylckes, geb. 
Warten ca. 1625, over!. aldaar voor 15 april 166 7, dochter van Hylcke Ottes, 
meier en kerhoogd te W arten, en Gats Wytses. 
Claes Juckes en Nee/de Hylckes te Warten kopen in 1651 van Geiske Jans te 
lrnsumerzijl een huis en hiem in Warren met een "vrije tappery" voor 412 gg 
en 1 zilveren ducaton. Grietman Caret van Roorda protesteert ten aanzien " 
van de vrije tap also daarin geen consent heeft gedraegen".195 Naast her
bergier is Claes ook timmerman. Hij bouwt voor Thomas Doytses een nieuw 
gebouw bij zijn helling in Warten 196 en levert voor 2 cg een "kints dootskiste ,. 
aan Epe Tetmans. 197 Als timmerman is hij ook curator over een Halbe en 
An tie Wopckes. 198 

Claes en Neeltje overlijden beiden jong, in of voor 1667. 199 Zwager Otto 
Hylckes en broer Sybe Juckes worden curatoren over hun nogjonge kinderen. 
Auck is nog maar net 3 jaar. Uit de inventaris blijkt dat Claes ook boerde. het 
huis. schuur en halve watermolen worden verkocht evenals de 9 schar land. 
De kopers schenken hen een halfjaar huur, een bijzondere conditie lijk-t dar 
het paswr Cuperus vrij staat "zolang het de pastoor of zijn opvolgers belieft" 
het huis te verkopen. 200 

Uit dit huwelijk: 
1. Stijntje Klases, volgt Vllh. 
2. Jucke Clases, volgt Vlli. 
3. Foock Clasedr, geb. Warten ca. 1661 , dienstmeid, over!. aldaar voor 14 

dec. 1680, trouwt met Jan Tabesz, geb. ca. 1660, woont te Warten, over!. 
na 4 nov. 1689. 

4. Auck Clasedr, geb. Warten ca. 1664, woont te Grou, over!. na 24 april 
1682, trouw1 Idaarderadeel (gerecht) 3 maart 1681 met Jan Meinderts, 
geb. ca. 1650, J...-uiper te Grou, over!. na 24 april 1682, waarschijnlijk 
zoon van Meinert Hayes, kuiper te Grou, en Saap Piers. : oi 

Vlk. Tierck Melles, (zoon van Vf), geb. Garyp ca. 1650, boer aldaar, over!. 
Garyp 1728/ 173 8, gaat in ondertrouw Garyp 9 maart 1684 met Aaltje 
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Harckes. afkomstig van Garyp, dochter \'an Harcke Sipckes en Ibeltje Jacobs 
van Garyp. 
In 1698 is stem 7. het vermoedelijke Foocklema. geheel uit handen van de 
families verdwenen. Renso Meilsma en Julius Steringa zijn dan de eigenaars 
(zie noot 279). De sate. groot 50 pm. is uiteen gevallen en wordt ·ïn stucken 
verhuirt ··. Ook het meierschap is niet binnen de familie gebleven. Tierck boert 
op Garyp stem -/.8. In 1693 wordt hij al elders genoemd. Hij is dan boer en 
koper van land in "Sygerswolde onder Garyp ". in hetzelfde jaar koopt hij 
land te Garyp in de bovenste Kampen. :!OJ In 1 728 boen hij op Garyp srem 55, 
de boerderij waar zijn grootvader. T}erck Ales. in 1640 al meierde. Tjerck is 
in 1680 op belijdenis gedoopt in Garyp. Jo3 

Kinderen uit dit huwelijk. : 
1. Romkje, ged. Garyp 12 april 1685. 
2. Harcke, ged. Gmyp 27 febr. 1687, jong overleden. 
3. Harcke, ged. Garyp 13 mei 1688, jong overleden. 
4. Wytske, ged. Garyp 8 dec. 1689. 
5. Antje Tjercks, ged. Garyp 21 dec. 1690, overl. Garyp 1766, gaat in 

ondertrouw Garyp april l 718 met Sybe Ruurds, ged. Garyp 14 aug. 1696, 
meier te Gaastmaburen en Garyp, overl. Garyp 1777, zoon van Ruurd 
Sybes en Wytske Geerts. 
Sybe is in J 728 meier op Hurdegaryp jloreen 4. een sa te van 50 pm in de 
buurtschap Gaastmaburen. Van 1748 tot 1768 meiert hij in Garyp op 
stem 5 en 6. Stem 5 is een " hornleger zonder huis " van 131: pm en ook 
stem 6 is maar 10 pm groot: beide zijn eigendom van de kerk van Garyp. 
Misschien is de grootte van deze stemmen voor de fiscus bepalend om 
Sybe in 17-19 "een welgesteld arbeider" te noemen in plaats van boer of 
meier. Vanwege zijn kinderen "vele in getal " krijgt hij vrijstelling van 
deze belasting. Antje overleeft al haar broers en zussen. in 1763 is zij 
enig erfgenaam van haar overleden broer Harcke. Uit de speciekohieren 
blijkt beider overlijdensdatums. beiden stierven op hoge leeftijd: Antje in 
1766 en Sybe in 1777. 
Uit dit gezin. langs vrouwelijke lijn. de families WESTER en BOUMA van 
Garyp. 

6. Harcke Tjercks, ged. Garyp 8 juni 1694, meier te te Siegerswäld o/Garyp, 
ongehuwd overl. aldaar 2 okt 1763. 
Vanaf 17-1-8 is Harcke, eerst met broer Oebele. meier op Garyp stem 55. 
De stem waar ook zijn vader en grootvader van moederszijde boerden. In 
1749 wordt hij "redelijk welgesteld boer '' genoemd. Bij zijn overlijden in 
1763 laat hij zus Antje "twee stuÁ.je bouwland en enig vergraven pet
/and" onder Earnewêtld en Garyp na. zijn bezit wordt getaxeerd op 684.2 
cg. ::04 

7. Oebele Tjercks, ged. Garyp, 11 aug. 1700, boer te Siegerswoude 
o/Garyp, overl. aldaar 1743/1756. 
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In 1756 wordt een akte geregisteerd: "Harcke en Oebele Tjercks ge
broeders te Sygerwoude " hebben op 6 nov. 17 43 aan Syb ren Bruins te 
Garyp 125 cg geleend. Jo5 



Generatie VII 

VIia. Tietse Idserts , (zoon van Vle), afkomstig uit Wergea, geb. ca. 1660, 
meier te Jelsum en Winsum, overl. Winsum tussen 1708/1718, trouwt Idaar
deradeel (gerecht) 31 maart 1690 met Imck Andries , geb. Werstiens ca. 
1663, overl. Winsum 30 juli 1753, dochter van Andries Tzietses, huisman en 
molenaar te Werstiens en Wergea, en Auck Sioucks. 
Tietse woont met zijn moeder en broer Sippe in Werstiens. hier is hij in 1689 
curator over zijn neven Hoyte en Tietse Bauckes, erfgenamen van hun oom 
lmcke Tietses. 306 Na zip1 huwelijk wordt hij huisman in Jelsum op stem 26. Hij 
koopt in 1703. land in Wergea en lrnsumerzijl van zijn broer Sippe 207 In 1705 
is hij met Haye Meinderts en Jan Hilles, beiden van Wergea, 208 curator over 
zijn neef Tietse Bauckes, zoon van wijlen Baucke Tietses schipper te Wergea. 
In 1708 boeren ze in Winsum op stem 6. een boerderij van l 21 1h pm. Als 
echtelieden te Winsum kopen ze in 1708 opnieuw een part in Jornehuisum van 
neef Tietse. die nu in Kollumerzwaag woont. 209 

Detailkaart Wergea met zijn sates. (werkgroep Werregea Ald & Wergea Nij) 

Ymck verkoopt in 1719, mede namens haar kinderen Jdsert, Andries, Sjouk en 
Riemke, land te lrnsumerzijl. 210 Met haar zusters Tjetske en Willemke Andries 
is zij in 1722 borg voor haar tantezegger Andries Wybes, botercoopman, en 
Trijntje Hans es echtelieden te Wergea. m In 17 5 3 overlijdt lmck. bijna 90 jaar 
oud. in Winsum, waar ze vanaf 1718 als weduwe op stem 6 meierde. Haar 
vader, Andries Tzietses, is boer en molenaar in de drooggelegde Warre-
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gaas ter Meerpolder. Hij is daar in l 677 meier van Paulus Jans Kley. verwant 
van de gelijknamige drooglegger. 212 

Uit dit huwelijk: 
1. ldsert Tietses. geb. ca. 1700, over!. Beetgum 20 juli 1770, meier te 

Jelsum en Beetgum, trouwt Winsum 30 sept. 1725 met Tiet Tiepckes, af
komstig van Swichum, over!. Beetgum 20 aug. 1771 . 
ldsert Tietses is in l 728 meier van 3 pm land in Jelsum. Hij boert van 
17 38 tot 1768 te Beetgum op stem 14. een boerderij van 100 pm. In 17./.9 
wordt hij hier als '·welgesteld" aangeslagen met 6 personen. 

2. Andries Tietses, boer te Winsum, trouwt Winsum 11 jan. en Dronrijp 
(R.K.) 6 jan. 1728 met Doetje Hoites, van Winsum, waarschijnlijk doch
ter van Hoite Melles, huisman te Hidaard en Winsum, en Rixt Pieters. 
In 1749 is hij boer te Dronrijp. zijn huishouding bestaat uit 6 personen 
boven de 12 jaar en één onder de 12 jaar. Langs vrouwelijke lijn uit dit 
gezin de namen ADEMA en DIJKSTRA van Reduzum en WESTRA van 
Easterwiern1m. 

3. Sjouk Tietses, van Winsum, over!. Winsum 13 juli 1784. 
4. Rimke Tietses, meier te Winsum, trouwt Winsum 23 okt. 1746 met Antje 

Diurres, dochter van Diurre Hessels en Yns Aems van Wergea. 
In 1748 is Rimke, zijn moeder opgevolgd als meier van Winsum stem 6. In 
1749 is hij hier ' 'gemeen huisman" met een huishouding van 5 personen 
boven de 12 jaar en één onder de 12 jaar. 

Vllb. Ynscke Ruirds, (dochter van Vlf), geb. Wergea ca. 1652, over!. aldaar 
voor 12 ol1. 1692, trouwt ldaarderadeel (gerecht) 2 sept. 1674 met Haye 
Meinerts, geb. Grou ca. 1657, kuiper en huisman te Wergea en Jelsum, over!. 
na 2 1 mei 1708 zoon van Meinert Hayes, l-uiper te Grou, en Saap Piers. 
Haye trouwt (2) Oldeboorn 29 sept. 1692 en Idaarderadeel (gerecht) 12 olt. 
1692 met Symcke Rinses, geb. Wergea ca. 1650, woont te Aldeboarn, Wer
gea en Jelsum, over!. na 1696, dochter van Rinse Tietses,213 schuiteyaarder te 
Wergea, en Jantien Dircx. 
Haye komt van Grou. waar zijn vader evenals zijn grootvader en overgroot
vader kuiper waren. In 1610 wordt een Meynert Gerbrants. kuiper in Kerke
buyren te Grou genoemd, 214 vrij zeker zijn overgroot-vader. 215 

In 1682 en 1685 is Haye mr. kuiper te Wergea. Hij is dan betrokken bij het 
afivikkelen van het testament van Siouck Beerns van Suwáld. Siouck is een 
tante van zijn vrouw en via de Hillebrants aan hen geliëerd. 2 16 Siouck heeft 
een fideïcommissair testament gemaakt ten gunste van haar kinderen, waar de 
nodige perikelen over zijn. 2r 
Na zijn hertrouwen met Symcke verkoopt Haye in 1696 bij decreet ''zijn huis 
met vrije k1liperij. welke lange tijd bij hem is gepossideert. doch tegenwoordig 
bij de kopers bewoond" aan zijn zwager Minne Feickes voor 585 cg. 2 18 

Ze vertrekken naar Jelsum waar hij hetzelfde jaar als "huisman " 1115 part in 
sate Jornehuisum te Wergea verkoopt. erfgoed van zijn vrouw Symcke. 219 In 
1705 is hij. met Tietse Idserts. medecurator over Tietse Bauckes. zoon van 
zwager Baucke Tietses, schipper te Wergea.no In 1707 wonen ze weer in 
Wergea.221 

112 



Symcke ofSiementje is eerder getrouwd (Aldeboarn 25jan 167-1) geweest met 
Sjoerd Dircks. van Aldeboarn. Hij is de zoon van Dirck Johannes, molen
maker en opziener van de doopsgezinde gemeente Aldeboarn. en Grietje 
Sjoerds. Bij Sjoerd had ze drie kinderen die gereformeerd gedoopt werden in 
Aldeboarn. 
Uit het huwelijk van Ynscke en Haye: 

1. Meindert Hayes, geb. ca. 1690, h.L1iper te Wergea, over!. Wergea ca. 
1784, trouwt met Trintje Minnes,222 dochter van Vllf, ged. Wergea (R.K.) 
op 15 jan. 1698 (doopgetuige was Jeltje Watses). 

Meindert en Trintje hebben in de archieven weinig sporen nagelaten. Ook hun 
huwelijk is in de akten niet terug te vinden. maar het meterschap over hun 
dochter Grietje (in 1715 in het RK doopboek van Wergea) van Helena Min nes 
(lees Helena Ruirds vrouw van Minne Feickes) lij/..1 voldoende bevestiging 
voor Trintjes afkomst. Dat Meinert een zoon is van Haye Meinderts , blijkt in 
J 7 36 als Hessel Syb rens een hieminge koopt bij een huis ·'voormaals bij Haye 
Meinderts en zijn zoon Meindert Hayes wordende bewoond".223 In J 749 is 
Meindert Hayes een "arm kuiper " in Wergea. Hij woont in Wergea op num
mer 36 waar hij in 1778 overlijdt. Zowel hij als dochter Griet worden in de 
speciekohieren "gealimenteerd" genoemd. Grietje verhuist in J 787 naar 
Swichum. 

Vllc. Jeltie Ruirds, (dochter van Vlf), afkomstig uit Wergea, geb. in 1655 of 
1656, over!. aldaar na l mei 1730, trouwt met Watse Hiddes, geb. ca. 1660, 
smid te Wergea, over!. na l mei 1730. 
Watses achtergronden blijven vaag. In J 693 vind ik hem voor het eerst als mr. 
smid te Wergea. Het lij/..1 aannemelijk dat hij zijn overleden zwager Ype 
Ruurds opvolgt in de familietraditie. smid te Wergea. maar niet in diens 
smederij. In hetzelfde jaar is hij curator over de kinderen van Reinder Jans en 
Gaats Ates. 22~ Gaats is een zuster van Auck Ates. tweede vrouw van zijn 
schoonvader Ruird Gerrits (Vlj) . Uit de schadelijke staat blijkt dat Je/tie 
"kramen " geleverd heeft en "een der weeskinderen heeft onderricht in het 
leeren van het wolnayen ". 225 Watse Hiddes komt in de boeken regelmatig voor 
als smid en grofsmid als hij ijzerwerk levert. 226 Tussen 1718 en J 725 leent hij 
aanzienlijke sommen geld van kooplui en smeden. In 1730 verkoopt Watse de 
'·smette rij. waarin het handwerck lange jaren met goede voortgangh door de 
vercoper is geëxerceerd" voor de ene helft aan zijn dochters Akke en Hinke 
en voor de andere helft aan Alle Tjepkes. huisman te Wergea. 22

ï Drie jaar 
later verkopen de dochters alsnog hun helft aan Alle Tjepkes. De smederij 
wordt verkocht met het smid<;gereedschap, maar wordt hier niet voortgezet. 
Bij hem breekt de familietraditie: géén van zijn schoonzoons wordt smid. 
Uit dit huwelijk: 

1. Akke Watses, geb. Wergea ca. 1690, tromvt Hessel Jans, afkomstig van 
Warten, grootschipper te Wergea, zoon van Jan Hessels en Imck 
Johannes. 
In 17 49 wordt Hessel vermeld als "can cost redelijk winnen ", hij is dan 
"zeevaarder" te Wergea. 
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Uit dit huwelijk stammen onder meer de f amilies DE JONG. JURNA en 
VAN DER ZEE. Langs vrouwelijke lijn de families ZWART en VAN DER 
MEER. 

2. Antje Watses, ged. Wergea (R.K.) 10 okt. 1697 (doopgetuige was N. 
Dercks). 

3. Hinke Watses, geb. ca. 1700, tromvt Wergea (R.K.) 20 okt. 1727 met 
Tjalling Jacobs, boer te Warten, overleden voor l 749, zoon van Jacob 
Yffs, huisman te Warten, en Aaltie Bauckes. 
In 1749 is zijn weduwe "gemeen boerin " te Warten. 
Uit dit gezin onder meer een familie TERPSTRA en via de vrouwelijke 
lijn de familie JORNA. 

4. Ruurtje Watses, ged. Wergea (R.K.) 2 sept. 1702 (doopgetuige Catharina 
van Elst), jong over!. 

5. Ruurtje Watses, ged. Wergea (R.K.) 28 april 1706 (doopgetuige was 
Sieucke Reynerts), over!. Wergea 23 maart 1773 (als Ruurdje Hilles) 
trouwt Wergea (R.K.) 23 juli 1727 met Hille Jans Coaten, geb. Wergea 
ca. 1695, groot- en smakschipper aldaar, over!. Wergea 5 okt. 1766, zoon 
van Jan Fransen en Wyts Hilledr. 
Hille Jans Koten koopt in 1733 als grootschipper een huis te Wergea. 228 

In 1749 wordt hij als "Hille Jans Koter " vermeld als smakschipper te 
Wergea. In 1761 is er sprake van een "gerepudieerde boedel., waar 
Antje Hilles. een ongehuwde dochter, bij betrokken wordt. 229 

Uit dit gezin stamt de familie KOOTEN. 

Vlld. Ype Ruurds, (zoon van Vlf), geb. Wergea ca. 1660, smid te Wergea, 
over!. aldaar voor 15 maart 1693, trouwt met attestatie van Wirdwn op 14 mei 
1682 met Grietje Romkes, afkomstig uit Wirdum, woont te Wergea, over!. 
aldaar voor 1 7 juni 1694. 
In 1691 wordt Ype Ruurds aangesproken door Sierck Broers op een schuld uit 
1652. Het betreft een oude lening uit 1652 van 50 gg, aan zijn vader door 
Seerp Pi ers en Eelck Ellerts te Eagum. De akten zijn pas in 1676 geregisteerd 
maar in 1691 zijn de schulden nog niet vereffend. Sierck Broers is in bvaliteit 
erfgenaam van de crediteuren en spreekt Ype Ruyrdts aan als erfgenaam van 
de debiteur.230 

Ype heeft in 1686 één zaak van zijn vader overgenomen en opereert zelfstan
dig als smid. Vader en zoon worden beiden als crediteur van Bocke Hylckes. 
timmerman te Wergea. genoemd. 231 

Beide echtgenoten overlijden jong, Ype in 1693 en Grytie één j aar later. Ze 
laten drie kinderen achter: Gerryt, 11 jaar. Romke, 9 jaar. en Cornelis Ypes. 
7 jaar, waarover Haye Meinderts en Baucke Rinses, veerman, beiden van 
Wergea. curatoren zijn. 
Het huis wordt ontruimd en betrokken door Hendrick Lolckes. Naast ijzer
werk en smidsgereedschap bestaat de inboedel ook uit wat vee en een "koe
praem ". 232 In 1694 wordt "bij brandende kaars een heerlijk huis te Wergea 
aan de Inhuren bestaande uit drie kamers. smidswinkel, met al het smids
gereedschap voor 700 gg" weer verkocht aan Mintie Harmens, mr. smid 
Grou.233 De smederij wordt hier voortgezet door Pyter Heerts (soms Harts 
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genoemd). schoonzoon van Wopcke Wygersma. die in 1696 de smederij ook 
koopt. ::3.i 

Grietje is mogelijk een dochter van Romcke Gerbens en Geerde Edes van 
Wirdum. 
Uit dit huwelijk : 

1. Gerrit Ypesè35, geb. Wergea ca. 1683, smid te Grou, trou\\t Grou 28 nov. 
1710 met Lysbeth Jans, dochter van Jan Hilles, huisman en armenvoogd 
te Wergea, en Willemke Andries.236 Hij trouwt (2) Grou 9 julj 1713 met 
Saep Jetses, dochter van Jetse Meinerts, schuitemaker te Grou, en Trijntje 
Pieters. 
Zij zijn de voorouders van o.m. een familie SMITS 

2. Romke Ypes, geb. Wergea ca. 1685 trouwt Fetje Wybes dochter van 
Wybe Abes, bakker te Wergea, en Tiets Andries. 23 

Zij zijn voorouders van de geslachten VAN DER WERF en RIEMERSMA 
van Wergea 

3. Cornelis Ypes, geb. Wergea in het jaar 1687, meier te Miedum en Lek
kum, trouwt Leeuwarden (gerecht) en Breedstraat (R.K). 7 dec. 1721 met 
Fetje Harmens, van Leeuwarden. 
Cornelis is de stamvader van de RK familie VAN DER TOL van Jelsum, 
later Almenum. 

Vlle. Antje Ruurds, (dochter van Vit), geb. Wergea ca. 1670, overl. aldaar 
voor 1700, trouwt Idaarderadeel (gerecht) 20 april 1691 met Bauke Rinses, 
geb. Wergea 1662, schuitevaarder en veerschjpper aldaar, over!. na 1734, 
zoon van Rinse Tietses en Syts Bauckedr.::38 

Bauke trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 17 okt . 1700 met Jetske Sytses, af
komstig uit Idaerd, geb. ca. 1680, woont te Wergea, over!. aldaar voor 1734. 
Hij trouwt (3) Werstiens 3 juni 1734 en Wergea (R.K.) 30 mei 1734239 met 
Janke Jelles, geb. en ged. Wergea (R.K.) 23 febr. 1712, woont te Leeu
warden. 
Bauke is veerschipper in Wergea. voor zijn schip heeft hij geld geleend bij 
zijn oom Ymcke Thietses. zelf ook schuitevoerder. Bij diens overlijden staat 
"Baucke Rinses debet aan sterjhuys van syn bevaren schuyte. reste 475 
cg/ '". 740 Hoewel hij meerderjarig is geeft zijn moeder bij zijn eerste huwelijk 
consent. Ze wonen in Wergea. waar hij een huis koopt met "onderhoud van 
hooghout ". 241 In 1694 wordt hij, als oom, curator over Gerrit. Romke en 
Cornelis Ypes. zonen van zijn zwager Ype Ruurds (Vlld). 
Hij is niet bijster gelukkig in zijn huwelijken. Zijn eerste vrouw overlijdt jong 
en ook zijn tweede vrouw overleeft hij. Dit weerhoudt hem niet om in 17 34 op 
72 jarige leeftijd met de pas 22-jarige Janke Jelles te trouwen. Janke is een 
dochter van Jelle Folkerts. schuitevaarder te Warten . en Trijntje Clases. van 
Irnsum. 
Uit zijn eerste huwelijk: 

1. Rinse Baukes, geb. ca. 1695, timmerman te Wergea, trouwt Wergea 5 juli 
1722 en Wergea (R.K. ) 7 juni 1722 met Aukje Jans, ged. Wergea (R.K. ) 
5 nov 1699, dochter van Jan Hilles, huisman en R.K. armenvoogd te 
Wergea, en Willemke Andries.242 
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Uit dit gezin onder meer een familie SCHAAFSMA. 

Vllf. Helena Ruirds, (dochter van Vlf), geb. ca. 1670, woont te Wergea, 
trouwt Sneek 6 jan. 1693 met Minne Feickes, afkomstig uit Leeuwarden, 
k-uiper te Sneek en Wergea, over!. voor 1732, zoon van Feicke Minnes, koe
melker te Leeuwarden, en Trijntje Feickes Yan Leeuwarden. Minne was eer
der getrouwd Sneek (gerecht) 6 maart 1691 met Trijntje Freercks, Yan 
Huizum, over!. ca.1691 te Sneek. 
Het is niet geheel zeker of Helena een dochter is van Ruird Gerrits, maar 
patroniem, naam, herkomst, meterschappen en vernoemingen maken het wel 
aannemelijk.243 

Minne is bij zijn tweede huwelijk kuiper van Sneek. Hier trouwde hij eerder 
met Trijntje Freercks, van Huizum, bij wie hij een zoon Feicke heeft. Hij 
wordt in 1690 ingezworen als burger van Sneek met de vermelding "van 
Leeuwarden geboortig ". 244 Vermoedelijk is hij identiek met de Minne Feickes 
die op 16 april 1671 in Leeuwarden gedoopt is als zoon van Feicke Minnes. 
In 1696 koopt hij van Haye Meinderts (zie Vllb) een "huis met hiem en ge
rechtigheid met kuiperij tegenwoordig door kopers bewoond wordt" voor 585 
cg/ plus de helft van de kosten. 245 Minne wordt in 1701 meier genoemd van 
een stukje land in Warten. behorend bij stem 31. 246 Mogelijk houdt hij hier, 
als bijverdienste(.?). koeien. In 1702 verklaart Tjalling Sin ties dat deze koeien 
"om de melk" bij hem heeft gezet. 247 In 1704 verkoopt hij zijn huisinge en kui
persgereedschap voor 256 gg aan Alle Johannes; hij is zelf nog bewoner. 2-is In 
1720 koopt hij opnieuw een "huisinge en cuipersgeredschap van Sibbele en 
Tytse Reiners Ernsum "2

-1
9 voor 138 cg. Sibbele en Tyetse zijn Jonge ma-telgen 

uit Grou. In 1722 is hij doopgetuige van zijn kleinzoon Feike. zoon van Piter 
Minnes en Syts Jetses. 
Uit Minnes eerste huwelijk, met Trijntje: 

1. Feicke Minnes, ged. Sneek 11 nov. 1691, arbeider te Wergea, overl. 
Warten 21 mei 1763, trouwt Wergea (R.K. en geref.) 11 nov. 1731 met 
Fokje Feddes, dochter van Fedde Jans, meier te Warten, en Antie 
Foockes. Zij was weduwe van Jochem Ates, van Warten. 
Feicke woont in 1749 in Warten met de vermelding "heel gering be
staan ". In 1755 is hij doopgetuige voor een kind van Jaantje Nannes, zij 
is ongehuwd moeder. Van hem zijn geen kinderen bekend. 
Fokje heeft bij haar eerste man Jochum Ates zes kinderen. 

Uit zijn tweede huwelijk, met Helena: 
2. Pieter Minnes, geb. ca.1695, h.-uiper Wergea, over!. Wergea 10 mei 1752, 

trouwt Sytske Jetses, van Wergea. 
Hij laat tussen 1722 en 1735 zes kinderen dopen in Wergea. In 1739 
leent hij als arm kuiper te Wergea geld voor geleverde houtwaren. 250 

3. Ruurd Minnes, geb. voor 1700, meier te Swichum en Rinsumageest, 
over!. Rinsumageest voor 1748; trouwt Swichum 15 sept. 1725 met 
Hincke Clases, van Swichum, vermoedelijk over!. Wergea 6 maart 1767. 
Ruurd is in 1728 meier op Swichum stem 4, sate "Marswal", maar in 
1738 wonen ze in Rinsumageest waar hij boert op stem 11, een sate van 
100 pm. eigendom van Baltasar van Ewsum. 251 In 1748 wordt zijn vrouw 

116 



.... 

hier als weduwe en in 17-19 als "welgesteld boerin ,. vermeld. Vermoede
lijkis Ruurd al in of voor 17-13 overleden. Een zoon van broer Ype wordt 
naar hem vernoemd. zonder dat hijzelf doopgetuige is. Anne Clases van 
Gauw. vermoedelijk zijn zwager. is in 1750 curator over zijn beide 
dochters: An tie en Jitske. 252 Hinke Clases. zijn weduwe, blijft tot 1750 in 
Rinsumageest waarna ze hertrouwt met haar zwager Ype Minnes. Ze 
overlijdt. waarschijnlijk. als Hinke Ypes re Wergea. 
Eén van hun dochters . Jitske. trou wt met een ROORDA van Rinsuma
geest. 

4. Trintje Mim1es,~53 ged. Wergea (R.K.) 15 jan. 1698 (get. Jeltie Watses), 
trouwt Haye Meinderts (zie Vllb-1 ). 

5. Aukje Minnes, ged. Wergea (R.K.) 7 okt. 1700 (get. Jissel Louwes). 
6. Joha1U1a Mi1U1es, ged. Wergea (R.K.) 5 aug. 1703 (get. Jetske Baukes). 
7. Fedde Minnes, ged. Wergea (R.K.) 3 maart 1706 (get. Kempe Lous), 

kuiper, overl. Wergea 19 nov. 1776, trouwt Wergea (R.K. en geref.) 16 
mei 1751 Hertje Bades van Wergea. 
In 1749 is Fedde Minnes "kuiper en arm gesel" met twee kinderen. Zijn 
huwelijk met Hertje is mogelijk een tweede huwelijk. Tussen 1745 en 
1759 is hij een aantal keren doopgetuige. 

8. Ype Minnes, ged. Wergea (R.K.) 10 mei 1708 (get. Gerrit Ypes), jong 
overleden. 

9. Ype Minnes, ged. Wergea (R.K.) 8 dec. 1709 (get. Gerrit Ypes), kuiper te 
Wergea, overl. 1780, trouwt Wergea 22 april 1736 met Antje Cornelis, 
van Wergea, trouwt (2) Wergea (R.K. en geref.) 23 mei 1762 met Hincke 
Clases, van Wergea; trouwt (3) Wergea (R.K. en geref.) 15 noY. 1767 
met Jeltje Tjepkes, van Wergea. 
Ype Minnes is een arm kuiper in Wergea, vanaf 1749 wordt hij daar als 
"gealimenteerd" bewoner van verschillende huizen genoemd. In 1780 
overlijdt hij in Wergea huisnr. 66. Zijn weduwe woont één jaar later "in 
een armhuis ". 25

.; 

Uit dit gezin onder meer een familie BOUMA. 

Vllg. Foocke Dircks, (dochter van Vlg), meierse te Warten, overl. aldaar 
1691/1692, trouwt Idaarderadeel (gerecht) 3 jan. 1667 met Eelcke Hylckes, 
meier te Warten, overl. voor l juni 1685, zoon van Hylcke Rinses, meier te 
Warten, en Diucke Wigers; trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 14 juni 1686 
met Saecke Jelles, meier te Wergea. 
Eelcke is in 1676 verwikkeld in een conflict met Hylcke Hiddes in verband met 
de "coop en afcoop van een sate ". 255 In 1683 is Eelcke overleden, Foocke 
sluit als weduwe een huurcontract voor de komende acht jaar voor een sate 
van 54 pm (Warten stem 5). 256 Uit de sterfhuisinventaris van Eelcke blijkt dat 
ze zes kinderen , hadden waar oom Wyger Hylckes curator van wordt. Hun 
bezittingen bestaan uit onder meer 9 stuks vee. bij hun huwelijk heeft Foocke 
l 00 gg ingebracht. 257 Na het overlijden van haar eerste man en hertrouwen, 
blijft zij tot 1691 meierse op Feickema-sate, Warten stem 5. 
Kinderen uit haar eerste huwelijk: 

l. Gieltie Eeltjes, geb. Warten ca. 1670, overl. Grou voor 1700, trouwt 
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Idaarderadeel (gerecht) 29 sept. 1696 met Jacob Minties, smid en \\in
kelier te Grou, zoon van Mintie Harmens, smid te Grou, en Hil Hayedr. 
Jacob trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 4 maart 1700 met Sibbe! 
Sy1nons, van Grou. 
Uit het 2de huwelijk van Jacob stamt onder meer de familie MULDER. 

2. Dirck Eelties, geb. 1670, schipper en schuitemaker te Warten, trmmt 
Lisk Buwes, van Warten. 
In 1724 zijn ze 150 cg schuldig aan Lammert Jorrits. grootschipper te 
Warten. in 1735 wordt dit afgelost.::58 In 1724 erven Hylck en Dirck 
Eelties van hun oom Wyger Hylckes. Ze zijn dan beiden schipper. ::59 

3. Hylcke Eelties, geb. ca. 1670, schipper te Warten, trouwt Idaarderadeel 
(gerecht) 3 febr. 1696 met Fyntie Annes, Yan Werstiens. 
Hij is in 1718 mede-eigenaar van Warten stem l 0, GroOl Don ia. en stam
vader van de familie KORTRIJK. 

4. Douwe Eelties, geb. ca. 1680 te Warten, woont in 1708 te Sumar. 
Douwe Eelties te Sumar verkoopt in 1708 113 van 115 part sate en landen 
te Warten aan zijn broer Dirck, dit zal zijn e1fdeel in Groot Donia zijn. 260 

Mogelijk is hij dezelfde Douwe Eelties die in 1742 met Wopk.je Hilles 
trouwt. diens kinderen nemen de naam KAPPER aan. 

Vllh. Stientje Klases, (dochter van Vlj), geb. Warten ca. 1654, trouwt 
Idaarderadeel (gerecht) 9 febr. 1674 met Joris/Jorrit Jelles, geb. ca. 1650, 
schuitenvaarder, koopman en grootschipper te Leeuwarden, Warten en Wer
gea, over!. voor 13 febr. 1708, zoon van Jelle Larnmerts, schuitenvaarder te 
Warten, en Trijn Wabes. 
Joris is (veer)schipper te Warten. Vermoedelijk wonen ze de eerste jaren van 
hun huwelijk bij Otte Hylckes. curawr en oom van Stientje. en haar broer en 
zussen. Otte Hylckes is een kapitaalkrachtige grootschipper die. als hij in 
1679 ongehuwd overlijdt. hen een forse erfenis nalaat. Ze erven als broers en 
zussen zijn huis. een turfschuit en bijna 9000 cg. 161 Stientje erft zelfs een 
vordering op haar schoonvader. Joris wordt met Claes Juckes van Werstiens 
de nieuwe curator over Stientjes broer en zussen. 26

:: Er wordt tevens meege
deeld in de erfenis van grootvader Hylcke Ottes. 263 

Deze erfenis zal zijn carrière een forse zet gegeven hebben. Joris wordt groot
schipper en koopman en in die hoedanigheid leent hij regelmatig geld uit. In 
1685 koopt hij het huis in Warten, dat hij dan al bewoont. van zijn schoon
familie, respectievelijk Jucke en Auck Clases. 26

; In 1690 leent hij met Jetse 
Jans. schipper, 750 cg van secretaris Bosma. 265 Als goed koopman spreidt 
Joris zijn kapitaal. Zijn bezit omvat naast schepen en huizen. onder meer "het 
Casteel" te Wergea en ook de helft van sate de Gra.fi. De andere helft van 
deze boerderij, Warten stem 25 gelegen in de Westerburen, is in bezit van 
Gerrit Lolkes.166 

In 1708 is Joris overleden: zijn vrouw procedeert dan als weduwe tegen Jan 
Abes (zie Vllh). 267 

Uit dit huwelijk: 
1. Claes Jorrits de Haan, geb. Warten ca.1680, grootschipper en schoenma

ker te Warten en WorJ...lllll, over!. Workum voor 1749. Hij trouwt Idaar-
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deradeel (gerecht) 30 jan. 1702 met Jeltje Hilles, bij huwelijk nn Jorna
huizum, overleden Worh.-urn in of rnor 1715, dochter nn Hille Ypes, 
meier te Werstiens, en Trijntje Siucks: trouwt (2) Worktm1 (gerecht en 
R.K.) 17 oh.i. 1715 met Acke Douwes, bij hmYelijk rnn Workl.un, over!. 
Workum voor 1734; trom\t (3) Workmn (R.K. en gerecht) 21 en 23 dec. 
1734 met An Hylckes, Yat1 Workum, over!. na 1749. 
in 1716 zijn Doetje en Trijntje Clases erfgenamen van hun grootmoeder 
Trijntje Siucks. Hun moeder is dan al overleden en Claes wordt dan 
grootschipper te Workum genoemd. 268 Uit een later huwelijk heeft hij nog 
een zoon Joris. in 1 7-19 is zijn derde vrouw weduwe te Worl..1lm. Zij zijn 
de stamouders van de f amilie DE HAAN te Workum 

2. Lammert Jorrits de Haan, geb. Warten 1683, grootschipper te Harlingen 
en meier te Boer, trouwt ca. 1718 met Catharina Lolckes, dochter van 
Lolcke Gerrits, schipper en houthandelaar te Warten, en Anna Gosses. 
In 1725 is Lammert Jorrits te Harlingen gelastigde van zijn broers Claes. 
Otte. Hylcke en Jelle Jorrits als ze hun ouderlijk huis in Wanen voor 300 
gg verkopen aan Freerck Thomas. ::69 Catharina of Trijmje is de dochter 
van Lolcke Gerrits. alias de Koning van Warten. reder. ka/schipper en 
houthandelaar te Warten. Over hem zijn diverse publicaties versche
nen. J ï o 

Lammert en Trijntje zijn de stamouders van de R.K. familie DE HAAN 
van Harlingen. ::; i 

3. Otte Joris, geb. Warten ca. 1690, leeft nog in 1725. 
4. Hylcke Jorrits, geb. Warten ca. 1690, trouwt met Liesbeth Eesges, 

dochter van Aesge Annes, meier te Warten, en Willemke Gerrits. Zij 
laten in 1711 in Wergea een kind Jorrit dopen. 

5. Jelle Jorrits, geb. Warten, ged. Wergea 29 aug. 1697, schipper te 
Leeuwarden, overl. na 10 febr. 1744. 
Jelle verkoopt. als schipper te Leeuwarden, in 1743 zijn helft van Warten 
stem 25 aan Jonker Willem Camstra.m 

Vlli. Jucke Clases, (zoon van Vlj), geb . ca. 1657, koopman te Warten, overl. 
Grou voor 22 febr. 1698, trouwt Idaarderadeel (gerecht) 23 jan. 1682 met 
Aaltie Jacobs, geb. Grou ca. 1660, woont te Warten en Grou, over!. aldaar 
voor 11 maart 1704, dochter van Jacob Walings, meier te Grou, en Hil Hayedr. 
Aaltie trouwt (2) ldaarderadeel (gerecht) 21 febr. 1698 met Jan Abes, geb. 
Joure ca. 1660, schipper en koopman te Grou en Wergea, op zee verdronken 
tussen l 706 en 1708. 
Jan trouwt (2) Idaarderadeel (gerecht) 3 jm1i 1706 met Jancke Sybrens, 
afkomstig uit Reduzum, geb. ca. 1670, dochter van Sybren Alberts, Yan Reduzum. 
Jucke is in 1680 'ferver en snyder " te Warten. :!ï 3 Hij leent daar verschillende 
malen geld van broers en zussen. m Dit zet zoden aan de dijk want bij zijn 
overlijden in 1698 is hij koopman te Grou met huizen te Grou en Wergea. 
Zijn vrouw Aeltie hertrouwt met Jan Abes. De ooms Jorrit Jelles en Jan 
Meinderts van Grou worden dan curatoren over hun zoon Claas. 275

. 

Aeltie komt van Grou. waar haar vader boer was. Bij zijn overlijden in 1666 
wordt oom Jan Walings haar curator. De boerderij wordt aan Anne Bartles 
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verkocht en Aeltie wordt als enig dochter vanuit de intrest onderhouden. Haar 
moeder Hil hertrouwt met Min tie Harmens smid te Grou. Y-6 

Na het overlijden van Aaltie in 170.f. is Jan voornemens opnieuv.: te trouwen 
met Jancke Sybrens. Maar het huwelijk wordt opgehouden door Wi/lemke 
Harmens. die zich beroept op eerdere trouwbeloften van Jan aan haar. Na 
protesten van Janckes vader. Syb ren Alberts keert alles ten goede. 
Bij haar overlijden in 170.f. laat Aeltie een half huis in Grou na en 297. l 0 cg. 
In maart 1708 wordt er gewag van gemaakt dat "Claes Juckes en syn vader 
beyde in zee met schip en all verongeluc/...-t' ' zijn. Mogelijk zijn ze al veel 
eerder overleden. Want de sterfhuisinventaris vermeldt dat Claes Juckes tot 
23 febr. 1705 huur verschuldigd was aan Joris Jelles "wanner sy syn uytge
vaeren ' ·. Ze laten een huis na in Grou en één in Warten. 1 --

Uit dit huwelijk: 
l. Claas Juckes, geb. Wergea ca. 1685, zeeman, op zee verdronken voor 

maart 1708. 
Clans Juckes is op 16 dec. 170.:/ bij Joris Jelles in komen wonen. hij heeft 
tot 23 febr. 1705 huur betaald. volgens de akte. een huur van 's weeks een 
daalder.Y-8 

Uit tweede huwelijk van Aaltje: 
2. Abe Jans, geb. Wergea ca. 1700, woont te Grou, overleden na 1749, 

trouwt Grou 29 aug. 1708 met Baukje Ages, van Grou. 
Ze laten hun drie kinderen R.K. dopen in Irnsum. het doopboek noemt 
Bape (=Bauf..7e) Ages menist. 
In 17-19 woont Abe in Grou en wordt hij gealimenteerd 

Foocklama sate 

De thuisbasis van de Hiddema ' s is het in 1579 genoemde Fokelma-sate met 
Melle Sickez als eigenaar en meier. Schotanus tekent het als stins in op de 
kaart als zuid/oostelijk van Garyp (een situering waar historici doorgaans niet 
op blindvaren). De '-Tegenwoordige Staat" noemt in 1786 deze stinsen zelf 
nog "versterk.ie sloten". 
De realiteit van het stemregister noemt Sicke Mellez in 1640 eigenaar van 
stem 7, waar diens zoon Melle Sickes dan meiert. Het is aannemelijk dat het 
hier een continuïteit van drie generaties op het eerdere Foocklarna betreft. 
In 165 8 verdwijnt de sa te uit de familie. Door schulden gedwongen moeten 
Melle en Jetske ieder hun helft verkopen aan dominee Petrus Gerardus 
Meilsma te Oudega. In 1698 zijn Dr. Rinse Meilsma en Julius Steringa de 
eigenaren, het heet dan 50 pm groot. Rinse is de zoon van Petrus, en dominee 
in Boksum. Julius is de kleinzoon van Petrus en predikant te Boornbergum. 2 9 

Later wordt de stem verkocht en het land in delen opgesplitst. In 1 708 
vermeldt het floreenregister dat de sate in stukken verhuurd wordt. In l 718 
zegt hetzelfde floreenkohier dat Roel Jans eigenaar en meier is van het hom
leger, maar dat de landen in delen verkocht zijn. Onder de kopers is een 
Douwe Melles. In 1728 is het register nog duidelijker. De oorspronkelijke 
stem 7 is in zeven delen met zeven verschillende eigenaren terug te vinden als 
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floreennummer 5, 6. 7, 8, 9, 10 en ll. De naam Foocklema is onbruik geraakt 
en plaatselijk niet meer bekend. Ook de familienaam Hiddema komt na 1511 
niet meer voor binnen deze familie en is door geen van de nakomelingen ge
bruih.i als achternaam. 
Ik heb geen relatie k"U1111en vinden met andere Hiddema · s of met de Hiddema
sate in Hempens/Teems. 

1-Ioogstins Garijp: tekening 

Jacob Stellingwerf 1722 

Emckema-sate 

Een andere sate die een prominente rol binnen deze parenteel speelt is 
Emckema-sate, de latere stem 24. Onderzoek hierna wordt bemoeilijkt door 
het feit dat er in W arten twéé sa.ten van die naam zijn, namelijk stem 7 en 
stem 24. Extra complicerend is dat beide sa.ten van dezelfde afmeting zijn, 50 
pm groot. Het geschreven sternkohier vermeldt in 1640 stem 7 nog als naam
loos en als eigendom van de familie van Eminga. Mogelijk is Emckema een 
afleiding/verbastering van Erninga. De ligging van beide stemmen is intri
gerend. Ze liggen als relatief smalle kavels recht tegenover elkaar gescheiden 
door het Wartenster wijd. Het noordelijk Emckema, stem 24, lag richting 
Werstiens en grensde zuidelijk aan het Wartenster Wijd. Het zuidelijk Emcke
ma, stem 7, lag in de Midsburen met het Wartenster wijd als noordelijke 
begrenzing en de Graft, het huidige Margrietkanaal, als zuidgrens. 
Aan de hand van toponiemen in het Beneficiaalboek meen ik het noordelijk 
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Emckema in 1543 tot het bezit van Juffer lmck te Sneek te kunnen her
leiden. 280 Helaas is zij zonder verdere naamsaanduiding vem1eld. ~8 1 

In 1611 koopt Fedde Aleffes 5/ 10 Emckema en 5/10 van een sa te in Warten 
van de weduwe Yatl Oene Edes (Reinalda) in Tjerkgaast. In 1640 kent deze 
sate vier meiers en drie eigenaars. Vooral het eerste is bijzonder; met géén van 
genoemden kon ik een verbinding met de Eminga · s maken. De drie eigenaars 
zijn Jucke Sybes, Feicke Johannes en Trijn Jans. Trijn Jans is Trijn Tiallings 
de weduwe rnn Jan Pieters Meerstra, die later in parten de gehele sate Emcke
ma koopt en voor 1698 weer verkoopt aan Bavius Nauta secretaris van 
Dantumadeel. Deze Trijn heeft ook een meerderheidsbelang in stem 7. Er zijn 
onderlinge relaties, zowel bij eigenaren als bij de meiers. Een aantal meiers 
heeft familiebetrekkingen met Fedde Aleffs. Echter een duidelijke erflijn en 
de veronderstelde familieverbanden heb ik niet lllllJlen vinden. 
In akten w-ordt ook wel eens de benaming Groot Emckema gebruih.i, er is dan 
sprake van land aan beide zijden van het Wijd. Deze en meer aanwijzingen 
doen een oorspronkelijke eenheid tussen beide saten veronderstellen. De fei 
ten sluiten dit niet uit. Het aantal zelfstandige saten in Warten in 1511 is 24 
(mogelijk 25 ), in 1552 zijn er 24 '·schotschietende plaatsen" . In 1640 zijn 
deze 24/25 " plaatsen" uitgedijd c.q. opgesplitst tot 33 stemmen. ln 1543 
wordt nergens gesproken over het W artenster Wijd als begrenzing, alle andere 
waterlopen in de Warten worden wel genoemd. De meiers van beide saten 
zijn nogal eens afkomstig uit één familie, of soms dezelfden. Als deze hypo
these klopt zouden beide saten Eminga-banden hebben. De eerder genoemde 
Juffer Imck heb ik niet binnen deze familie lllllllen plaatsen. 

Warten ligging beide Emckema's resp. stem 7 en stem 24 

Na 1640 vallen beide saten (verder?) uiteen. In 1644 koopt genoemde Trijn 
Tiallings, na strubbelingen over het niaar, van Jucke Sybes erven 1/7 deel in 
Emckema-sate te Warten voor 500 gg. 28

" In 1670 wordt er voor de stem 24 
voor het eerst gesproken van ' 'vrij van huizinge". In 1 700 tekent Schotanus 
het noordelijke Emckema ook zonder behuizing. In 1708 verkoopt dr. Bavius 
de sate aan Tjalling van Camstra. 
Het zuidelijk Emckema is tot 1668 in bezit geweest van de Eminga·s, gedeeld 
met Keimpe Murcks Joma. Trijn Tiallings weet ook deze sate grotendeels te 
verwerven. Na haar dood wordt het door de erven verkocht en vervolgens 
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wisselt het regelmatig Yan eigenaar. In 1698 krijgt Gerrit Lolckes dit deels in 
bezit. In 1699 koopt hij ook het erfdeel van de erven Jorna, uitgezonderd het 
stemrecht is hij dan met Wybe Jetses enig eigenaar. In 1748 wordt het ver
meld als ' ·tegenwoordig zonder huisinge" in bezit van Lolke Gerrits; uitge
zonderd de stem die bij Colonel Scheltinga berust. Nog later komt het binnen 
de dorpsbebouwing te liggen en wordt ook deze boerderij in de l 9de eeuw 
defintief afgebroken. Wat rest zijn de oude kavelgrenzen die landschappelijk 
nog herkenbaar zijn en de naam Emckema, die als Nij Emkema op een 
nieuwe boerderij in de omgeving voortleeft. 
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Nieuwland, Pieter. 
Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland. Leeuwarden 
2005. 

Gebruikte afkortingen 

DTB 
GJ 
HvF 
NT 
OFO 
PKAF 

RvdA. 
RR 
Pers.imp. 

Mededelingen: 

Doop- , trouw - en begraafboeken. 
Genealogysk Jierboek. 
Hof van Friesland. 
Nadere toegang (Tresoar) 
Oudfries(ch)e Oorkonden, P. Sipma en 0 . Vries (ed.). 
Prekadastrale Atlas fan Fryslän, J.A. Mol en P.N. Noomen 
(red). 
Register Yan Aanbreng. 
Rentmeestersrekening. 
Personele irnpositie 1578. 
De oppervlah.iemaat pondemaat als pm. 
Geldaanduidingen: goudgulden als gg, carolusgulden als cg, f1 
als gulden, stuivers als st. 
Rooms katholiek als R.K. en gereformeerd als geref. 
Grietenijen en plaatsen als gebruikelijk op Tresoar en Fries 
·waar dit gehanteerd wordt als gemeentelijk beleid. 

Alle verwijzingen naar archivalia, tenzij anders vermeld, zijn te vinden in Tre
soar te Leeuwarden. 
Daar waar bij geboorten en huwelijken wel een datum en plaats maar geen 
instantie staat, dient als instantie "gereformeerd" gelezen te worden 
De jaartallen 1640 en 1698 verwijzen naar de Stemkohieren van de desbe
treffende grietenijen. 
Het jaartal 1749 verwijst naar de Quotisatiekohieren. Voor gehanteerde be
grippen als huisman, niaarrecht consent etc. verwijs ik naar de gids "Friezen 
gezocht" de gids voor stamboomonderzoek in Friesland. 

NOTEN 

1 Feike of Foeke Schroetsma 1528-1531 grietman van Tytsjerksteradiel. Zijn vader (?) 
Jow1 wordt in 1482 als grietman genoemd. Ook zegelt deze in 1477 een contract met het 
Bergumer klooster over het onderhoud van de Bergumer dam. 

2 Spahr en Ypma, Tietjerksteradeel blz. 30. Spahr geeft geen duidelijke oorzaak voor deze 
ontvolking. 
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3 Anny Bokkinga. Weerbare ma1111en . Toegang 5 298 1. Ty1sjerksteradiel verontschuldigt 
zich voor hel geringe aantal en de grote hoeveelheid zieke en slecht bewapende mannen. 
Dit vanwege eerdere plunderingen ·'soe van onse eygen soldaten als van de vianf' maar 
ook door zie1'1e en met name de pest. Zie verder noot 51 . 

~ 

5 
6 
7 
8 

Schotanus blz. 197 en bijbehorende kaart T'1sjerksteradiel. 
Vriendelijke mededeling drs. P. Noomen. 
Zie Ds. F.H. Pasma. Doopsgezi11de11 te Gro11, Doopsgezinde Gemeente Grou 1968. 
RvdA blz. 240. 
RvdA blz. 239. 

9 Nalezing op de nieuwe naamlijst van grietmannen, A.J. Andreae blz. 44. 
10 OFOI 28. 
11 
12 
13 
14 
15 

RvdA blz. 239. 
RvdA blz. 242. 
RvdA blz. 240. 
HvF Toegang 14 16698 11 9, 16699 225. 16700 16 en 16701 94. 
Gerlachus (de) Friso is in 1600 secretaris van Tytjerksteradiel en notaris. Vriendelijke 
mededeling P . Nieuwland. 

16 Monstercedelen, kopienr. 6030. 
17 Pers. imp. nr. 2037. 
18 Reitsma. Geestelijke Opkomsten Oostergo , blz. 9. 
19 BAA21 150v. 
20 OFOil217. 
21 Vriendelijke mededeling drs. 0 . Hellinga. 
22 RvdA blz. 266. 
23 Leuwerderadeels Ae11brengh blz. 124. 
24 B e11eficiaalboek blz. 121 . Over deze boerderij. de latere stem 30. lees ik in 1640 in de 

geschreven slemkohieren van het stadhouderlijk hof: Sechlema, in de gedrukte versie 
(Leeszaal nr 15.70) is dit Teecklema geworden. Deze ambtelijke verschrijvingen (of zijn 
het flarden orale geschiedenis?) blijven een hardnekkig karakter behouden. De tloreen
kohieren melden in 1700: Foecklema. in 1728: Foekkema en 1748 weer Taeklema. Deze 
laatste naam wordt nu gehanteerd. · 
Tallinga in Westerbur~n is het het latere Tjallehiem. Warten stem 1. noordelijk van het 
huidige Wartenster Wijd. Vroeger kende Warten de buurschappen Wester- en Mids
buren. Westerburen is als naam is in onbruik geraakt. 

25 Vriendelijke mededeling drs Y. Brouwers. 
26 Pers.imp. nr. 102. 
27 LWL 13 157. 
28 IDA4d.d.1614. 
29 IDA 71 eerste fiche d.d. 16jan. 1635. 
30 Grafschriften Swichum. 
31 HvF 16703 424. 

Pers. Imp. nr '.2001 . 
Een aantal van zijn nakomelingen noemen zich later ook Hellinga. 

32 
33 
3~ 
35 
36 

IDA 33 fiche 4-3-5, voor Douwe Aeltses zie ook GJ 1979 26, GJ 1987 74 en GJ 1993 43. 
LWL 82 141 Sterfhuisinventaris wijlen Hans Pieters en Auck Obbedr. 
Sybe Fockaz is in 1511 huurder van 34 prn fennen en 38 pm meden met " lantheren Fokel 
Feyckes. Hylck Douwes" en mogelijk als Sybe Foyckez in 1543 de naastligger van de 
Aelsummer begijnen 

37 Benf. boek blz. 126, Scrotinga deel is ook nu nog wel thuis te brengen als de huidige 
Warten stem 3 en nu nog Skroetinga-sate genoemd. Sybe Feickes. als naastligger, is 
eigenaar van het latere stem 2 Ofkema geweest. Het ook genoemde Obbinga zal de 
huidige stem 4 zijn. 

38 RvdA blz. 269. 
39 IDA 4 81. 
40 LWL 81 29. NB Pier Sytses is een Wiglama/Wiglema-telg met als oorsprong Grou, zie 

voor hen GJ 1987 61 , P. Nieuwland. Kertiersteat fan Pieter Nieuwland . 
. n IDA 32 fiche 8-3. 
~2 IDA 30 120. 
~3 LWL 82 58. 
~4 IDA 4 4v en folio' s 8, 9 en 12v. 
45 IDA 4 21. 
46 IDA69 52. 
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-47 IDA 69 94 . 
-48 NB: In TIE 32 143 wordt een Jetse Gerrits " in de magere weide'· vermeld . 
49 IDA 5 19. 
50 Pers. imp. nr 1495. 
51 Anny Bokkinga. Weerbare mannen Toegang 5 2981. Rennenberg was de opvolger van 

Casper de Rabies en had aanvankelijk een constructieve samenwerking met de Friese 
Staten. Bij de interne verdeeldheid bim1en de Staten, tussen voor- en tegenstanders van 
de Opstand. bleef hij lang neutraal. In 1579 hielp hij de voorstanders van de Unie van 
Utrecht in Friesland zelfs aan de macht. Maar op 3 maart 1580, waarschijnlijk als gevolg 
van de radicalisering van de Opstand, verklaarde hij zich openlijk voor de Spaanse 
koning. De Friese Staten reageerden met een bezetting van de blokhuizen. confisquering 
van de klooster- en kerkelijke goederen en een erkenning van Oranje. In het Archief van 
Gedeputeerde Staten bevinden zich lijsten met meer dan twaalfäonderd namen van 
mannen die gemobiliseerd konden worden als een soort burgerverdediging. onder meer 
voor de schans Aldeboarn. Tytsjerksteradiel verontschuldigt zich voor het geringe aantal 
en de grote hoeveelheid zieke en slecht bewapende mannen . Dit vanwege eerdere plun
deringen "soe van onse eygen soldaten als van de viant" . Ook zou volgens Rataller de 
"helfte van de grietenije vande peste al vuytgestorven sijn ende so verarmt. dattet alte 
deerlijck zou wesen om te sien". 

52 HvF 16701 57. 
53 OFO 1 507 d.d. 18 ol-.i. 1505 . 
5-4 Zie verder GJ 1991 128. H. Walsweer, Garypster Wiarda ' s komof. 
55 Mogelijk verband met de Ydema ' s van Westergeest. kon (nog) niet aangetoond worden, 

maar valt niet uit te sluiten. Zie voor hen Nederlandse Leeuw 1984: ' Idema, van Idema, 
Alma van Idema en Bouricius van ldema ' . auteurs drs. 0. Vries e.a. 

56 Zie ook kwartierstaat Titus Brandsma deel IL GJ 2006. 
57 HvF 16704 29. 
58 IDA 34 fiche 10 laatste akie. 
59 IDA32d.d.28sept. 1627enIDA50144/150vd.d. 10ol-.i 1627. 
60 Pers. Imp. nr 2042. 
61 IDA 31 208. 
62 Sate Gieckema ligt op het vroegere terp Narderburen, zuidelijk van Wergea. 
63 IDA 34 fiche 11 d.d. 24 april 1643. 
64 IDA 51 58, 59v. 
65 IDA 71 360. 
66 Ibidem. 
67 IDA 37 fiche 1-3-6. 
68 Mogelijk is hij identiek met Luitien Douwes, die in 1664 trom~t met Tetje Cornelis van 

Oudega. 
69 In een tweetal al-.ien heet Meynu Sijedr, in 1634 in LWL 84 229 lees ik Meynu Sibedr. 
70 IDA 5 26v. 
71 LWL 84 229. 
72 Tyaert Sijes wordt uitgebreid beschreven in "Wergeaster bakkers" blz. 126. Zijn 

nakomelingen voeren in de l 7de eeuw al de naam Backer. 
73 LWL 84 241. 
74 IDA 32 173v. 
75 IDA 71 68. 
76 IDA 34 74. 
77 IDA 71 408. 
78 IDA Recesb 32 3de fiche d.d. 28 sept. 1627. 
79 IDA 32 257. 
80 IDA 55 105 . 
81 Stern 22 is een niet meer bestaande boerderij gelegen aan de weg Wergea-Werstiens, 

naastligger van Klein Hellinga. 
82 Zie GJ 1997 blz. 14. J. Nota, Jorna I. 
83 IDA 32 234. In GJ 1997 blz. 12 staat abusievelijk als meier Sippe Andries i.p.v. Sippe 

Ruirds. 
84 IDA 71 12. 
85 De stemmen 39 en 40 worden na 1640 in de sternkohieren voortdurend met dezelfde 

eigenaar en de zelfde meier opgegeven. Ze zullen later samengevoegd zijn tot één boer
derij , het huidige Groot Hellinga gelegen in de buurtschap Narderburen bij Wergea. 
Beide broers Sippe en Ruird zijn als meier dus slachtoffers van de fusiedrift en moeten 
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op zoek naar een ander meierschap. 
86 IDA 7 1 291. 
87 IDA 72 114 (in marge stuk gedateerd 1637). 
88 Register van de Rozenkrans Toegang 34 6168. 
89 IDA35217. 
90 IDA 35314v. 
91 IDA 37 340. 
92 IDA 37 fiche 10-3-4 . 
93 IDA 32 254v. 
9-1 IDA 32 d.d . 5 maart 1630. 
95 IDA 71 68. De naam Marfenne ,~·ordt regelmatig gebezigd in verband met een stukje 

buitendijks land ter hoogte van Narderburen in de huidige "Grutte Mar" maar het is niet 
zeker of dit hier ook het geval is. 

96 Stem 40 zie noot 81. 
97 IDA 34-137/1 40v. 
98 IDA 35 73. 
99 IDA 72 100. 
100 IDA 34 130 ev. 
101 IDA 73 132. 
102 IDA 73 135. 
103 IDA 5 15v. 
104 IDA 4 81. 
105 IDA 5 70 en l 39v. 
106 IDA 50 66v. 
107 IDA 50 240v. 
108 IDA 33 153. 
109 IDA 6 197. Boeren in het waterrijke Friesland hadden vaak een schuit of praam, vaak 

zelfs met zeil. Uit het proces wordt niet duidelijk of het hier een praam dan wel een 
turfschuit betrof. Jucke voer, volgens zijn sterflrnisinventaris, ook met turf. 

110 IDA 71 l 12v. 
111 Toegang 7 nr 458 Stadhouderlijk archief. Dit is in afwijking met de gedrukte 

stemkohieren (= Leeszaal nr 15.70) waar andere eigenaren worden genoemd. Ook 
worden in deze gedrukte versie twee saten Emkema opgevoerd. stem 7 en stem 24. De 
stadhouderlijke versie rept maar van één Emckema en venneldt stem 7 als naamloos en 
eigendom van de van Eminga' s. 

112 IDA 51 286. 
113 IDA 34 324/329. 
114 IDA 34 !Ode fiche d.d. 9 sept. 1644. 
115 IDA 51 127. 
116 IDA 52 59v. 
117 Zie onder meer TIE 93 15, 43v, 74 en 91. 
118 TIE 94 6v. 
119 TIE 93 355. 
120 IDA 34 57v. 
121 IDA 37 249. 
122 IDA 35 62v. 
123 IDA 55 145 en IDA 35 298. 
124 IDA 35 298v. 
125 TIE 54 18. 
126 IDA 35 25v/26. 
127 IDA 35-25v in de marge. 
128 Zie voor hen Andringaboek blz. 34 nr. 1544. 
129 Familiebanden zijn hecht en complex, Sycke is een zuster van Sipcke Sijes genoemd 

onder Va. 
130 IDA 37 12de fiche d.d. 4 tèbr. 1667. 
131 IDA 8 l 75v. 
132 IDA 73 460v. 
133 IDA 39 196. 
134 IDA 37 fiche 12-4-1 d.d. 4 febr. 1662. 
135 IDA 35 d.d. 3 juni 1652. 
136 Zie voor hen GJ 2003 153, Ype Brouwers, Drie eeuwen Risselada. 
137 IDA 73 277. 
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138 IDA 55 482 . 
139 IDA 73 244 . 
140 IDA 73 287 . 
141 IDA 73 296. 
142 IDA41 19v. 
143 IDA 55 l 19a. 
144 IDA 55 208d. 
145 IDA 72 260. 
U6 IDA 55 264a. De naam ·'het Kasteel '" voor deze boerderij is wel eens gerelateerd aan een 

eerdere stins_ die hier gestaan zou hebben . De ligging op de kruising van het historische 
Ouddiep en de Wergeastervaart, had zich qua strategische \Vaarde wel voor een 
stins-vestiging geleend, maar een dergelijke herleiding is niet aantoonbaar. Mogelijk is 
het zelfs ironisch bedoeld. gezien afmeting en oppervlak van het perceel. 

147 IDA 55 286. 
148 IDA 55 376a. 
149 IDA 73 212v. 
150 IDA 55 565a. 
151 IDA 55 40a. 
152 IDA 74 307v. 
153 IDA 32 d.d . 5 april 1624 in stedhuisinventaris Hotse Matheus (Unia). 
154 IDA 74 l 5v. 
155 IDA 57 9. 
156 IDA 55 73 . 
157 IDA 55 145 en IDA 35 298. De proclamatie vermeldt Sioerd Gerbens als vader, maar na 

verder onderzoek moet geconcludeerd worden dat dit een verschrijving is. 
158 IDA 37 137v/1 45. 
159 IDA 37 539. 
160 IDA 55 595. In 167 1 koopt Ruurd Gerrits. via Ymcke Tietses, de tweede smederij in 

Wergea, eerder bezit van lnne/Enne Takes en diens vader Taecke Ybes (zie Vle). Mis
schien met het oog op de toekomst voor zijn zoon Ype. die hier in 1686 woont. Deze 
smederij lag aan de huidige Lytse Buorren tussen het Popma-gasthuis en het Kasteel. Op 
dat moment waren ze dus monopolist in Wergea voor wat het smidsambacht betreft. 

161 IDA 56 40. 
162 IDA 40 260. 
163 IDA42271v. 
164 IDA 37 137. 
165 IDA 40 260v. 
166 IDA 32 36. 
167 Monstercedelen. 
168 IDA 34 d.d. 9 sept. 1644. 
169 IDA 36 :W. 
170 IDA 36 d.d. 3 febr. 1654. 
171 IDA 8 149. 
172 IDA 39 449. 
173 IDA 55 5 IOa. 
174 Jetse Wybes is een zoon van de Wybe Jetses genoemd in Jorna Il, J. Nota, GJ 1998 blz. 9. 
175 IDA 55 120. 
176 Gens Nostra, apri l/mei 1993 blz. 286, S.J. Schaafsma, Lolke Gerrits, "Koning van 

Warten" . 
177 IDA 55 178. 
178 IDA 55 351. NB in Warten zijn meer van de boerderij(tjes)en, liggend aan lt Wiid in de 

loop van de 18de en l 9de eeuw binnen de bebouwing komen te liggen en woonhuis 
geworden. 

179 IDA 73 400. 
180 IDA 39 248. 
181 IDA40412. 
182 IDA 9 14v. Vermoedelijk waren deze twaalf huwelijken alleen voor de r.k. kerk ge

sloten. De geldende rechtsregels verboden ongehuwd samenwonen, een geldelijk huwe
lijk moest óf voor het gerecht óf voor de gereformeerde kerk gesloten worden. Het hier 
genoemde (later gesloten) huwelijk is wel venneld in het recesboek, maar niet in het 
proclamatieboek van ldaarderadeel. 

183 HvF 14 7535 d.d. 19 dec. 1715 

128 



18~ IDA 56 514a. 
185 IDA 56 403a. 
186 IDA40212. 
187 IDA 55 149. 
188 IDA 74 178. 
189 IDA 72 138. 
190 IDA 36 55. 
191IDA 39 167. 
192 IDA 73 512v. 
193 IDA4120lv. 
19~ IDA 74 324v. 
195 IDA 55 159. 
196 IDA 73 58. 
197 IDA 38 94v. 
198 IDA 38 12211 24. 
199 IDA 38 165v. 
200 IDA 55 448. Met pastor Cuperus wordt hier ongetwijfeld bedoeld de predikant 

Theodorus Couperus, alias Dirck Jans (Cuiper) van Idaerd. Hij was predikant te Wergea 
en Leeuwarden. Ook zijn zoon was in Wergea predikant (Romein blz. 157). 

201 Zie kwartierstaat Titus Brandsma deel IL GJ 2006. kwart. nr. 380/1. 
202 TIE 55 336. 
203 GEN 902 blz. 925. Ty1sjerksteradiel, inwoners van voor 181 1. Personen zonder 

familienaam. P. Nieuwland. 
20~ TIE 11 9 60v. 
205 TIE 105 424. 
206 IDA 48 69v en 84. 
207 IDA 57 9. 
208 IDA 48 327v. 
209 IDA 57 51v. 
210 IDA 57 197. 
211 IDA 76 203v. 
212 De Vrije Fries 1937 12 1 en IDA 56 131a. 
213 Rinse Tietses is een broer van ldsart Tietses Gaickema zie Vle. 
21~ IDA 4 43v. 
215 Zie voor hen ook Kwartierstaat Titus Brandsma deel IL GJ 2006, kwart. nr. 1520. 
216 IDA 74 255. 
217Hvf14 16780 231. 
218 IDA 55 667. 
219 IDA 56 597a. 
220 IDA 48 328v. 
221 IDA 57 29. 
222 Zie noot 253. 
223 IDA 58 252. 
224 IDA 42 485. 
225 IDA 42 491 v. Met ' kramen' is mogelijk kramerijen bedoeld, dit zijn kramerswaren. 
226 IDA 75 118 en IDA 74 199. 
227 IDA 58 57. 
228 IDA 58 175. 
229 IDA 79 79. NB: Een "gerepudieerde boedel" staat voor een geweigerd erfdeel. 

doorgaans omdat de schulden de baten overtret1èn. 
230 IDA 73 492. 
231 IDA 42 85. 
232 IDA 43 15. 
233 IDA 56 618. Mintie Hannens is de 2de man van Hil Hayedr en stiefvader van Aaltie 

Jacobs zie VIIh. 
234 IDA 56 678a. Enigszins cryptisch staat in de akte dat de koper geen decretale verkoping 

zal eisen in verband met de minderjarige kinderen . 
235 Zie voor hem kwartierstaat Titus Brandsma deel IL GJ 2006. lcwart. nr. 94 . 
236 Zie voor hen GJ 1998 blz. 20. Johan Nota. Jorna Il. 
237 Zie voor hen de "Wergea ster bakkers " blz. 61/81. 
238 Rinse is een zoon van Tietse Ybs en broer van Idsart Tietses Gaickema onder Vle. 
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239 Deze volgorde is opmerkelijk, bij "vet verplicht moest men eerst gereformeerd trouwen 
pas daarna mocht men voor de katholieke kerk trouwen. 

2~0 IDA 42 265v. 
2~ 1 IDA 56 523. 
2~2 Zie voor hem GJ 1998 blz. 21. Johan Nota_ Jorna Il. 
2~3 De naam Helena is volgens de Rituale Romanum de Latijnse doopnaam voor Heiltje of 

Hieltje. De Rituale was een lijst met Nederlandse en Friese voornamen met de daarbij 
behorende Latijnse doopnamen. Ze was opgesteld door de Franciscanen en functioneerde 
als hulpmiddel voor de pastoors bij het kiezen van een doopnaam. Zie voor deze lijst 
Leeszaal nr. 112. 

2~~ Burnerboek Sneek. Leeszaal nr. 6 109. 
2~5 IDA- 56 667a en 674. 
2~6 IDA 56 81 1 b. 
247 IDA 75 51. 
248 IDA 57 18. 
249 IDA 77 35v en 37. 
250 IDAS 77 215. 
251 Sate Marswal ligt ten noordwesten van de in 1663 drooggelegde Wergeaster Mar en is 

eigendom van de katholieke familie Cathuis te Leeuwarden. Zijn meierschap in 
Rinsumageest zal ook wel met zijn katholieke achtergrond te maken hebben. de sate hier 
horend bij Tjaarda-sate werd doorgaans aan katholieke meiers verhuurd (vriendelijke 
mededeling Wytse Tjoelker). 

252 DAN 34 fiche 1. rij 5. kolom 6. 
253 Trintje Minnes en Meindert Hayes laten in Wergea in 17 15 een kind dopen met Helena 

Minnes (lees Helena Ruurds. haar moeder) als doopgetuige. Deze Trintje Minnes zou 
dan slechts 17 jaar oud zijn. 
In 1732 trouwt Trintje Minnes van Rinsumageest met Jacob Louwrens. van Marrum, 
deze Jacob is in 1743 doopgetuige van Ruurd. kind van Ype Minnes (zwager?). Een en 
ander suggereert een tv eede Trintje Minnes. deze zou dan in Rinsumageest bij broer 
Ruurd gewoond hebben. en bij diens vernoeming in 1743 treedt haar echtgenoot op als 
doopgetuige. Het is niet uitgesloten dat er in dit gezin twee Trintjes zijn, de ene Trintje 
zou vernoemd zijn naar Trijntje Feickes. de moeder van Minne Feickes. De andere 
Trintje kan vernoemd zijn naar Trijntje Freercks. de eerste vrou\ van Minne Feickes. 

25~ IDA Spec.koh. 
255 IDA 9 d.d. 18 sept. 1676. 
256 IDA 74 343v. 
257 IDA 42 103. 
258 IDA 76 295. 
259 IDA 57 275. 
260 IDA 57 56v. 
261 IDA 39 225v. 
262 IDA 40 209. 
263 IDA 40 231. 
264 IDA 56 321. 
265 IDA 74 338. 
266 IDA 55 753b. 
267 IDA 11 d.d. 12 okt. 1708. 
268 IDA 44 d.d. 28 mei 171 6. 
269 IDA 57 299. 
270 H.W.F. Aukes; de Kening van Warten. Lolcke Gerrits en zijn nakomelingen, vertaald 

door S.F. Wartena. Zie ook noot 176. 
271 Zie voor hen GJ 1996 blz. 84_ H.A. Zeinstra, Tolsma. 
272 IDA 77 358. 
273 IDA 9 d.d. 9 aug. 1680. 
274 IDA 74 133 en l 33v. 
275 IDA 43 152. 
276 IDA 38 160. Mintie Harn1ens koopt in 1694 de andere smederij van Ruurd Gerrits te 

Wergea. 
277 IDA 48 45 11460. 
278 IDA 48 453. 
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279 Petrus Gerardus Meilsma was in 1652 predikant te Oudega. waar hij op 6 jan. 1658 
overleed. Hij was getrouwd met Catharina Pieters Persijn . ze hadden twee kinderen. 
Baukje en Rinse. Baukje. geb. Oudega/Nijega was gehuwd met Abraham Julius Steringa. 
zoon van Julius Steringa. predikant te Boornbergum. over!. aldaar 6 febr. 1714 op 
64-jarige leeftijd . Rinse. geb Oudega /Nijega. was dominee te Boksum. over!. aldaar op 
10 j uni 171 1 op 68 jarige leeftijd . Hij is daar ook begraven (gegev. Romein). 

280 Beneficiaalboek blz. 125a "Wersteens: .. . ende Ju tlèr lmck te Sneeck naestlegger opt 
Noordt ende dat lange Deel opt west' ·. 

281 NB: Ook de huur.vaarden boden weinig aanknopingspunten. In 151 1 is er in Warten één 
sate met een huurwaarde van 5 flo r 14 st. gelijk aan (noord)Emckema in 1640. Deze sate 
komt echter niet in aanmerking. ze telt 32 pm meden en 25 pm fen landt eigendom van 
Dowa en Jouw Jouws met 7 of 8 pm woest landen = 65166 pm totaa l. 

282 IDA 55 43. 

131 



EIT JACOBS FENNEMA; 
in wáldman, dy't klaaiboer waard 

Ynlieding 

len fan myn kollega' s yn it Tsjinstesintrum fan de Protestantske tsjerke (PDC) 
foar Oerisel-Flevolän yn Heino, Jan Fennema, \;\,ie dwaande mei ündersyk nei 
s:yn foarälden. Hy kaam net fierder as it bertejier fan Eit Jacobs Fennema yn 
1756 yn Surhuzum. 
Doe't hy my yn 2004 dêroer fertelde, tocht ik oan Japik Eits en Hylk TI1eunis, 
dy·t oan it begjin fan de 18de ieu yn Gerkeskleaster wennen en fia Pultrum
Luimstra-Hulshoff-Poppinga ta m:yn foarälden hearre. 
Ik ha him oanbean om fierder te sykjen en dat smiet dit resultaat op: in earme 
wildman waard in klaaiboer yn oansjen. 
Omdat ik it ferslach fan dit ündersyk oan Jan Fennema jün ha, is dit artikel yn 
it Nederlänsk skreaun. Dat woe ik mar sa hälde. Mar in Fryske ynlieding mis
stiet net yn in F rysk genealogysk j ierboek. 
Tige tank oan Ype Brouwers en Reid van der Ley foar harren wichtige by
dragen. 

Almelo, maaie 2006 Kees P. de Boer 

Generatie 1 

Jacob Eits, geb. omstr. 1687, koemelker en winkelier te Gerkesklooster, over!. 
tussen 16 maart 1735 en l juni 1739, tr. Gerkesklooster 16 febr. 1708 Hylkje 
Theunis, overleden Gerkesklooster omstr. 1756. 1 Zij is gedoopt en heeft belij
denis gedaan te Gerkesklooster op 24 sept. 1706. 
Hylkje tr. 1. Gerkesklooster 12 maart 1703 Pieter Fopkes. Deze Pieter Fopkes 
doet belijdenis te Gerkesklooster op 24 april 1 707. Uit het huwelijk van 
Hylkje en Pieter één zoon: Fopke Pieters, ged. Gerkesklooster 7 maart 1706. 
Kinderen uit het huwelijk van Jacob en Hylkje: 

1. Eit Jacobs, geb. omstr. 1710. 
2. Teunis Jacobs, ged. Gerkesklooster 5 nov. 1713. 
3. Tietske Jacobs, ged. Gerkeslooster 13 sept. 1716. 
4. Trijntje Jacobs Pultrum, geb. Gerkesklooster 1719, over!. Surhuisterveen 

13 nov. 1812, tr. Surhuisterveen 9 juli 1741 Jurjen Egberts, geb. 
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Surhuisterveen omstr. 1715, veenbaas en koopman te Surhuisterveen, 
overl. ald 3 jan. 1788. zoon van Egbert Jurjens en Seitje Edes. 

5. Tonnis Jacobs, ged. Gerkesklooster 15 aug. 1728. 

Jacob Eits koopt in 1710 een huis te Gerkesklooster. ten noorden van de 
olde vaart gelegen. In 1725 en 17 30 koopt hij daar grasland. 2 

Hylkje Theunis. weduwe van Jacob Eits. taxeert in 1743 samen met Jetske 
Luikes, de vrouw van Freerk Jans te Augustinusga. de inboedel van wijlen 
Antje Luitsens. vrouw van Pieter Theunis te Gerkesklooster. Wellicht waren 
Hylk en Pieter zuster en broer. Omdat Hylkje niet kan schrijven zet zij een 
handmerk. 3 

Bij de in 174-1 gehouden volkstelling wonen er drie personen in haar huis. 
Bij de in 1749 gehouden volkstelling woont Hylkje Theunis te Augustinusga 
(daarvan is Gerkesklooster een onderdeel); in haar huis wonen dan twee 
volwassenen. Hylkje wordt vermeld in 1753 en 1756 in Gerkesklooster in het 
speciekohier. Zij moest belasting voor één schoorsteen betalen. In 1757 
wordt vermeld, dat Hylkje overleden is. 4 

1 ~- [ In 1765 is de boedel van Hyllqe Theunis 
. erf f7: '.fl ',98 . gescheiden Daanût blijkt. dat Eif Jacobs 

e,z_/ r p. _ en Tn;nl]e Jacobs broer en zuster zlJn en 
dat zij de enige erfgenamen van hun 
ouders zijn, die overigens niet bij name 

genoemd worden. De ouders hadden een winkel. Wegens overbedeling blijft 
Eit Jacobs een bedrag aan Trijnlj·e schuldig. 5 De vermelding van Eit en 
Trijntje als enige erfgenamen wijst er op, dat de op internet voorkomende 
filiatie Jacob Eits- Antje Jacobs (gehuwd met Theunis Harmens) onjuist is. 

Generatie II 

Eit Jacobs, geb. omstr. 1710, veenbaas, koopman, boer, schipper, overl. 
Stroobos 1781/1782, tr. 1. Gerkesklooster 21 febr. 1734 Trijntje Teekes, af
komstig van Beetsterzwaag, mogelijk ged. Beetsterzwaag 7 mei 1702 als 
dochter van Taeke Feitses, meester timmerman, en Trijntje Michiels, tr. 2. 
Gerkesklooster 13 mei 1736 Ytje Ytes, ged. Gerkesklooster 2 juni 1715, 
dochter van Yte Freerks en Bettie Gerbens, tr. 3. Gerkesklooster 11 maart 
1742 Sjoukje Jans, ged. Warga 27 aug. 1713, overleden na 1754, dochter van 
Jan Ebes en Sibbeltje Gerbens, tr. 4. Gerkesklooster 26 juni 1763 Ykje 
Jacobs, afkomstig van Scheemda. 
Kinderen uit deze huwelijken: 

1. Jacob Eits, ged. Gerkesklooster 21 nov. 1734, zie III. 
2. Yte Eits, ged. Gerkesklooster 12 jan. 1738. 
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3. Jetske Eits, ged. Warga 15 april 1743. 
4. Hylkje Eits, ged. Gerkesklooster 27 dec. 1744, overleden ald. in 1791/ 

1 792, tr. Gerkesklooster 27 febr.1763 Mient Jans. ged. Gerkesklooster 
20 mrt. 1735, koopman en pelmolenaar te Stroobos, overl. ald. 7 febr . 
1805,6 zoon van Jan Mients en Aukje Pieters . 
Mient Jans tr. 2. Gerkesklooster 4 mrt. 1792 Johanna Eldering, ged. 
Leeuwarden 7 sept. 1765, overl. Stroobos 23 aug. 1834, dochter van 
Ham1annus Johannes Eldering, meester bakker en collector van de belas
tingen, en Johanna Bouwes Hunia. 

5. Theunis Eits, ged. Gerkesklooster 22 mei 1746. 

Bij de volkstelling in 17-1-1 woont Eit Jacobs te Gerkesklooster. Tot zijn 
gezin behoren drie personen. In 1749 (quotisatiecohier) wordt Eit koopman 
genoemd Hij woont dan officieel te Surhuizum: feitelijk te Stroobos. In zijn 
huis wonen twee personen van 12 jaar en ouder en 2 personen onder de 12 
jaar. De oudste zoon Jacob Eits zal dus voor 1749 verhuisd zijn. 
Eit is actief geweest als veenbaas. koopman. huisman en schipper. Zijn aan
koop van "klijnmieden ·· in 1749 samen met zijn collega veenbaas Jemme 
Gerrits wijst op vervenersactiviteiten. 
Hij handelt in turf zo blijkt in 1761. Hij heeft voor 80 car. gld tien stobben 
baggelaar gekocht van Jacob Offringa. Maar Jacob Offringa moet hem via 
het nedergerecht manen om de afgesproken prijs te betalen. 8 

De lening van Jocl1Um Symens aan Eit Jacobs ter grootte van 200 car. gld 
in datzelfde jaar kan wellicht mee bedoeld zijn voor het betalen van deze 
baggelaar. 9 Eit Jacobs koopt (in 1756 en 175910

) diverse percelen land Hij 
is dus ook boer geweest. Volgens het reëelkohier is Eit Jacobs eigenaar van 
negen pm land In 1768 heeft Eit Jacobs deze percelen land verkocht. Eit 
wordt dan schipper en koopman genoemd Il 

Twf en landbouwproducten moeten ver 
voerd worden. Twee keer koopt Eit een 
schip. De eerste keer in 175-1 gaat het om 
de aankoop van een nieuwe bolpraam, die 
geleverd wordt door de scheepstimmer-
man Pieter Nannes. die aan het Kolonels

diep in het gehucht Rohel onder Harkema-Opeinde woont. De koopsom is 
pas voldaan in 1759. 12 

Eit Jacobs heeft opnieuw een schip gekocht in 1763. Hij is dan koopman en 
schipper. Hij leent 1900 car. gld van Jochum Symens. Hij lost daarmee 
oude leningen af en betaalt de koop van een nieuw "cojfeschip ··Ruim 560 
car. gld van deze lening gebruikt hij "om daarmede mijnne coopmanschap 
te doen en drijven ,._ Vier jaar later in 1768 wordt dit "cojfeschip " voor 
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1 -100 car. gld verkocht aan Ekke Jans en zijn vrouw Aa/tie Jans. die wonen 
aan het Vliet bij Leeuwarden. Eit is dan getrouwd met Yttie Jacobs. De 
koper houdt een schuld aan de verkoper. 13 

Een paar keer wordt Eit belast mer vertrouwelijke raken: zo treedt hij in 
1751 op als curator over de boedel van Romr Harmens. die een huis te 
Gerkesklooster bezit. In 1752 is Eif Jacobs op verzoek van Eit Freerks te 
Surhuizum. die dat wegens zijn hoge ouderdom zelf niet kan doen. de 
aangever van de boedel van wijlen Bettie Gerbens. de vrouw van Eit 
Freerks. De erfgenamen hebben ingestemd met deze procedure. Eit behoort 
ze(f niet tot de e1:fgenamen. 14 

In 1745 koopt Eit Jacobs met zijn derde vrouw een huis te Stroobos. De ver
kopers Oene Pieters en Fokkien Jans houden een hypotheek van 296 car. gld 
over dat huis. In 17-16 kopen Eit en Sjoukje een ander huis te Stroobos. Eit 
verhuurt een huis en verpacht land aan Reinder Clazes. Daarom heeft hij in 
1760 25 car. gld ontvangen als pachtgeld en huurgeld. maar Tjerk Eelkes 
eist dat op. 15 

In de jaren 1759 tot en met 1764 woont Eit Jacobs in een huis, dat vermeld 
is onder nr. 11 op her speciecahier. Eit bezit dan een paar koeien en 
vaarzen. In 176./.11765 is Eit Jacobs verhuisd naar "Groninger/and": 
mogelijk naar het aangrenzende Groningse Stroobos. In zijn plaats wordt in 
de jaren 1765 tot 1781 zijn schoonzoon Mient Jans genoemd als bewoner 
van nr. 11 . Maar in 1781 vindt opnieuw een wisseling plaats. Eit Jacobs, die 
teruggekeerd is uit Groninger/and, woont weer in zijn oude huis (specie
kohier nr. 11). Lang heeft dat echter niet geduurd, want in 1782 blijkt Eit 
Jacobs overleden te zijn: zijn huis zou volgens het speciekohier in dat jaar 
bewoond worden door Sjoerd Hendriks. 
De terugkeer van Eit Jacobs in 1781 betekende dat zijn schoonzoon Mi ent 
Jans moest verhuizen. 
Ingaande 1 2 mei 1781 heeft hij een woning (speciecahier nr. 9) gekocht van 
Pietie Hendriks. de vrouw van Pyter Lieuwes. Het is de oostelijke heljt van 
een huis, bestaande uit een kamer. een winkel. een zolder en een tuin. De 
westergoot, de muur van de winkel. een nieuw te plaatsen muur op zolder en 
een te plaatsen heg in de tuin zullen de erfscheiding vormen tussen het 
verkochte oostelijke deel en het westelijke deel, dat Pyter Lieuwes gehouden 
heeft. 
Voor de aankoop van dat huis hadden Mient Jans en Hylkje Eits te Stroobos 
op 25 april 1781 300 car. gld van Harmannus Eldering. collecteur aldaar. 
geleend. 
Ditzelfde huis (dus speciekohier nr. 9) wordt in 1782 door Mient Jans echter 
verkocht aan Sjoerd Hendriks en Corneliske Hylkes te Stroobos. Op dat 
moment is Mient de bewoner van dat huis. Sjoerd en zijn vrouw kunnen dit 
huis aanvaarden op 12 mei 1782. De vermeldingen in speciekohier 1782 dat 
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nr. 11 (de woning waar Eit gewoond heeft) bewoond wordt door Sjoerd 
Hendriks en dat nr. 9 bewoond wordt door Mient Jans. kloppen dus niet. 
Feitelijk woonde Sjoerd Hendriks in nr. 9. dat hij van Mient Jans gekocht 
heeft. Ik leid daaruit af dal Mient Jans verhuisd is naar het sterfhuis van 
Eit Jacobs. nr. 11. Omdat de schoonzoon dit huis heeft overgenomen uit de 
boedel van zijn schoonvader Eit Jacobs. was een publieke proclamatie van 
deze verkoop niet nodig. 16 

Mient Jans is in 1775 veerschipper van Stroobos op Leeuwarden. In dat jaar 
en in 1778 nemen hij en zijn vrouw geld op met het veerschip (in 1778 wordt 
het gespecificeerd met de vermelding: hun vierde deel) als onderpand. De 
leningen bedragen resp. 100 car. gld. geleend van de havencherger Atzo 
Nico/ai en 200 car. gld. geleend van Janke Hendriks, wed. Claas Harings, 
aldaar. 17 

Generatie III 

Jacob Eits, ged. Gerkesklooster 21 nov. 1734, bakkersgezel, bakker, boer, 
koopman, overleden te Gerkesklooster tussen 19 mei 1763 en 12 sept. 1763, 
tr. Leeuwarden Westerkerk 2 mei 1756 Janke Jans, overleden Bolsward 
1784/1785. 
Janke Jans tr. 2. Bolsward (ondertr. Gerecht van Bolsward 22 aprill 769, 3e 
procl. Bolsward 7 mei 1769) Claas Reins, geb. Kimswerd 2 okt. 1708, 18 land
bouwer te Arum, rentenier te Bolsward, overl. 6 sept. 1777, zoon van Rein 
Clazes en Feykje Fopkes. 
Claas Reins tr. l. Arum 1 sept. 1754 Jaitske Ydes, overleden voor 1767. 
Kinderen uit het huwelijk van Jacob Eits en Janke Jans: 
l. Eit Jacobs geb. Surhuizum in 1756, zie IV. 
2. Een kind van Jacob Eits, op of rond 25 maart 1757 begraven in 

Surhuizum. 
3. Jacobje Jacobs, geb. te Gerkesklooster 14 sept. 1763, ged. ald. 20 nov. 

1763, tr. (als Jacobje Jacobs Postrna) Bolsward 22 aug. 1784 Engelbert 
Alberti Syfkens, geb. te Emden, burger te Bolsward 30 dec. 1784, bakker 
te Bolsward en te Hindeloopen. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Grietje, geboren op 27 
febr. 1790 te Bolsward, en Albertus. geboren op 21aug.1 791 te Hinde
loopen. 

Jacob Eits woonde in 1749 (quotisatiecohier) niet meer bij zijn vader en 
stiefmoeder. Wellicht was hij toen al naar Leeuwarden verhuisd. waar hij 
zeven jaar later bij zijn huwelijk als bakkersknecht vermeld wordt. In Leeu
warden heeft dit echtpaar geen sporen nagelaten: zij zijn spoedig na hun 
huwelijk verhuisd naar Surhuizum, waar zij in hetzelfde jaar 1756 vermeld 
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worden als "Jacob Eits. jongelieden die niet waren opgeschreven " (v.1e/licht 
een latere correctie na de eerste speciecahier-opgaven?). 
Per l mei l 757 verhuist dit echtpaar naar de bakkerij met huis en schuur 
aan de oostzijde van de Hereweg. Jacob Eits en Janke Jans, hebben deze 
bakkerij gekocht voor l 020 car. gld. Van de twee schoorstenen is één 
schoorsteen dichtgemaakt bij de komst van Jacob. In de jaren l 759 en l 760 
bezit de bakker een koe en een vaars. Voor de aankoop van de bakkerij 
lenen Jacob en Janke in l 757 400 car. gld en van Jochum Symens te 
Surhuisterveen. Bij de lening wordt vermeld dat het bakkersgereedschap 
onderpand van de lening is. 19 Jacob Eits zal slechts drie jaar als bakker in 
Surhuizum werken. In l 760 hebben Jacob en Janke de bakkerij voor 980 
car. gld en een gouden ducaat (ter waarde van vijf car. gld) verkocht aan 
Luitsen Durks en Janke Edzes van Rottevalle. De kopers kunnen naar keuze 
de bakkersgereedschappen overnemen tegen taxatie. 20 

Het is niet gebruikelijk. dat iemand na drie jaar bakker te zijn geweest de 
bakkerij verkoopt. Dat zal waarschijnlijk gebeurd zijn. omdat de bakkerij 
niet rendabel was. 
Daarvoor zijn een paar aanwijzingen: 
- In l 760 leent Jacob opnieuw geld van Jochum Symens. nu 225 car. gld. 

Jacob Eits had voor het broodbakken rogge nodig Hij heeft zich 
'"verstout sonder koop of akkoord l 6 lopen rogge weg te halen., van het 
land van Jelke Harts: dat lijkt dus op diefstal. Deze rogge is door Jacob 
opgeslagen in de huizen van Jacob Hendriks (J l lopen) en Durk Linzes 
(5 lopen). beiden te Surhuisterveen. Voor het nedergerecht eist Jelke 
betaling van 42 car. gld. 
Bovendien betalen klanten niet altijd direct: de koopman Egbert Gosses 
moet in l 761 nog l 8 car. gld aan de bakker betalen wegens geleverde 
waren. 
Op 6 mei l 761 heeft Jacob Eits met Heert Piers brood geruild tegen 
rogge. Maar Jacob heeft vanwege deze nül op 31 jan. l 763 nog l 3 car. 
gld. te vorderen van Heert. 21 

Na de verkoop van de bakkerij verhuizen Jacob en Janke met hun zoontje 
naar een huis met schuur aan de zuidkant van het Kolonelsdiep in Gerkes
klooster. Daar is hij koopman en boer en bezit hij een koe en een vaars. 22 

De ex-bakker. nu koopman en boer Jacob Eits koopt in l 763 voor l 75 car. 
gld een kwart deel in een beurtschip. varend van Stroobos op Augustinusga. 
Soms vaart dit schip ook naar Leeuwarden of naar Bur.um en andere 
dorpen. Jochum Symens. treedt voor de derde keer op als geldschieter. 23 

Jacob Eits heeft waarschijnlijk niet meer met dit schip gevaren: het specie
kohier van l 763 geeft aan. dat Jacob Eits is overleden, maar dat zijn 
weduwe daar dan nog woont. Behalve haar man is ook haar vader in die tijd 
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overleden: Janke heeft eigendommen van hem in bewaring gekregen. Coene 
Ages daagt haar als voogd van zijn vrouw op 12 september 1763 om deze 
goederen af te geven. Janke is dan al weduwe: het is twee dagen voordat 
haar dochter geboren zal worden. Zij weigert gehoor te geven aan de 
oproep van Coene, vermoedelijk haar zwager. Deze Coene Ages bewoont 
dan een kamer die hij huurt van Eit Jacobs. Eit vraagt op diezelfde 12de 
september 1763 om een borgstelling voor de huurpenningen. 2• 

Hangen deze beide zaken. die op dezelfde dag voor het nedergerecht behan
deld worden. met elkaar samen .? 

Het overlijden van Eit heeft grote gevolgen voor zijn gezin: 
Jochum Symens. die in 1757. 1760 en 1763 bereid was Jacob Eits te helpen, 
vraagt nu na zijn dood aflossing. Op 9 april 1764 daagt hij Janke voor het 
gerecht. Vermeld is daarbij. dat zij moeder is van twee minderjarige 
kinderen. Janke moet 371 car. gld betalen. Dat is een restant van een lening 
van 400 car. gld. die aangegaan is om de bakkerij te betalen in 175 7. Na de 
verhuizing van Jacob Eits uit de bakkerij is sinds 1 mei 1761 geen rente 
meer betaald Ook deze achterstallige rente wordt gevorderd. Maar of Janke 
inderdaad betaald hee.ft? 
Op 9 mei 176../ heeft Janke boelgoed gehouden. De opbrengst van dat boel
goed is in handen gesteld van de klerk van de grietenij. Jochum Symens laat 
vijf dagen later op 14 mei beslag leggen. De opbrengst mag niet aan Janke 
gegeven worden, voordat de schuld aan hem is voldaan. En niet alleen 
Jochum Symens wil geld zien! Ook schoonvader Eit Jacobs heeft geen 
geduld meer met dit gezin. 
In het huis van Hendrik Halbes en Auk Jans bevinden zich een kist en 
(andere) goederen van Janke Jans. Eit Jacobs verbiedt op de 28ste van die
ze?fde maand mei 1764 om die goederen aan Janke te geven. Zij is nog huis
huur en pacht voor een paardenweide schuldig aan haar schoonvader over 
de jaren 1762 tot en met 1764. Uit het speciekohier van 1764 is gebleken, 
dat Eit Jacobs eigenaar is van het huis waar Jacob Eits en Janke Jans 
gewoond hebben. 25 

Jochum Symens (die niet alleen aan Jacob Eits maar ook aan Eit Jacobs 
meerdere malen geld had geleend) en Eit Jacobs zijn bereid geweest de -
wellicht failliete - bakker Jacob Eits te helpen: de één geeft geld en de 
ander stelt een huis beschikbaar zonder huur te vragen. Maar deze 
hulpvaardigheid strekt zich blijkbaar niet uit tot zijn weduwe. Van 
mededogen met deze vrouw en haar twee kinderen, een zoontje van zeven 
jaar en een pas geboren baby, is geen sprake. Het waarom van deze kille 
houding blijft verborgen. 
Janke Jans heeft echter maar één oplossing gezien: verdwijnen uit de Friese 
Wálden. 
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En zo komt het. dat in het speciekohier van 176./. vermeld wordt: de weduwe 
van Jacob Eits '·swerft om sonder de woonplaats te weten ". 
Eit Jacobs maakt van deze vlucht gebruik: hij verkoopt het door zijn zoon en 
schoondochter bewoonde huis in 1765 aan Egbert Hendriks en Martje 
Yj es.26 

Janke Jans heeft dus een tijd door Friesland gezworven met haar twee kleine 
kinderen. Of deze "ZH:e1:frocht " haar rechtstreeks naar Bolsward gevoerd 
heeft, is niet meer na te gaan. Maar in 1769 vond ik dit gezin in Bolsward 
terug. In dat jaar trouwt Janke Jans (die dan ongeveer 35 jaar zal zijn} met 
de 60 jarige voormalig landbouwer. Claas Reins. Dit huwelijk zal niet 
alleen voor haar. maar ook voor haar zoon positieve gevolgen hebben. 

;J 
/ 

Boerderij Anim stem 62 tussen de f.Vitmars11mervaa11 en de Harlingetvaart, circa 1830 

Want Claas Reins is boer geweest op een boerderij te Arum stem 62. groot 
68 pondemaat. die deels zijn eigendom was en deels eigendom van het 
weeshuis te Franeker. 2 ï In 1718 woonde daar zijn vader Rein Clazes. die 
omstreeks 1727 overleed. Zijn zoon. eerst onder voogdij. 28 volgde hem als 
boer op. In 17-19 is Claas een welgestelde boer met een vermogen van 8000 
car. gld: boven gemiddeld! Bijna twintig jaar later na het overlijden van zijn 
vrouw is Claas Reins verhuisd naar Bolsward, waar hij op 14 dec. 1767 als 
burger wordt ingeschreven. Hij vestigt zich in 1767 in een huis in de wijk 
Noorderhaitzebaan. 29 waar in 1769 Janke Jans bij hem komt wonen. Twee 
jaar later verhuizen zij naar een huis met 11 z schoorsteen. Uit de aangifte 
voor de successierechten na het overlijden van Claas Reins blijkt. dat zijn 
vrouw e1fgename is geworden van haar tweede man en daarmee ook 
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eigenaresse is geworden van het aandeel van haar man in de boerderij te 
Arum. 30 Janke blijft op het adres speciekohier nr. 560 wonen. Er is sprake 
van twee hoofden in 1778 en 3 hoofden in 1780. Zij is in 178-/.11785 
overleden. In het speciecahier is genoteerd. dat haar inwonende dochter is 
getrouwd. De daarbij vermelde naam van haar schoonzoon bevestigt de 
identiteit van de weduwe van Jacob Eits in 1763 en de weduwe van Claas 
Reins in 1777 en 1785. Het gaat om deze(fde vrouw. 31 

Generatie IV 

Eit Jacobs Fennema, geb. Surhuizum 1756, schipper te Bolsward, 
landbouwer te Arum, over!. Arum 26 sept. 1822, tr. Gaast 24 sept. 1780 (als 
Eit Jacobs Postma; attestatie van Bolsward 19 sept.1780) Pierkje Jakobs van 
der Zee, ged. Gaast 20 okt.1756, over!. Arum 9 nov. 1814, dochter van Jacob 
Piers en Doetje Gerits. 
Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Jacob Eits geb. Bolsward 30 aug.1781, jong overleden. 
2. Pier Eits Fennema, geb. Bolsward 23 dec. 1782, pelmolenaar, over!. 

Bolsward 20 aug. 1802, tr. Bolsward 18 jan. 1801 Tjitske Jans Feenstra, 
geb. Bolsward 21 sept. 1783, over!. Bolsward 21 jan. 181132

, dochter 
van Jan Klazes Molenaar en Itje Pieters. Tjitske tr. 2. Bolsward 25 sept. 
1803 Sytze Djurres Westerbaan, geb. Bolsvlard 7 juni 1773, goud en 
zilversmid, over!. Bolsward 24 nov. 1853, zoon van Djurre Jans 
Westerbaan en Wytske S:ytses van Hettinga. 
Bij het huwelijk van Pier Eits wordt de naam Fennema voor de eerste 
keer gebruikt. Pier en Tjitske gaan trouwen "Onder inwagting van des 
Heeren zegen , .. 33 Hun huwelijk heeft nog geen twee jaar geduurd! Pier 
overlijdt "aan de gevolgen eener Bloedspeuwing. in den Ouderdom van 
bykans 20 Jaaren ". Tjitske blijft achter met haar pasgeboren zoontje: 
"Hoe zeer deeze voor my Zie/treffende wonde door het aanschouwen 
van het eenige Pand onzer thans gescheurde Echt (eenen Zoon van zes 
Weeken) steeds open gereeten, en dies te gevoeliger wordt. wensche ik 
echter. in den altoos wyzen wil eener Aanbiddelyke Voorzienigheid 
gelaten te berusten ". 34 

3. Doede Eits Fennema, geb. Arum 29 okt. 1785, landbouwer, over!. Arum 
6 sept. 1820, tr. Arum 5 april 1807 Geertje Wypkes van Popta, geb. 
Pingjum 1789, over!. Arum 18 nov.1864, dochter van Wypke Eiberts van 
Popta en Joukien Klaases Holkeboer. Geertje tr. 2. Wonseradeel 20 aug. 
1825 Jan Harmens Hoogterp, geb. Midlum 8 febr . 1774, landbouwer, 
over!. Arum 1 april 1837, zoon van Harmen Harkes en Aaltje Jans. 35 

Doede wordt op 20 november 1785 te Arum door moeder Pierkje ten 
doop gehouden. omdat de vader weigert dat te doen. 
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In 1781 en 1782 wonen Eit en Pierlqe in Bolsward. waar hij schipper is. 36 

Eit wordt op 9 juli 1 781 burger van Bolsward. De toekomst van dit echtpaar 
zal echter niet in Bolsward liggen. Er was immers een boerderij van de 
stiefvader beschikbaar. Daarom verhuizen de schipper en zijn vrouw in mei 
1783 naar Arum. waar Eit Jacobs zich als landbouwer op de boerderij stem 
62 vestigt. 
Het viel mij op. dat een zekere Theunis Jans in mei 1783 mee verhuist van 
Bolsward naar de boerderij in Arum. Hij woonde in 1782 - evenals anderen 
- op hetzelfde speciecohiernummer als Eit en Pierkje. 
Deze Theunis Jans. die soms met de familienaam Voet wordt vermeld, wordt 
op 20 januari 1725 lid van de Doopsgezinde gemeente te Workum. Dat be
rekent dat hij omstreeks 1700 geboren is. In 1749 is hij smakschipper in 
Gaast (quotisatiecohier) met een vermogen van 1000 car. gld. In 1758 en 
1768 woont hij in Piaam. waar hij een kleine boerderij met een eendenkooy 
heeft gepacht. 3 ï Van zijn vrouw Atje Jelles. die lidmaat is van de kerk in 
Piaam wordt namelijk in 1767 vermeld. dat zij "op de kooy'' woont. Na 
haar overlijden op 3 augustus 1779 te Gaast38 zal Theunis verhuisd zijn 
naar Bolsward. En als Eit Jacobs naar de boerderij onder Arum verhuist, 
gaat Theunis. die dan dus ruim 80 jaar is, mee. Drie jaar zal hij daar samen 
wonen met Eit en Pierkje. In 178639 gaat hij weer naar Bolsward, waar hij 
op 4 januari 1787 is overleden. 
Dit alles wijst er op. dat er waarschijnlijk een nauwe vriendschaps- en/of 
familierelatie bestond tussen Theunis Jans Voet en het jonge echtpaar Eit en 
Pier!qe. Wellicht is Theunis meegegaan naar Arum om de jonge boer in zijn 
nieuwe werk te begeleiden. Het feit dat Theunis Jans Voet gezien werd als 
een rijke suikeroom kan ook een rol gespeeld hebben. Een paar gegevens 
wijzen op een tot dusver nog niet bewijsbare familierelatie: Theunis Jans 
Voet is in 1777 (wonende te Gaast als oud kooyman) curator geworden over 
Pierlqe Jacobs en haar twee zussen. nadat hun ouders waren overleden. En 
uit de aangifte voor de successiebelasting na het kinderloze overlijden van 
Theunis blijkt, dat de vrouw van Eit Jacobs en haar twee zusters, Antje 
Jacobs, vrouw van Cornelis van der Burgh. mede regerend burgemeester 
van Bolsward. en Jeltje Jacobs, vrouw van de koopman Watze Doek/es, 
eveneens wonend te Bolsward, mee tot de erfgenamen behoren. 40 

De vroegere schipper boert blijkbaar goed. Hij wordt in 1788 vermeld als 
eigenaar van 44 pondematen van zijn boerderij. En twee jaar later op 23 
juni 1 790 heeft Eit Jacobs. die dan erfgezetene onder Arum wordt genoemd. 
de resterende 24 pondematen land met de "quotele huizinge ' ' onder Arum, 
gekocht van de Raad der gemeente Franeker qq als administrateur van het 
geestelijk comptoir van de stad. voor 1560 car. gld. 41 Zo is Eit Jacobs, eens 
kind van een zwervende vrouw met schulden. nu eigenaar van deze boerderij 
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ter grootte van bijna 25 hectare geworden: dankzij de erfenis van zijn stief
vader en de erfenis van de vroegere collega schipper Theunis Jans. 
Eir Jacobs doet in die jaren meerdere aankopen zonder geld te lenen: in 
1790 koopt hij als erfgeseten te Arum een boerderij te Witmarsum met 79 
pondemaren land. die gepacht wordt door Watze Piers. Maar nog in de 
90'er jaren wordt deze boerderij weer verkocht. 41 in 1792 koopt Eit Jacobs 
in Arum een gebouw. waar vroeger turf bewaard werd; samen met anderen 
koopt hij in 1798 een smederij in Arum en hij koopt percelen land in 1799. 
180-/. en 1806. .;s 
Na de komst van de Fransen wordt ook in Arum een vrijheidsboom geplant 
op 2-/. februari 1795. Frans de Boer. die in 1787 uitgeweken was naar 
Frankrijk. is teruggekeerd en zal de feestvierders een bezoek brengen. Het is 
"de burger Eit Jacobs. lid van de municipale raad., die de bezoeker 
ontvangt en binnenleidt in de kring rondom de vrijheidsboom. Eit Jacobs zal 
dus tot de partij van de patriotten behoord hebben. 4-1 

in 1801 wordt Eit Jacobs te Arum. samen met Lolle Wierds Wiarda te 
Pingjum aangesteld tot curator over zijn schoondochter Tjitske Jans Mole
naar. te Bolsward. omdat zij en haar man nog niet handelingsbekwaam zijn. 
Tjitske heeft zelf deze twee kandidaten voorgesteld. Samen met de derde 
curator Sjoerd Fetzes Hoitinga zullen Eit en Lolle de curatele verzorgen. 45 

In 1803 is Eit Jacobs. huisman te Antm. één van de taxateurs van een 
boerderij aldaar en in 1805 wordt hij benoemd tot medecurator over de drie 
kinderen van wijlen Rienk Jans en Jantien Pieters te Arum. 46 in i 810 stelt 
hij zich '·tot securiteit van het koninkrijk Holland"' borg voor Wytze Hiddes 
de Vries. die de "onbeschreven middelen " (belasting) in Arum moer innen. 
Eit is bereid de eventuele schuld te betalen tot een maximum van 700 
car.gld. Deze borgstelling is vastgelegd op 26 maart i 8i 0. 4 ï 

Terwijl Eit Jacobs welvarend is. gaat het zijn zuster en zwager, die een be
staan als bakker wilden opbouwen. niet voor de wind. 
In i 790 lenen Engelbert Syjkens en zijn vrouw Jacobje Jacobs 200 car. gld 
van de Arumer koopman en huisman Eeltje Sytzes. De bakkersgereedsschap
pen zijn het onderpand. 48 In 179 i woont dit echtpaar in Hindeloopen. waar 
zij voor de periode 12 mei 1791 tot 12 mei 1792 een huis gehuurd hebben. 49 

De inboedel is onderpand voor de huur. Engelbert heeft in datze(fde jaar 
een zeiljacht gekocht. De koopakte wordt op het Ferwouder meer op 13 
oktober 179 i getekend. Het zeiljacht moet betaald worden op i 2 mei 179 2. 50 

De schulden zijn Engelbert en Jacobje te veel geworden: Behalve de 
genoemde schulden moet er nog achterstallige belasting van de vijf speciën 
in Bolsward betaald worden. Jacob Eits komt zijn zuster en zwager te hulp 
in i 79 i : Engelbert en Jacob je verkopen inboedelgoederen (die onderpand 
waren voor de huur) en het zeiljacht (dat nog niet betaald was!) aan Eit 
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voor een bedrag van 220 car. gld. Tot de inboedel behoren zilveren lepels. 
een bijbel met zilveren haken. mannen- en vrouwenkleding. een kast en een 
bed met toebehoren. Eit zal daarvoor de schuld aan Eeltje Sytzes en de nog 
"achterstallige speciën ., betalen. Engelbert en Jacobje mogen een deel van 
hun inboedel blijven gebruiken51 tegen een jaarlijkse rente. maar moeten die 
goederen op eerste aanmaning aan de eigenaar geven. 
Eit heeft zijn zuster beter behandeld dan zijn moeder door zijn grootvader 
was behandeld. Maar effectief is dit blijkbaar niet geweest. Als in juni 1792 
de gegevens voor de speciën worden geregistreerd. blijkt. dat Engelbert en 
zijn gezin vanuit Hindeloopen verhuisd zijn ·'na buiten de provincie ". Ook 
deze tweede bakker is maatschappelijk ten onder gegaan. 52 

Eit Jacobs Fennema overlijdt in 1822. Zijn drie zoons zijn al voor hem over
leden. De boerderij te Arum wordt later bewoond door z~Jn schoondochter 
en haar tweede man Jan Harmens Hoogte1p. In 1850 woont de kleinzoon 
Wypke Doedes Fennema daar als pachter. De erfgenamen van zijn neef Pier 
Eits Fennema in Bolsward53 zijn dan eigenaren. 
Deze boerderij lag zuidoostelijk van Arum tussen de Harlingervaart en de 
Witmarsumervaart. Hij is tussen 1854 en 1928 afgebroken. Het hui5perceel 
is nu weiland 

NOTEN 

ACH 18 f 54. HvF 1690A Jacob Eits, ongeveer 48 jaar, en zijn inwonende zoon Eit 
Jacobs, 24 jaar oud, getuigen dat een buurman, Jeremias Lieuwes, die beschuldigd 
wordt van het aanranden van meerdere vrouwen, zich over het algemeen keurig ge
dragen heeft. Hij is alleen wel eens dronken maar ook dan valt hij anderen niet lastig, 
16 mrt. 1735. Dit is het bewijs voor de filiatie Jacobs Eits - Eit Jacobs. 

2 ACH 89 f 47, 91 f 391 , 93 f249. 
3 ACH 65f 172. 
4 ACH speciekohier Augustinusga Middelquartier 1753 nr. 38 (vh nr. 41 ), 1756, 1757 nr. 

36 (vh nr. 38). Het gaat om hetzeltèle adres, maar de nununering is veranderd. De wijk 
Middelquartier omvatte de huizen van Gerkesklooster. 

5 ACH 132 f54 . 
6 Zijn nakomelingen nemen de naam Pel aan. 
7 ACH 95 f95 , 126 f77v . 
8 ACH22fll5. 
9 ACH 127 f 37 Joclmm Symens woont als vrijgezel te Surhuisterveen. Zie GEN 807 

Genealogie Boetje door A.P. Boetje. 
10 ACH 96 f 95, f 225v, 126 f 99v. Ook nu leent Eit weer geld van Jochum Symens. Jurjen 

Egberts, zwager van Eit, heeft zich borg gesteld. 
11 ACH ACH 98 f 303, f 313. Reëelcohier Surhuizum 7, Augustinusga 56, 1766 tm 1768. 
12 ACH 126 f 34, f 42v. Twee keer is er sprake van schuldbekentenis aan Pieter Naimes 

vanwege de aankoop van de nieuwe bolpraam, ( 135 car. gld en 175 car. gld) die op 
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verschillende data in 1754 gedateerd zijn maar beide betaald zijn op 22 oh."tober 1759. 
Ik neem aan dat het om de betaling van hetzeltèle schip ging. 

13 ACH 127f128, 128f1 67. 
14 ACH 65 f 242, f 372. 
15 ACH125fl08v, 94f337, 22f86. 
16 ACH speciekohier Surhuizum, Middelkwartier nr. 9, nr. 11 , 1759 tm 1793. ACH 101 

1]13, f325 , 132f147. 
17 ACH 132 f 148, 133 f 72. Atzo icolai (Genealogysk Jierboek 2000 f 50) was op 86 

jarige leeftijd nog havencherger en leende toen nog geld uit. 
18 WON 76 f 489 omslag 34, 15 dec. 1727, inventarisatie van de boedel van wijlen Rein 

Clazes. Claas Reins is de enige zoon en erfgenaam. Tot de boedel behoort o.a. een 
lepel, die voorzien is van de inscriptie van de naam en geboortedanun van Claas Reins. 

19 ACH 96 f 143, 126 f 165. ACH speciekohier Surhuizrnn, Heide en Weide nr. 1, nr. 35 
de bakkerij , 1756 tm 176 1. 

20 ACH 97 f27 . 
21 ACH126f361 , 22f99v, fl27, f 141. 
22 ACH speciekohier Surhuizum Heide en Weide nr. 35, Augustinusga Middelquartier nr. 

36, 1761 , 1762. 
23 ACH 127 f202v. 
24 ACH Speciekohier Augustinusga Middelquartier nr. 36, 1763, 1764. ACH 22 f 279, f 

280. 
25 ACH 23f10 (2:-.:), f 11, f 14. Speciekohier Augustinusga Middelquartier nr. 36, 1764. 
26 ACH 97 f227. 
27 WON stemcoh..ieren Arnm stem 62 1718 trn 1788. 
28 WON 70 f 171. Jan Ottes boer te Arnm en twee ooms van Claas Reins, Douwe Clazes 

en Jan Clazes, worden tot voogden aangesteld. 
29 BOL Speciekohier wijk Noorderhaitzebaan, nr 440. 
30 BOL 281 f66 . 
31 BOL Speciekohier wijk Zuiderhaitzebaan nr. 560, 1771 trn 1785. 
32 Overlijdensdatrnn zie lmwelijksbijlagen zoon Jan Piers Fe1mema, 18 tèbr. 1827 nr 2 

Bolsward. 
33 Leeuwarder Courant 17 dec. 1800. 
34 Leeuwarder Courant 20 aug. 1802. 
35 Genealogysk Jierboekje 1972 f 72. 
36 BOL speciecohier 317, 1781 , 1782. 
37 WON Piaam stem 7, 1758, 1768, WON 72f129v. 
38 Met dank aan Douwe Meinderts Bom1ema voor deze informatie. 
39 WON Speciecohier Arum nr. 39, 1783 tm 1805. 
40 BOL. 281 f82v, WON 72f129v. 
41 WON 252 f270. 
42 WON 250 f 3 l 6v, 252 f 58. 
43 WON251fl90v, 252f237v,f330, 254fl21d12 l v,fl22, f333v. 
44 Leeuwarder Courant 4 maart 1795. 
45 BOL 123 f486. 
46 WON 74 f 36; f 52v. 
47 WON 307 f287. 
48 WON 275 f 207v. 
49 HlN 114f183v. 
50 BOL 275 f 242v. 
51 HIN 114f 185. 
52 BOL speciecohier nr. 18, 1785 tm HIN speciecohier Zuid Espel nr. 24, 1791 , 1792. 
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53 WON stem.kohieren Anun nr. 62, l 788 un l 850. Deze boerderij is bij de kadaster
opmeti.ng omstreeks 1832 geregistreerd als volgt: gemeente Arnm B 608 trn 631 , 633 
tm 637 en gemeente Witmarsum B 64, 65. De totale grootte is dan ruim 30 ha; daarvan 
was ruim 20 ha bouwland en bijna l 0 ha weiland. 
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Ynlieding 

KERTIERSTEA T FAN TITUS BRANDSMA II 
(Terwisscha van Scheltinga) 

Dit twadde die! fan de kertiersteat fan Titus Brandsma is ek ta stän kommen 
yn geanvurking mei prof. dr. J .A. Nota te Venray en en ek no wer bat Hannen 
Foekema soarge foar gäns oanfollings benammen yn Idaarderadiel. Op in stuit 
is Harmen seis ut ein set mei in folie breder ûndersyk, dat apart )11 dit Jier
boek opnommen is. Dêr wurdt yn dit stik dan ek nei fenviisd. 
lt giet dizze reis om de kertieren fan beppe Apollonia Tenvisscha van Schel
tinga. Kwa oantal kertieren is dit die! wol it lytste fan de fjouwer dy"t der 
meiïnoar komme sille. Dat leit him dan net daliks oan famyljes fan boeren as 
de rjochte line (Tenvisscha van) Scheltinga, oarspronklik ut noardlik Wester
goa, mar mear oan famyljes fan keaplju, ambachtslju en skippers, dy't ek wer 
trouden yn sokke fenniddens. In neidiel is dan dat it sykjen in stik Iestiger 
wurdt, om 't hja fakentiids net mear te folgjen binne oan 'e hän fan Iänbesit. 
As fansels kaam doe de klam te Iizzen op inkele famyljes, dêr't wol wat mear 
as gewoanwei oer te sizzen fait. Om in yndruk te krijen fan wat oan nije 
gegevens oan it Ijocht kommen is, sille in tal bysûnderheden yn folchoarder 
fan 'e kertiersteat no koart nei foaren helle wurde. 
By de Tenvisscha van Scheltinga' s (5) sil behalven oer de fan1ylje seis ek wat 
sein wurde oer de famylje Tenvisscha, dy't utstoam is, en de sanean1de stins 
op Teridzerd, dêr't hja op wennen. Yn it doarp Teridzerd wennen )m 1663 op 
syn minst 35 katoliken, dy't as gesinshaad oannmrken wurde kinne. Der is 
reden om oan te nimmen, dat hja, neït de Tenvisscha' s dy stins fan de fallite 
ldzerda · s oerkocht hiene, dêr harren kommen hiene. 1 

By de Scheltinga' s, dy't as erfgenamten fan de Terwisscha 's de skaainamme 
Tenvisscha van Scheltinga oannommen hawwe, is dudlik wurden, dat hja de 
eigen namme ûntliene oan Scheltingasate )m Arum, mar oarspronklik ut 
Tsjummearum komme en dêr de namme Van Weelgahuis brûke. Hja binne in 
Ieat fan de famylje, dêr·t ek de meniste famylje Roorda fan Tsjummearum ut 
skaait. Rintse Douwes (640) brûkte de namme Van Weelgahuis en hie ek in 
famyljewapen, dat spitigemöch net beskreaun \>.1aard. De neiteam fan syn soan 
Douwe brûkte lykwols de namme Scheltinga nei de pleats yn Arum, dêr' t hja 
op wennen, en ek it famyljewapen mei de twa roazen fan Scheltinga. Jo kinne 
jo dan wol öffreegje oft sok wapengebrûk terjochte wie. Der wurdt ek yngien 
op de rol, dy't de famylje yn de 16de ieu spile hat as benefisiant fan de 
Houckema-prebende yn Winaam. Neffens de oerlevering \Viene hja neikom
melingen fan de stifter Jan Houckema. In probleem wie wol, dat hja harsels ek 
as eigeners fan dat Iien seagen en sa allegeduerigen oant fier nei de herfoar
ming mei de tsjerkfäden fan Winaam oerdv.1ers Jeinen. 
Mei de famyljes Koelman/Kuhlmann (11) en Bosch/Busch hawwe wy te 
krijen mei ynnnigranten ut Mettingen yn it greefskip Lingen. De Kuhlmanns 
wienen yn harren heitelän in famylje fan boeren, mar wannear't hja har hjir 
om-ende-by 1727 foargoed fëstigje dan binne hja manufakturiers, dy 't werom-
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falie koene op besteande kontakten en saken <logge yn plakken as Warkum, 
Makkum, Dokkum en Ljouwert. 
Foarby komme ek dr. Petrus Nicolai (Pier Clases, soan fan Claes Piers) te 
Wolvegea, abbekaat by it Hof fan Fryslän, en syn neven La.nunert ( 172) en 
Steffen Piers op Teridzert. Hja wienen erfgenamten fan juffrou Suza1ma 
Rentinck te Vollenhove, dy't Petrus Nicolai :yn har testamint har neef neamt. 
Dat testamint siet tusken papieren fan de famylje Middachten, dy"t op de 
havezathe Oldhagensdorp yn Vollenhove wenne. Dy havezathe waard, nei 't 
Seino, Pelgrim en Hendrik Hagen de Oeriselske Steaten yn 1622 foargoed de 
rêch takearden, it sintrum fan ûndergrûns rooms-katolyk libben yn Vollen
hove. Genöch materiaal foar nij ûndersyk, mar wol spitich dat noch net dûdlik 
wurden is, hoe· t de Rentincks folk v.1ene. 

ei 't Harmen Foekema al sjen litten bat wat der oer de Hellinga · s oan it ljocht 
kommen is, wol ik alli.nnich noch de opmerking meitsje, dat it wol ûtsû.nderlik 
is dat de geslachtslist fan de smid Gerryt Ypes (94) begjin 18de ieu )TI Grou 
troch in fynst yn ien kear ütwreide vvttrde koe ta in boerefamylje mei 
skaainanune en famyljewapen yn de rnidsieuwen. 
By de Spanga' s wurdt düdlik, dat hja ut Spangea yn Weststellingwerf konune, 
mar de skaainamme earst brûke nei 't hja har yn Makkum nei wen jen setten. 
De äldste spoaren rinne lykwols werom nei Stiem•;ikerwäld. Hja binne in leat 
fan de famylje, dêr't ek de famylje Osse ut de kop fan Oerisel ût skaait. Yn 
1640 wie Jacob Jansen yn Spangea (324) eigener fan 5 pleatsen mei stim
rjocht en fan fjouwer foar de helte, de measte op in rychje boppe de Linde op 
'e gri.ns mei Oerisel. len dêrfan waard neamd de "Blauw hof', dy't neffens 
mûnlinge oerlevering yn de l 7de ieu tsjinne as skûltsjerkje. Fêst stiet wol dat 
de paters Fransiskanen yn dy tiid har kommen hiene op plakken :yn Spangea 
en Spangerdyk en dat de "Blauw hof' dêr eastlik fan Slikenboarch ek lei. 
Hoe't dat ek sit, goed katolyk wiene hja yn alle gefallen wol. De geastlike 
Johannes Spangius, dy't as pastoar in skoft yn Makkum stien hat en letter in 
aanstelling krige as aartspriester yn Ljouwert, wie de äldste soan fan neamde 
Jacob Jansen. De t\vadde soan, Jacobus ofCoop (162), troude yn 1647 mei in 
Lyuckema-dochter fan Makkum. Sytse ten Hoeve, dy't in boekje oer 
Lieuwkemasate te Makkum yn it ljocht jûn hat, ûnderstelt dat de relaasje tus
ken de famyljes Lyuckema en Spanga mei te ferklearjen is troch de komst fan 
Jacobus syn äldere broer as pastoar nei Makkum. Jacobus syn iennichste 
dochter Geertje (81) troude yn Stellingwerf mei Francke Reinders Franckena 
ut in bekend laach, dêr't ek grytmannen en deputearren ut fuort kommen bin
ne. En Francke seis wie om-ende-by syn trouwen yn 1679 tsjerkfäd fan de 
herfoarme tsjerke fan Teridzerd. 
Wy sjogge ek even by mr. skûtmakker Jetse Meynerts (l 90) yn Grou. Yn 
1722 stie er foar it gerjocht fan ldaarderadiel, om· t er in boete fan 25 cg net 
betelje woe. Dat jier hie er op Peaskemoandei mei in tal famyljeleden en oare 
Grousters yn de "sogenaamde kerk tot Irnsum" west "tot het waarnemen van 
(de) catholique leere, rnisse of andere superstitie" en dat wie no ien kear fer
bean neffens plakkaten fan 1649 en 1720. Syn werf lei oan it wetter de Grou, 
en läns dy wei koene hja fansels wol maklik yn Jirnsum komme. 
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As lêste fan dizze omgong sjogge \\Y noch even by de Lyuckema·s fan 
Makkum. Dy famylje kende, sa· t Paul Noomen it ) 11 Zorgen voor zekerheid 
neamt, in '·afstammingslegende". Hja soene öfskaaie fan harren namme
genoaten )11 Seisbierrnm, mar echte bewizen hiene hja net. Neffens oerleve
ring waard wol sein, dat it àldst bekende älderpear in Rey11 Liauckama wie, 
d~.-t troud wie mei in Liauckama (2608/2609). Soks komt ek wol ut yn älde 
besk:riuwings fan fan1yljewapens op grêfsarken, mar spitigemöch is dat no 
mar min of net mear nei te gean, om· t dy stie1men foarsafier bewarre allegear 
öfhak:ke en/of utsliten binne. Dêrom kin ek net sein wurde dat de leginde 
werk:likheid wurden is. Opmerklik is wol dat harren wapen al of net mei ta
foeging fan in skulp hast of folslein identyk is mei it wapen fan de namme
genoaten fan Seisbierrum. Fan Re~11 Meyes Lyuckema (642) stiet no v;ol fêst, 
dat er de kopiïst wie fan in eksimplaar fan it Länboek of Annaal fan Kempo 
van Martena. Achteryn dat boek sit nanm1entlik in almanakje fan inkele siden 
mei syn häntekening en oantekeningen oer syn famylje yn in hänskrift dat 
oerienkomt mei dat fan de kopy. 
It binne allegear ferhalen by in stik rek:kenkunde, dat genealogy yn wêzen ek 
is, it fleis op ·e bonken, haw ik ris ien sizzen heard. lnkele ferhalen hawwe 
deselde tema · s, sa as hjir oer skûltsjerkjes. En byinoar brocht kinne dêr wer 
nije ferhalen ut fuortkomme. 

Hurdegaryp, augustus 2006 

Oersichtfan de jjouwer kertieren 

Henk Zeinstra 

.t Hendrik Mevis Brandsma 
(1802-1 884) 

2 Titus Hendriks Brandsma __ X 
( 1843-1 920) 

1 Titus Brandsma __ X 
(1899-1942) 

3 Tjitje Almes Postma 
(1849-1 933) 

Kertiersteat 
1 

5 Aoollonia T.A. 
Terwisscha van Scheltinga 
( 1812-1877) 

6 Almo Sjoerds Postma 
( 1815-1884) 

x 

7 Baukje Jans Mulder 
( 1824-1904) 

1 Anno Sjoerd Brandsma, pater Karrnelyt Titus Brandsma, profest yn de 
Oarder fan de Karmeliten 3 okt. 1899, ta pryster wijd 17 juny 1905, heech
learaar oan de R.K. Universiteit te Nimwegen, ridder yn de Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, beme Oegekleaster 23 febr. 1881, ferstoarn Dachau 
26 july 1942. 
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II 

2 Titus Hendriks Brandsma, greidboer te OegekJeaster, tsjerkmaster fan de 
Sint Martinusparochy te Boalsert, beme Oegekleaster 19 sept. 1843, ferstoam 
Boalsert 31 okt. 1920, begroeven Blauhûs. Hy is troud Wûnseradiel 28 april 
1870 mei Tjitje Annes Postma (3), beme Boalsert 16 okt. 1849, ferstoarn 
dêr 26 maaie 1933, begroeven Blauhûs, dochter fan Anno Sjoerds Postma en 
Baukje Jans Mulder. 

111 

4 Hendrik Mevis Brandsma, by houlik te Greonterp, husman te Oege
kleaster, beme Tsjerkwert/doopt R.K. Blauhûs 27 febr. 1802, ferstoam Boal
sert 5 juny 1884, begroeven Blauhûs. Hy is earder troud Wûnseradiel 30 april 
1825 mei Trijntje Obes Popma, boerinne, berne Gaast, doopt R.K. Makkum 
27 jann. 1799, ferstoarn Oegekleaster 23 des . 1829, dochter fan Obe Poppes 
Popma, husman op Fokkenoard of '·Fokken oort" Gaast, 2 en Klaaske Lolkes 
Lolkema. Hy is troud 2) Wûnseradiel 3 nov. 1832. 
5 Apollonia Theodora Assuerus Terwisscha van Scheltinga, berne Terid
zert 14 sept. 1812, ferstoarn Boalsert 16 maart 1877, begroeven Blauhûs.3 

Yn 185 7 ervje de acht bern fan Assuerus Terwisscha van Scheltinga elts foar 
in achtste part fan harren heit. Dat wiene Titus. bouboer yn it kleaster ûnder 
Skearnegoutum, Maria. troud mei Wybe Thomas Overmeer, houthanneler te 
Makkum. ûs Apollonia. troud mei Hendrik Mevis Brandsma te Oegekleaster, 
Sabina. widdo fan Hendrik Willems Nijdam, te Snits. Jan, bouboer te 
Easterwierrum. Frans, keapman te Snits. Agatha, troud mei Hylke Thomas 
Overmeer. bouboer ûnder Ypekolsgea, en Gerardus, bouboer ûnder 
Warkum. Oan ûnreplik goed wie dêr de helte fan in sate en lannen te 
Easterwierrum. berekkene op goed 20 bunder. !an ûnder Warlaim en 
Koudum en 1112 part fan in stik heechfean te Hoarnstersweach, alhiel grut 
goed 27 bunder, te ferpartsjen. 4 

IV 

10 Assuerus Terwisscha van Scheltinga, hUsman en keapman te Teridzert, 
fan om-ende-by 1818 öf bouboer en keapman te Easter.:vierrum, boekhälder 
fan de parochy Easterwierrum,5 beme Teridzert, doopt R.K. Aldeholtpea 15 
april 1786, ferstoarn Easterwierrum 24 nov. 1857, tr. gerjocht Warkum/ R.K. 
dêr 30 juny 1807. 
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11 Siebrigje Jans Koelman, beme Warkum, doopt dêr R.K. 16 maart 1786, 
ferstoam Snits 8 april 1867. 
Yn 1806 prosedearret Assuerus Scheltinga op Teridzert mei syn kuratoaren 
om in ko. dy ·ter kocht hie fan Jan Abels. hûsman te Donkerbroek. mar net 
op ·e tiid kealle hie. 6 Wannear 't elkenien op befe/fan Napoleon in 
efternamme oannimme maat. jèrk/earret Assuerus. dan noch op Teridzert. 
dat er bliuwt by de namme "Terwisscha van Scheltinga. " Î 

Alae oa1111immi11g namme 

Dat jier komt er te Teridzerd ek jaar op ·e list fan 600 minsken. dy 't yn 
Fi:vslán it heechst oanslein binne yn de grûnbelêsting. 8 Yn 1818 is er 
eigener en brûker fan Foghelsangsate te Easterwierrum. in pleats mei de 
Stroomsloot beëasten en de Heerenweg besuden, 9 aan wjerskanten fan de 
Slachtedyk. 
Yn ·e tiid, doe 't it heechfean fan Appelskea aan ·e sneed wie, sleaten de 
hearen Kompanjons fan de Opsterlanske en Eaststellingwerver feanen en 
fearten kontrakten fan frijkeap mei de eigeners. Fan 1827 is in kontrakt mei 
de eigeners fan de sate Appelskea nr. 714 fan de sate nr. 4 en fan it 
Kloksfean te Appelskea. Dêrby binne ek Assuerus Titus Terwisga van 
Scheltinga. keapman te Easterwierrum, mei Jaar syn broers en suster: Tie te, 
keapman op it Fean. Akke, hûsfrou fan Johannes Engberts Groenesteeg, 
hûsman te Stienwikerwáld. en Jan. keapman op Tuk by Stienwikerwald. elts 
jaar l 1384 part. 10 Yn 1856 ferkeapet Assuerus noch twa ûtgongen heide.fjild 
yn de Fochtel jaar f 6029. 11 

Bern, beme Teridzert en doopt R.K. Aldeholtpea: Titus (1808), Maria 
(1810), Apollonia Theodora (5), Sabina Johanna (1814), Johannes/Jan 
(1817); beme te Easterwierrum: Franciscus Johannes (1819), Agatha Petro
nella (l 821 ), Gerardus Johannes (1824 ). 
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v 

20 Tiete Bockes Scheltinga, by houlik fan Teridzert, hllsman en keapman, 
berne Allingawier. doopt R.K. Makkum 21 okt. 1726. ferstoarn Teridzert 19 
febr. 1799; tr. grifformeard/R.K. Aldeholtpea 10 april 1785. 
21 Abeltje (Apollonia) Jans de Vries. beme Aldeholtpea, doopt dêr 28 
maart 1759 (dooptsjûge: Wilmje Bertels), ferstoarn Teridzert 25 juny 1827; 
tr. 2) R.K. Aldeholtpea 10 july 1801 Frans Jurjens Bos, husman. rintenier te 
T eridzert, doopt R.K. Aldeholtpea 2 febr. l 7 5 3, ferstoam Teridzert 18 okt. 
1825. soan fan Jurjen Jans Bos en Luitjen Dercks. 
Neffens papieren fan de famylje Tiel Groenestege ferfearen Tiete Bockes 
Scheltinga en syn _fjouwer susters fan Arum nei Teridzert. De oanlieding 
dêrfoar is net bekend. mar sil lein hawwe yn itfeit dat hja dêr famylje hiene. 
de Terwisscha ·s. 12 Yn alle ge/allen wennet Tiete by syn hou/ik al op 
Teridzert en wol op Teridzert nr. 1. want wannear ·t syn achternicht Acke 
Terwisscha dêr yn 179 3 fe rstjert. dan folget Tie te. dy ·1 dêr tefoaren ek al 
wenne. har op. 13 

De Tenvisscha·s wennen dêr op ' e ' ·stins", 14 stim 1, dy't famyljebesit wurden 
wie, neït Asse Siecks Terwisga fan de Jutryp yn 1639 de helte fan de state en 
sate kocht hie fan de krediteuren fan jonker Baarte van Idsaarda, en syn 
widdo Reynsck Eyse Alts yn 1677 de oare helte.15 

"ldzerda stins onder de ldzert in Srellingwetf west einde ". 
Tekening/an Jacob Stellingwetf. Fries i\tfuseum Ljouwert. 

De famylje hat letter in wichtige rol spile by de bou fan in nije tsjerke yn 
Aldeholtpea. De oerlevering wol, dat pater Leonardus Herbrant, dy't dy tsjer-
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ke boud hat, yn ien fan de grêven fan de famylje TenYisscha yn it pro 
testantske tsjerkje fan Teridzerd begroeven waard. Yn alle gefallen leit dêr 
wol syn opfolger Lambertus Johannes Bloemen. ferstoam yn 1789. 16 Sybrigh 
Liauckama (1680-1745) \Vurdt yn 1696 mei har älden (yn Makkum) al neamd 
as lid fan de Bruorskip fan de Hillige Roazekräns. 17 As widdo fan Assuerus 
Terwisscha skonk hja de tsjerke sulverwurk ta in wearde fan 630 g, dêrby in 
monstrans mei de famyljewapens Terwisscha en Liauckama, har namme en 
dy fan har bem Acke, Tiete en Reinskje Terwisscha derop. Fan al dat sulver 
is neat bewarre bleaun. 18 

Neffens de "Tegenwoordige Staat van Friesland" fan 1785 hat de famylje 
Ten..,.isga foar de brekfallige "stins" '"by onzen tyd" in oar, deftich hûs yn it 
plak set. Dat soe yn 17 41 west hawwe moatte. Jacob Hepkema hat namment
lik sjoen, dat dat nije gebou mei in liedklok op it dak en it jiertal 1741 yn 'e 
foargevel der om-ende-by 1900 noch stie. Dat gebou is yn 1927 öfbaamd. 19 

lr ldnlnîs yn Teridzert, boud en bewenne croch de Terwisscha 's. Foto van omstrings 1920 

De lêst oerbleaune telch fan de Terwisscha 's. neamde Acke Terwisscha. wie 
iennichst erfgenamt fan har suster Reinskje. ferstoarn op Teridzert op 9 
febr. 1784. De ynventaris fan harren mienskiplike besittings berint in 
bedrach fan 40877 cg. Foar 3 ~ part bestiet dat ut alve pleatsen. fiif op 
Teridzert. en ien yn Sonnegea. Aldeholtpea, Aldeberkeap. Donkerbroek. De 
Fochtel en Elslo, fierder noch in part fan in safe yn Arum en Makkum en los 
lán. 20 Yn Arum giet it om de Scheltingapleats. en yn Makkum om 
Lieuwkemastate mei in part fan de lannen. 
Op 7 maaie 1789 makket Acke har testamint. wêrby 't hja har besittings fer
makket aan de stamhálder fan de Scheltinga ·s. har achterneef Tiete Bockes 
Scheltinga. Mei in ferhaal oer harren adellik komöf hie pastoar Engelbartus 
Alexander Kannart thoe Liauckema, learaar fan de R.K. gemeente te Wergea, 
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Acke der yn datselde jier 1789 min ofte mear fan oertsjûge, dat fererving fan 
har besit, sa·t hja dat regele hie, yn striid ·wie mei it testamint fan harren mien
skiplike foarfaar Epe Liauckama ut 1535 . Hy as neiste bloed yn de rjochte 
line fan dy fiere foarfaar soe lykwols öfsjen fan syn rjochten as Acke tekenje 
woe foar in skuld fan 5000 cg. Yn it famylj e-arg~f Heerkens sitte hiel wat 
stikken, dy·t dudlik meitsje dat beide partijen wier leauden )TI in mienskiplike 
öfstamming. Benammen by de Makkurners libbe dat yn de J 8de ieu yn de 
persoan fan T iete T erwisscha sterk, 21 mar hoe 't it krekt si et dêr akkordearren 
partijen net .2: Hoe dan ek, by eintsjebeslut hawwe Acke mar ek har troch 
harsels oanwiisde erfopfolger Tiete B. Scheltinga wol tekene foar in obli
gaasje. Neffens in oantekening ut 1869 fan Titus Terwisscha van Scheltinga, 
in bernsbern fan lêstneamde, waard de namme Ten:visscha op fersyk fan de 
erflitster troch de Scheltinga ' s oan harres taheakke. As Acke yn 1793 ferstjert 
berint it famyljekapitaal noch in bedrach fan 3 7031 cg. 23 

Yn 1801 waard Pier Jans te Aldeholtpea, folie omke fan mem har kant. lid 
fan de gemeenterie. Joseph Jans. doarpsrjochter op Teridzert. en Jantje 
Widmers. keapman en mr. timmerman te Wolvegea. as goekunde. ta 
kuratoaren befestige oer Assuerus. Titus. Akke en Jan Scheltinga. Abeltje 
trout dan op 'e nij mei Frans Jurjens Bos op Teridzert. 14 Frans wie ek 
hûsman op s fim l te Teridzert. 
De famylje Bosch komt oarspronklik ut "Mettingen in het Landt van Lingen". 
De earste Bosch yn Fryslän wie Jurjens pake Jan Bosch of Bus(ch). Hy kocht 
yn 1721 t\;va heale pleatsen en Jannen op Teridzert, ien by de Bult, dy't er al 
hierde mei noch in rjocht fan 10 jier, fan Jobjen Feijes, frou fan Pieter Heins 
Rol , apteker te Snits, foar 2400 cg. 25 Net ûnwierskynlik is hy deselde as de 
Johann Busch ut Mettingen, dy't fanwegen reboelje om 1726 hinne syn 
heitelän foargoed ferlitten hat. 26 

Dat Acke Tenvisscha pastoar Kannart thoe Liauckema net daliks betelle hat, 
docht wol bliken as de erfgenamten fan de kontraktanten fan 1789 yn 1801 
noch foar it Hof fan F ryslän foarinoar oer stean. 
Yn 1801 ek prosedearret Watze D. Ruitinga. hanler yn effekten te Ljouwert. 
as kurator oer de repudiearre boel fan silger pastoar Engelbartus 
Alexander Kannart thoe Liaukema te Wergea, tsjin Pier Jans. keapman te 
Aldeholtpea, Jantje Widmers, keapman te Wolvegea. en Joseph Jans. 
hûsman op De Jdsert. as autorisearre kuratoaren oer de bern fan Abeltje 
Jans. widdo fan Tiete Bakkes Scheltinga, as erfgenamten fan harren heit. 
dy 't erfgenamt wurden wie fan Acke Terwisscha. Abeltje hie de prosedueres, 
dy 't har man as erfgenamt fan Acke oanspand hie. as mem en fádesse fan 
har bern. fuortset. Neffens de ûtspraak moastfoarroppene easker neffens in 
obligaasje fan 2 sept. l 789 de 5000 yn kwestje cg wol bete/je. 27 

Yn l 809 ferkeapje de erfgenamten fan Jantjen Luiten. widdo Frans Sibbes, 28 

oan Pier Jans te Aldeholtpea yn kwaliteitfoar Assuerus. Tyte. Akke en Jan 
Tytes Scheltinga op Teridzert greide en healán yn Teridzert nr. 3. dérby 8 
mad bést klynlán. brûkt troch Meile Andries. foar 345 gg. de keapers 
beëasten en -westen. 29 

Yn 1817 ferkeapje de dan mearderjierrige bem de Scheltingapleats yn Arum 
en Lieuwkemastate yn Makkum. En yn datselde jier akkoartet Reinilda 
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Schultinck mei in tal fan har famyljeleden, wêrby't hja öfprate om har as öf
stammelingen te hàlden fan Tiete van Liauckama (326), ferstoarn 1629, as 
rjochthawwenden op it goed behearrend ta Liauckamastate te Seisbierrum. 30 

Bern, beme te Teridzert en doopt R.K. Aldeholtpea: Assuerus ( 10), Tite 
(1788), Acke Sybrig (1793) en Joannes/Jan (1796). 
22 Jan Bernardus Koelman/Coulman, sjirurgyn en froedrnaster te Warkum, 
doopt H. Bonifatius te Ljouwert 1 maaie 1754, ferstoam Warkum 9 july 
1826, begroeven Warkum; tr. grifformeard Wäldsein 2 febr. 1777. 
23 Saapke (Sabina) Sybes Smits, berne Wäldsein yn 1755 of 1756, ferstoam 
Warkum 6 okt. 1823. 
De oanjefte fan it hou/ik fan Saapke by it gerjocht fan Warkum wurdt dien 
troch Hessel Rienks mei skriftlike tastimming fan har mem. Yn 1777 keapet 
Jan Koe/mans. mr. sjirurgyn te Warkum, in deftige huzinge en hovinge te 
Warkum op it Dwars Noord noardside, yn it lêst troch Sara Keimpes 
Hollander as eigenaresse bewenne. foar 598-7-0 gg fan boargemaster Eelke 
Arends en Jelle Sipkes Roos, beide te War/cum, as eksekuteurs fan it 
testamint fan Sara Keimpes Hollander. 31 

Jan Coelmans c.s. binne erfgenamten fan de neilittenskip fan omke Jacob 
Pietters Smid, ferstoarn te Wáldsein 21 febr. 1780. Dy berint neffens ynven
taris f 3102.-. Yn 1784 binne Ype Gerrits. Hessel Johannes. mr. seilmakker 
en keapman te War/cum. Pyttie Sybes, hûsfrou fan Haring Romkes, 
grutskipper te Wáldsein32

, en Saapke Sijbes, hûsfrou fan Jan Coulman, 
sjin1rgyn te Warkum, erfgenamten fan harren broer en omke Jitse Gerryts, 
keapman te Grou, dêr ferstoarn 6 jann. 1784. Yn de ynventaris 
skipsoandielen foar 5306-5-0. goud en sulver 120-10-0. izerkreamerswaar 
en reau 294-5-0, oandielen yn seis huzen, 3 pm lán en JO einsen lán te 
Grou. brûkt troch Bottie Theijes, 500-0-0. Projj;tlik saldo skjin 13.993-11-0. 
As neamde Ype Gerrits op 12 febrewaris 1788 seis ferstjert, ervje de 
erfgenamten fan syn broer Jitse ek fan hint Syn neilittenskip komt projj1tlik 
skjin op 16.926-10-0.33 

Yn 1809 prosedearret Jan Koe/man. sjirurgyn en froedmaster te Warkum, 
tsjin Hiltje Blaumus Backer. frou fan Isaak Verwey, te Ljouwert. Hja maat 
noch 725 cg bete/je fan 1450-14-0 fanwege de keap fan 6 pm greidlán ûnder 
Ferwálde op de l 2de fan slachtmoanne 1806. 34 

Bern, beme en doopt R.K. Warkum: Siebe (1778), Maryke (1782), Bemardus 
( 1784 ), Siberig/Sigeberta ( 11 ), Joannes ( 1788), Grietie/Margarita ( 1789), 
Antie/Anna (1791), Anna (1792), Joannes (1794), Joannes (1799), Maria 
(1801). 

VI 

40 Bocke Bockes Posthumus/Scheltinga, te Makkum 1723, Allingawier 
1725, husman te Arum 1728, beme Makkum 1693, ferstoam Arum tusken 
1730 en 1733,35 tr. Wûnseradiel 11 april 1722 
41 Grietje Wybrens, te Makkum 1739, beme om-ende-by 1693, ferstoam 
dêr 20 nov. 1746. 
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Yn 1722 l-i:o! S~vbrigh Lieuckama, widdo Assuerus Terwisga te Teridsert. 
konsint op ·e keap fan l 3 part fan Wybbmasate mei it hûs en 1 3 part fan 
de stim en lannen. afhief grut 6-1 pm. mandélich mei de keaperske. dy 't al 
1 3 part hat. yn Naerderbuiren ûnder Wergea. kocht fan har neef Bocke 
Bockes Posthumus. mearderjierrige soan fan silger Bocke Seerps Scheltinga 
te Makkum. foar 999-19-0 cg 36 Dat besit wie by harren beppe Sybrich 
Sybrens Jorna wei kommen. 3 ï 

Yn 1728 is Bocke Bockes Posthumus. papist. eigener fan 1 3 fan Schel
tingasate. Arum stim 2 en 35. en meier fàn de hiele sate. Dat jiers fe rkeapet 
er syn Y.i part fan Lieuckemastate te Makkum. grut 32 1

: pm. brûkt troch 
Johannes Reins (Engwerda) en Trijntje Franckena, foar 1650 cg oan syn 
nicht S)1brich Lieuckema. widdo Assuerus Terwisscha op Teridzert. 38 Letter 
is Sybrig ek eigeneresse fan Bockes treddepart yn Scheltingasate te Arum. 
Yn 17 39fèrkeapje Imme Bauckes. sterke mei har man Gerrit Sjoukes foar Y:. 
Trijntje Franckena foar 1~ en Gretjen Wybrants as mem fan har bern by 
silger Bocke Bockes foar ~. allegear te Makkum. harren pleats Spangea nr. 
JO. grut -10 dagmad. foar 1000 gg oan RoelofTijssen, hûsman te Aldetrine, 
en Jan Wybes te Spangea. 39 Yn 1745 ferwannelet Petrus Bourboom. j.11.d. te 
Ljouwert. as heit fan Catalina. syn dochter by Gerbregt Reijtsma mei foar 
Magdalena Hendriëtta Baalde. widdo Tiberius Reijtsma, predikant te 
Amsterdam. as mem fan har bern by Tiberius. beide as erfgenamten fan 
harren pake Foeke Reijtsma te Himmelum mei Sybrig Lieuckema op 
Teridzert har oanpart yn de pleats te Arum tsjin dat fan Sybrig yn dy te 
Wergea. Bourboom s;/ -100 cg op ·e wanne/ tajaan. 40 Scheltingasate is dan 
alhiel Sybrig harres. 
Ut dit houlik, beme te Allingav.rier en doopt R.K. Makkum: Saske (beme am
ende-by 1724, tr. 1746 Foppe Jochums), Tjepkje ( 1725), Tiete (20), Geertje 
(tr. J 751 Tjitse Tiedes, timmerman), en Wypkje (1730, tr. 1755 Roelof 
Klazes) . De neiteam fan Saske, Geertje en Wypkje neamt har ek Scheltinga.41 

42 Jan Thomas, mr. skuonmakker en keapman te Aldeholtpea, beme en 
doopt dêr 17 april 1723, foarsjoen fan de H. Oalje 13 nov. 1770, tr . R.K. 
Aldeholtpea 20 maaie 1743. 
43 Margje Piers, winkelfrou, beme Aldeholtpea, doopt dêr 5 juny l 721 
(R.K. ), foarsjoen fan de H. Oalje Aldeholtpea 13 april 1791. 
Yn 1749 liene Jan Thomas. master skuonmakker, en Margien Piers 300 cg 
fan Peter Jacobs. kleanmakker te Steggerda. De skuld wurdt earst 1 sept. 
1758 werombetelle . .n Yn 1752 is Jan boarc/1 foar Lense Dirks te 
Aldeholtpea. dy 't by opbodfoar 77-16-0 "week- en kaphout " kocht hie. n Op 
26 juny 1753 liene Tomas Jans. keapman. en Jan Tomas. keapman en 
skuonmakker. beide te Aldeholtpea. 300 cg fan Jan Ellen Jans, keapman. en 
Jikke Joukes. op Jt Hearrenfean. 44 Yn 1756 feit Jan bloedswege it near op de 
ferkeap fan Y: fan 3Y: mad healón te Wolvegea fan Pieter Jans te Spangea. 
De keapers akkordearje. ~5 Yn 1758 liene Jan en Marregien -100 cg fan Jarig 
Joustra en Wyberich Wybes oan de Aide merk yn Oerisel. 46 

Yn 1758, 1768 wie Jan ek eigenerl meier fan Aldeholtpea stim 14. in 
"soolstede ., mei in hûs. mar gjin lón. Yn 1778. 1788 wurdt syn widdo dêr 
neamd en yn 1798 Pier Jans en syn suster. Yn 1760 keapet Lambert Steffens 
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te A/deho/tpea fan syn famy/je sa ·n 2 3 fan de pleats Aldeholtpea nr. -12. 
dêr ·r er seis al 1 3 fan hat. Dêrby ek Margien Piers, sterke mei har man Jan 
Tomas. te Aldeholtpea. foar 1 12 en Jan Bos op Teridzert as heit fan syn 
bern by syn husfrou Trijntien Piers silger. r 
Yn J 767 liene Jan Thomas. keapman. en Margien Piers 300 cg fan de 
keapman Arent Brekeveld op lt Hearrenfean. .;s As widdo lient Margien 
Pi ers. "coopwinkel doende ,. te Aldeho/tpea. yn J 771 100 cg fan Neeltjen 
Fooi}. widdo Arrian Anthoni. fanwegen levere jenevers by har mans libben 
ûn(fongen. -1

9 De /ieningen fan 1753. J 758. J 767 en 177 J wurde earst op 13 
aug. 1801. fier nei it ferstjerren fan de beide troude /ju. royearre. 
Bern, doopt R.K. Aldeholtpea: Petrus (l 744), Petrus (1745), Petrus/Pier Jans 
de Vries (1746, dooptsjûge: Bernardus Lamers), Aaltje (1750, dooptsjûge: 
Anna Thomas), Anna (1752, dooptsjûge: Trijntje Geerts), Thomas (1754, 
dooptsjûge: Bruning Bertels) , Apollonia (1758, dooptsjûge: Wilmje Bertels), 
Apollonia (21 ). 
44 Bernardus Gerrits Koelman (Coelman/Coelmans/Coulmans)/Bernard 
Wilhelm Kuhlmann, by houlik te Makkum, keapman en winkelman te Mak
kum en Ljouwert, berne 8 sept. 1709, ferstoarn Ljouwert 24 juny 1787; tr. 
R.K. Dokkum/grifformeard dêr 11114 jann. 1739. 
45 Marijke (Maaycke, Maria) Jans Broekers (Broekens/Breukens/ 
Broukers), öfkomstich fan Dokkum, ferstoam te Ljouwert yn 1775 . 
Dooptsjûgenfan Bernard Wilhelm K11hlmann binne Gerhard Lagemann en 
Catharina Bergmeyer. Tsjûgen b) it R.K. hou/ik binne Hermanus Broekers 
en Hermanus Joostens. 
Op 21 maaie 17 39 wurdt Bernard11s Gerrits Coelman boarger fan Ljouwert. 
Hy wie ójkomstich ût it greefskip Lingen. mar de lêste JO jier hie er ynMak
kum wenne. Yn 1749 wennet Bernardus yn Oostkeimpema espel te Ljouwert 
mei in hushalding fan trije minsken boppe en flauwer zînder de tolf jier. Hy 
haf dêr in winkel. reizget mei keappenskip en betel/et 34-19-0 yn de kwoti
saasje. Bernardus Coelman en Maaycke Broekens te Ljouwert keapje op 31 
des. 1769 by strykjild in huzinge "over de kelders " te Ljouwertfan Trijntie 
Buitenpost c.s. De ferkeapers ha/de lykwols de winkel. winkelplanken en 
toanbank oan har. 50 

Yn de trouakte fan Bernardus Jans Koe/man. troud War/cum 1829 Grietje 
Ydes Ydema. stiet dat syn pake fan heites kant neffens it begraffenisregiste r 
fan Ljouwert op 24 juny J 782 te Ljouwert ferstoarn wie. syn beppe dêr ek yn 
J 775. Dy gegevens wiene ûntliend oan in akte, dy 't opsteld wie op fersyk fan 
syn nicht Eeke Elisabeth Koe/man. 51 

Bern, doopt R.K. Nieuwestad Ljouwert: Gerardus (l 745), Joannes Gerardus 
(1746), Petrus (1748), Joannes (22) . 
46 Sybe Pytters, mr. isersrnid, tsjerkfäd te Wàldsein, by houlik te Wäldsein, 
ferstoarn dêr R.K. yn 1776, tr. grifformeard Wäldsein 20 okt. 1743. 
47 Siebrig Gerryts, by houlik fan Grou, doopt R.K. te Jimsum 23 febr. 
1717, ferstoarn R.K. Wäldsein 25 aug. 1780. Yn de trouakte fan Bemardus 
Jans Koelman stiet, dat syn pake en beppe fan memmes kant ferstoarn wiene 
te Wäldsein, respektivelik yn 1779 en 1784. 5:: 
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Yn 17 39 keapet S~vbe Pyters. mr. smid te Wáldsein. in hûs c.a. mei de helte 
f an it saad en de pomp dérnjonken jaar 675 cg fan Jeltje Rynja. widdo fan 
Douwe Juckes. yn libben mr. smid dér. Yn 1742 keapje Jan Allerts. mr. smid 
te Wáldsein. en Trinfje Hommes. syn frou. in huzinge. besteande ût in 
keamer mei in loads c.a" troch de keapers bewenne. Sybe Pyters bewesten 
as neistlizzer. foar ~87-1 0-0 fan de widdo Jeltje Rinia. no te Drylts. 53 

Ut kr~ft fan it testamint fan Jetske Rienks wurde Johannes Rienks en Sybe 
Pieters. beide te Wáldsein. bejèstige as kuratoaren oer J" lnnes. á/d 3 jier. 
dochter fan lnne Tjepkes en Jetske Rienks. 54 De frou fan Johannes Rienks 
wie in healsusterfan Sybe syn frou . beide kamen ût Grou. 
Sybe Pyters. mr. izersmid te Wáldsein. mei in hûshálding fan twa f ol
woeksenen en ien bern wurdt yn 1749 yn de kwotisaasje oanslein jaar 
21-0-0. 
lt hûs fan Sybe Pyters en de keamer fan Jan A/lerts stean yn if reëelkohier 
fan Wáidsein ûnder nr. 133. Yn 1758 wiene hja noch eigeners. mar is Pyter 
Hoytes brûker fan de keamer en smidte fan Jan Al/erts. 
Yn 1770 wurde Ytsen Minnes op l t Hearrenfean. Sybe Pytters. mr. smid te 
Wá/dsein. en Sjoerd Gosses. hûsman te Yndyk. bejèstige as kuratoaren oer 
Minne Douwes. 18 jier áld. bernsbem fan Minne Douwes te Wáldsein. 55 

Bern neffens de ynventaris van omke Jitze Ge!T)ts, dy't yn 1784 sûnder bem 
ferstoar: Pyttie Sybes (tr. Haring Romkes, grutskipper te Wäldsein) en 
Saapke (23). 

VII 

80 Bocke Seerps Scheltinga/Schultinga, te Makkum 1690, beme te Arum 
om-ende-by 1653, 
ferstoam Makkum 2 des. 1692, begroeven dêr, tr. nei alle gedachten 1) N.N" 
dan 2) Wûnseradiel 7 maaie 1692. 
81 Geertje/Gerrytje Jacobs Spanga (Jacobi van Spanga), öfkomstich fan 
Makkum, beme 1658, ferstoam R.K. Makkum 9 jann. 1727. Hja is earder 
troud Weststellingwerf 26 nov. 1679 mei Francke Reinders (Regneri) Fran
ckena, hUsman en tsjerkfäd op T eridzert, 56 beme om 164 7, ferstoam 6 juny 
1690, begroeven te Spangea,57 soan fan Reinder Francken(a) en Blijdichien 
Eysedr. Hja troude op ·e nij Wûnseradiel 7 sept. 1695 mei Baucke Sjoerds, 
smakskipper en Hamboargerfarder fan Makkum, ferstoam yn 1714, soan fan 
Sjoerd Fookles en Jets Idses Harda. Bauke wie earder troud yn 1685 mei 
lrnke Sjoukes, dochter fan Sjouke Eelkes en Jets Minnedr. 
Foar har earste houlik wennet Geertje by har älden op Liemvkamastate te 
Makkum. Nei it ferstjerren fan har heit yn 1679 wurdt in ynventaris opmakke, 
dy't in goed byld jout fan de ynrjochting fan in state ein l 7de ieu. 58 Hja trout 
noch datselde jier. 
Geertje en Francke sille op Teridzert wenne hawwe. Har earste man hie desel
de namme as syn pake Franco Regneri Franckena, dy't grietenij-siktaris wie 
fan Weststellingwerf. Hy skaait ut in laach, dêr't ek grytrnannen en deputear
ren ut fuortkommen binne. Beppe Antie Hansedr. Termaat leit yn 1652 te 
Snits by testamint fëst, dat har fjouwer bem by Franco elts foar in fj irde part 
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erfgenamt wurde. Dat wiene Bemardus, Reinder, Cunira, husfrou fan Saecke 
Alefs Idzinga, en Auckien Franckena.59 Yn 1661 wiene Alt Eysen en Peter 
Clasen Idsarda kuratoaren oer de bem fan Reinder Francken en Blijdichien 
Eysedr. Yn 1665 liende Gosse Eyses op ·e Sijgerbuiren ûnder Aldeholtwälde 
fan Alt Eyses as kurator oer de weesbem fan Reinder Francken.60 Yn 1676 
prosedearre omke Alt Eyses foar it Hof fan Fryslän mei s:yn pupillen Francke 
Reinders, Claeske Reinders, widdo fan Mathijs Pieters op Teridzert, en Eijse 
Reinders, dy't veniam aetatis krigen hie, oer syn kuratele. Alt hie dy kuratele 
as neiste famylje by it ferstjerren fan harren foarige kurator Jochem Claes 
oernimme moatten. En no by it houlik fan Claeske, en de mearderjierrigens 
fan F rancke. wurdt fan him ferwachte. dat er de rekken oerlizze kin. mar hy 
fersiket dêrfoar om ien, dy't mei de s~ken better op 'e hichte is.61 Yn 1676 
urven de bemsbem fan Wemme Martens, widdo fan Jan Jansen Peperga, te 
Aldeholtpea, û.o. oardel dagmad healän op Teridzert yn de lannen fan Reiner 
Franckena' s erfgenamten. 62 

Yn 1691 wurdt Eysse Franckena te Sta rum befêstige as fád oer Blijde. om de 
22 hinne. en Reinder Matthijs. om de 19 jier áld, bern fan silger Mathijs 
Peters en Classien Reinders ynstee fan de f erstoarne kurator Eysse Peters. 63 

Nei har twadde hou/ik si/ Geertje nei Makkum weromgien wêze. Sterke mei 
har broer Tiete Spanga wurdt yn 169-1 de neilittenskip fan har earste man te 
Makkum ynventarisearre. mar yntiids wie har twadde man ek al ferstoarn. 
Omke Eise Franckena, kontroleur te Stantm, is kurator oer har dochter 
Trijntje by Francke. Der wie be sit fan in heale pleats te Teridzert en fan in 
heale pleats te Blesdike. De oare he/te fan de sate yn Teridzert wie by skie
ding fan 29 maaie 1675 tafallen oan de hear ldzinga. Foar Trijntje wie by 
de skieding 1125 cg fan de 5518 cg, dêr 't de ynbring fan har álden by it 
oangean fan it hou/ik op rûsd waard. Dat fermogen wie dus aardich yntard. 
Foor Trijntje wie ek it sulver en goud. dêrby in healmingels sulveren beker 
mei in wapen op 'e boaiem en de letters R.FA. en seis sulveren leppels. 
allegear mei it wapen Franckena derop en de letters FR.F 64 

lt wapen fan de famylje Franckena is bekend fan Gerrit Hesman, dy't dat fan 
Corniera Franckena uttekene hat. 65 Op it stimkohier fan Teridzert ût 1698 
wurdt Geertje Spanga neamd as eigenerfan twa heale pleatsen te Teridzert. 
de slimmen 22 en 23. De oare heften binne fan Mathijs en Harmen ldsinga. 
De beide Idsinga' s binne sweagers fan äldtante Cunira Franckena, dy't troud 
wie mei Saecke Alephs fan Idsinga,66 mar seis gjin bem hie. Yn Teridzert leit 
noch de grêfstien fan Bemardus Franckena, yn Aldeholtpea dy fan in fier 
fan1yljelid, de luitenant Regnerus Mathijs Franckena, ferstoarn yn 1668. 
Yn 1680 jout Bocke it hou/ik oan fan syn suster Sas mei Tiete Lyuckema. Sas 
kaam fan Arum. Yn 1690 wennet er te Makkum en hot er neffens it kohier 
fan de personele belêsting in fermogen fan 2500 g. 67 Fanwegen har hou/ik 
mei Baucke Sjoerds wurdt yn 1695 op ·e nij by Geertje ynventarisearre. 
Bocke Seerps wie eigener f an 1/ 3 part fan in sa te te Arum en fan 113 part 
fan ien yn Wergea. Ta de ynventaris hearre ek "een haljf mingels beecker. in 
den boom met een wapen, en de letters Bocke Seerps 1613" f an áldomke fan 
memme kant Bocke Seerps en in mingel gn ttte kroes mei de nammen en 
wapens fan oerpake Rintse Douwes en lmpck Seerps. 68 Neffens in net 
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datearre hánskrift stie op in stien bûten de herfoarme tsjerke f an Makkum: 
"Anno 1692 den 2 december is in den Heere gerust Bokke Seerps Schelhnga 
out omtrent 45 jaar en alhier begraven". 69 mar dy leeftyd kin net goed wêze. 
Syn álden wiene troud yn 1651. Geertjes tredde man fear as grutskipper op 
Hamboarch. Har twa bern by Baucke ervje yn 1715 fan harren omke 
Foockle Sjoerds. 70 Nei 't har broer Tie te van Spanga. dy ·r hûsman wie op 
Lieuwkemastate, dêr ·r er by skiedingfan 1687 ek eigenerfan wurden wie. yn 
J 705 sûnder bern ferstoarn wie, wurd1 Geertje dêr boerinne. De pleats stiet 
dan wol op nam me fan har man Baucke Sjoerds fanwegen syn frou. yn 1708 
wurdt er seis neamd as meier. mar earst by lothng mei har suster yn 1723 
wurdt hja ek eigeneresse. By skiedingsakte fan 21 sept 1725 wurdt hja ek 
eigeneressefan de state, fërbûn aan de pleats Lieuwckema. Har oanpart giet 
letter oer op har dochter Trijn, troud mei Johannes Reyns (Engwerda). dy 't 
dêr ek hûsman is. ïI 
Bern fan Bocke en N.N.: nei alle gedachten Hans Bockes Scheltinga (l 702 te 
Loaiïngea).72 Bern fan Francke en Geertje: Trijntje Franckena (tr. Johannes 
Reyns Engwerda).73 Bern fan Bocke en Geertje: Bocke (40). Bern fan Baucke 
en Geertje: Jacobus (1691) en Imme (1698). 
82 Wybren Siouckes, by houlik fan Makkum, berne om-ende-by 1667, 
ferstoarn R.K. Makkum 26 april 1728, tr. Wûnseradiel 5 maart 1692. 
83 Tiepke Sakes, by houlik fan Makkum, berne om-ende-by 1668, ferstoam 
R.K. Makkum 29 sept. 1734. 
Kaart nei syn hou/ik kwitearret Wybrandt Syouckes. mearderjierrich. syn 
heitfoar in bedrachfan 450 cg ut syn mem har neilittenskip. 74 

Wybren Siouckes en Tiepk Saakes te Makkum liene yn 1723 300 cg. dy ·1 (syn 
broer) Sijbren Siouckes bete/Le hat foar rûnhout, seil en treil, ankers en tou
wen en fierder reau sa as er dat op 'e skûte. dy 't er no befart. brûkt, fan 
dyselde Sijbren. 75 

Bern: Grietje (41), Trientje Wybrens (ferstoarn R.K. Makkum 7 maaie 1745). 
84 Thomas Jans, keapman en kleanmakker te Aldeholtpea, mooglik Thomas 
Jans, doopt R.K. Aldeholtpea 24 des. 1694, foarsjoen fan de H. Oalje 
Aldeholtpea 14 juny 1754, tr. 
85 Annegien Peters, mooglik Antje, doopt R.K. Aldeholtpea 25 april 1693 
(selde dei as houlik älden?), foarsjoen fan de H. Oalje Aldeholtpea 10 maaie 
1751. 
Yn 1725 wie Thomas Jans al brûker fan il hûs op ·e pleats mei stim 14 te 
Aldeholtpea fan de erfgenamten fan (skoanheit} Peter Peters Coopmans. Nei 
alle gedachten hat er it spul fan skoanheit, dy 't dêr yn 1718 seis op wenne, 
oernommen. en is dêr yn 1723 soan Jan berne. Yn de ynventaris fan Jan 
Jansen en Annigje Fressen, ek R.K. minsken neffens de shmkohieren, beide 
ferstoarn te Aldeholtpea. sit in kwota grûnpacht fan in hovinge te Aldeholt
pea. dy ·1 eigendom is fan Tomas Jans. 76 

Yn 1731 ferkeapje de erfgenamten fan skoanheit in kearmannich ûnreplik 
goed. Jen fan de jjouwer erfgenamten is Annegien Peters. sterke mei har 
man Thomas Jans. Thomas hannelet alle kearen mei Hendrik Beenen as 
/curator oer de bern fan silger Reinst Peters. Seis keapet Thomas fan harren 
de heale huzinge. skuorre en hóf by de tsjerke yn Aldeholtpea, mandélich 
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mei Thomas Jans. mei it rjochtfan de heale shm fan nr. 14. ûtsein de plaat
en hurdizers, planken en "immen ". dy ·1 by de winkel hearre. ek de planken 
fan de itensiedershoeke yn de skuorre. it weinhûs dêrefter. it bijehûs en it 
hûs. dat sines al wie en seis bewennet en brûkt. Hy keapet ekfan harren 116 
part fan nr. 8 te Aldeholtpea, "de westerse acker '· neamd, besteande ût 
bosk. boulán. heide. greide en healán. 77 

Yn 1 N9 hat keapman en kleanmakker Thomas Jans te Aldeholtpea in 
hushálding fan twa folwoeksenen en ien bern en betellet er 22-11-0 oan 
kwotisaasje. Datselde jier is er ek boarch foar syn soan Jan. dy ·1 300 cg 
lient fan kleanmakker Peter Jacobs. Yn 1753 liene heit en soan tegearre 
nochris 300 gg. 
86 Pier Lammerts, hûsman te Teridzert, doopt 3 july 1696 (R.K.), ferstoam 
1725/1728, tr. 
87 Ebeltje/Abeltje Jans, 1728 widdo te Nijeholtpea, foar it neist Ebeltje, 
doopt. R.K. Aldeholtpea 27 maaie 1698, dochter fan Jan Jansen. Ebeltje tr. 2) 
R.K. Aldeholtpea/Weststellingwerf 24 jann. 1732 Bartelt Bruines/Br(e)uninxs 
fan Wolvegea, mr. timmem1an te Wolvegea. 78 Bartelt tr. 1) R.K. Aldeholtpea/ 
Weststellingwerf 5/19 sept. 1706 Wilmtien Geerloffs, en 2) Weststellingwerf 
3 febr. 1718 Reynst Jans fan Aldeholtpea. Reinsien Jans op Duerswàlde 
ûnder Langedike tr. 1) Eaststellingv.;erf 13 april 1697 Marten Jacobs fan 
Aldeberkeap. 
Pier Lammerts is yn 1720 en 1725 meier op de pleats mei shm 7 fan syn heit 
en omke Lammert en Steffen Piers te Teridzert, nei alle gedachten as 
opfolger fan Claas Abels, dy 't dêr yn 171 7 noch hûsman wie. Yn J 728 is 
syn widdo dêr boerinne. 
Bartelt Bruiningh hat yn J 722 in tegoed yn it stjerhûs fan Steffen Pierts fan
wegen reparaasje oan de huzinge. 79 Jan Jansen. dy ·t yn 17 32 peetfaar is 
Bruno, si/ Bartelts skoanheit of sweager wêze. 
Neven en nichten. bern of sibben fan Lambert en Steffen Piers. keapje yn 
1728 yn 'e mande foar J 420 cg los lán op Teridzert en Aldeholtwálde fan de 
neef fan harren heit fan mem har kant, dr. Petrus Nico/ai, abbekaat Hoffan 
Fryslán. as kurator oer de weesbern fan Harmen Hebelen. Partij wie ek 
Abeltje Jans as mem fan har bern by silger Pier Lammerts dan te 
Nijeholtpea. Pier Lammerts hat as erfgenamt fan syn heit ek mei-eigener 
west fan Aldeholtpea 42. Yn 1760 wurde syn dochters Margjen en Trijntje of 
harren erfgenamten ûtkocht troch syn neef Lammert Steffens. 80 

Bern fan Pier en Ebeltje (û.o.?): Lammert (1719), Trijntje (tr. R.K. 
Aldeholtpea 30 maaie 1746 Jan Bosch de Jonge), en Margjen (43). Bern fan 
Ebeltje en Bartelt: Bruno (1732), Wilhelmina (1734, meter Apeltjen Everts, 
d.i . Abeltje Jans, troud mei Evert Jans (Bos)). Yn 1758, '59 is Wilhelmina 
meter fan hem fan har (healsuster) Margjen Piers. 
88 Gerrit Koelman/Gerhard Kuhlmann yn it greefskip Lingen, beme 18 
okt. 1671, ferstoam 28 nov. 1746, tr. 20 nov. 1693. 
89 Trijntje N.N./Catharina Meyer, beme 1671, ferstoam 20 des. 1728. 
Dooptsjûgen fan Gerhard binne Gerhard Funke en Elisabeth Greve. 
De namme Trijntje komt spitigernöch foarsafier bekend mar ien kear werom 
bv in bemsbern, in dochter fan Bernardus (44), 81 mar komt wol oerien mei de 
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nanune Catharina Meyer yn in yn it Dutsk skreaun hànskrift mei gegevens fan 
de famylje Kuhlmann, oanwêzich yn it genealogysk argyf fan Henk Aukes . 82 

Henk Aukes hat ûndersyk dien nei de "Westfaalske manufacturiers" yn Frys
làn. De grutte stream kaam ut it doarp Mettingen, dat doe yn it greefskip 
Lingen lei . Om 1 700 komt de Mettinger hannel earst goed op gong. In tal 
famyljes fêstigen har hjir foargoed, dêrby in tal leden fan de famylje Kuhl
mann. 83 Hubert Rickelmann ferhellet dat de bruorren Gerd en Steffen Cule
mann keaplju wiene yn Fryslàn. Harren nammen binne ferbûn oan de skiednis 
fan de pleats Langenhof yn Mettingen. Dy pachtpleats hearde ta it domein
goed fan de foarst fan Lingen. Yn 1727 binne hja lykas mear ynwenners 
fanwegen reboelje foargoed as "Packenträger" ut Mettingen fuorttein . 84 Om 
dy snuorje wenj e harren Fryske nammegenoaten al yn Fryslán: Gerrit lit yn 
1724 yn Makkum syn earste bern R.K. dope. Peetfaar is Stephan Gerrits. 
Jan Gerrits, pee(faar yn 1727. is er dan ek al. Hy hat ek in soan Bernardus 
Willems, doopt yn 17 34. Ferliking mei oare gegevens ut doop- en trouregis
ters lit der gjin rwivel oer bestean dat Steffen, Gerrit, Jan en us Bemardus 
Coelman bruorren binne. Fierders hat bliken dien, dat Jan Harmens 
'·Broekers" (90) en Joost Harmens "Bontridder" (Hedsinck/ Hedsing?) begjin 
18de ieu al yn Dokkum wennen. Sa't it liket koene Gerd en Steffen werom
falle op besteande kontakien. 
Ut dit houlik, foarsafier bekend: 
Stephan Kuhlmann, beme 10 oki . 1694 (dooptsjûgen: Stephan Greve, Gertrud 
Stuhrmeyer), ferstoam Warkum 22 july 1772. 
Mooglik Steven Koe/man troud grifformeard Ljouwert 17 nov. 1715 Antie 
Nicolaas. 
Anna Kuhlmann, beme 9 des. 1696 (dooptsjûge: Johann Tenamberge), fer
stoam 6 july 1701. 
Gerrit Gerrits Koelman/Gerhard Kuhlmann ut it greefskip Lingen, by houlik 
fan Makkum, beme 10 april 1699 (dooptsjûgen: Gerhard Bergmeyer, Anna 
Schraer), tr. 1) Tytske Jans, ferstoam R.K. Makkum 28 maaie 1735; tr. 2) 
prokl. grifformeard/R.K. Makkum 17 nov./24 des. 1736 Froukje Bastiaens 
fan Rinsumageast; tr. 3) grifformeard/R.K. Makkum 31 jann./3 febr . 1741 
Berber Freerks fan Easterein. 
Catharina Aleid Kuhlmann, beme 21 maaie 1702 (dooptsjûgen: Lucas Wesse
ling, Aleid Rempe), ferstoam 3 des. 1702. 
Jan Gerrits Coelman/Johann Kuhlmann, by houlik fan Makkum, beme 2 des . 
1703 (dooptsjûgen: Johann Hellweg, Margarethe zu Nordhamen), tr. R.K. 
Ljouwert 16 aug. 1731 Anna Hendriks van Vincks fan Ljouwert. 
Jan Gerrrits ût it greefskip Lingen wurdt 24 nov. 17 32 boarger fan 
Ljouwert. 
N.N. , deabeme 10 april 1707. 
Bemardus/Bemard Wilhelm (44) . 
90 Jan Harmens Broekers, by houlik öfkomstich ut Munsterlän, keapman te 
Dokkum, ferstoam om-ende-by 1758; tr. grifformeard Dokkum 4 sept. 1707. 
91 Jesina/Josina Jans de Pooter/Poorter, widdo fan Hendrik Hauk (Hunk?), 
ferstoam om-ende-by 1762. 
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Yn 171-1 wurdt Jan Harmens fan Munsterlán mei syn soan Harmen Jans 
boargerfan Dokkum. Yn 1723 wennet er as eigener en brûker fan in hûs yn 
Groot Breedstraatster espel. 85 Yn 17 3 7 is Joannis Hermanus Broeken· peet
faar fan Joannis. óldste soan fan syn soan Hermanus Jans Broekers en 
Maria Joostens. doopt R.K. Dokkum. Yn 1749 wurdt Jan Harmens. ""broeke 
coopman ., yn espel G te Dokkum. foar 50-15-0 oanslein yn de kwotisaasje. 
Om 1758 is er dêr ekferstoarn. om 1762 hinne ek syn widdo. 
Yn 176-1 fe rkeapje Hermanus Broeke. keapman te Dokkum. en Nicolaas 
Aengwerda. chirurgus dêr, as man fan Catharina Broeken mei foar de oare 
erfgenamten fan Jan Harmens Broeke en Jesina Jans foor 385-21-0 gg in 
huzinge by de Ealsumerpoarte mei in "boddelarije of tinkast ". bewenne 
troch Johannes Stoete en frou. De hierders hawwe it rjocht om de 
winkelplanken. de toonbank en de draai treeft mei te nimmen. 86 

Ut dit houlik, foarsafier bekend: 
1. Harmen Jans Broeke(rs), winkelman te Dokkum, tr. grifformeard/R.K. 

Dokkum 22 april 1736 Maria Joostens Bontridder fan Dokkum, dochter 
fan Joost Harmens Bontridder en Catharina Simkes te Dokkum. 
Op 25 april l 705 lient Joost Harmens Bontridder. keapman yn 
kreamerij en tjemzen te Dokkum. 200 cg fan Pijter Pivé. keapman te 
Dokkum, en Sophia Hedsing, syn sweager en suster, fanwegen de keap 
fan kreamerij en tjemzen. Op 11 july 1705 liene Joost en syn ji-ou 
Catharina Simkes. boargers fan Dokkum, 315 cg fan harren heit en 
mem Simke Edes. mr. kleanmakker. en Sjuwke Attes. mei boargers te 
Dokkum. ûntfongen foor harren óji-eis nei Hollán. Joost Harmens Bont
ridder kaam fan Grins. doe 't er op 15 augustus 1705 boarger waard 
fan Dokkum. 8ï 

2. Catharina Jans Broekers fan Dokkum, tr. R.K. Dokkum mei befëstiging 
yn ûndertrouregister gerjocht Dokkum 24 april 1757 Nicolaas Aengh
warda, sjirurgyn fan Dokkum. 

3. Hiltje Jans Broeke(rs) fan Dokk urn, tr. l) grifformeard/ R.K. 22 april/ 
april 1736 Hermanus Joosten (Bontridder) fan Dokkum, grötmakker en 
keapman te Dokkum, ferstoarn om-ende-by 1762; tr. 2) attestaasje fan 
Dokkum 28 maaie 1763 Johannes Jodocus Bernardus Stoete/Stoute. 
Hermanus Joostes. grótmakker te Dokkum wol konsint op ·e keap fan in 
huzinge yn de Dwarsstraat by de Ealsumerpoarte, kocht yn 1731 fan 
(H.?)armen Johannes, keapman ûnder Ealsum. foor 63 gg. Yn 17 36 wol 
er, sterke mei syn mem Catharina Simkes. widdo jàn Andries Bode. foar 
de helte, en Hiltje Jans Broeker, sterke mei har heit Jan Harmens Broe
kers foar de he/te, konsint op 'e keap fan in huzinge en grótmakkerij 
mei nót- en turfsouders op de Coornmerkt te Dokkum, kocht foor 2000 
cg fan Harmen Idses, grótmakker te Dokkum. De grótmûne en il 
.fierdere reau binne by de keap ynbegrepen. Tagelyk liene hja de 
keapsom en noch 200 cg foar it hynder fan de ferkeaper. 88 lt pear komt 
letter nochal ris foar yn de hypoteekboeken fan Dokkum, sa liene hja 
bygelyks yn 1741 361 cg.fan Theunis Wesselink. keapman en bontreder 
te Harns, fanwegen de keap fan bonten. streep en wijtelingh, yn 17 43 
290-3-0 fan Seerp Wildschut te Harns. yn 1745 50 cg fan Jacob Jetses 
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de Fries. boargemaster fan Dokkum. yn 1747 99-1 2-0 f an Pytter 
Vermeulen te Haarlem. 
Sicke Ales. grótmakker te Dokkum, wol konsint op ·e keap fan in "heer
lijke en wel ter nering staande huijsinge ., te Dokkum. foarsjoen fan in 
rojaal joarhûs en in noflike skriuwkeamer ensf. achter it binnenplak in 
grut lokaal. dêr ·r lêst in grótmakkerU yn wie. mar no in gelegenheid om 
trije hynders te stáljen. fierders mei "deftige ., turf- en nótsouders. kocht 
fan Hermanus Joos ten, keapman, en Hiltie Jans Broeke. foar 900 gg. 89 

Yn 1747 binne álde skulden oan mem. meiïnoar 2250 cg, en oan heit 
523 cgfoar fuortsettingfan de negoa.sje noch net betelle. Dy wurde dan 
registrearre. Yn 1762 lient hja as widdo fan Hermanus Joosten nochris 
700 cg fan de e1fgenamten fan de widdo Jesina Jans fanwegen 
ûntfongen winkelwaar. 90 

Johannes Stoete en Hiltje Jans Broekers wolle yn 1770 konsint op 'e 
keap fan in huzinge te Dokkum, utsein de winkelplanken. toanbank en 
de draaitreeft. kocht foar 428 gg fan Sijmon Jacobs. mr. snider, en 
Trijntje Jacobs te Dokkum. Johannes Stoete fan Paderborn wie 21 
maart 1767 boarger fan Dokkum wurden. 91 Jierren lang har er tegearre 
mei syn frou in winkel dreaun yn Dokkum. Yn 1772 is er boarch foar 
syn frou as hja 300 cg lient fan de siktaris Bote Suiderbaan. en yn 
177 3. as hja 354-4-8 lient fan de keapman Teje Cootstra te Ljouwert. 
en 1357-12-8 fan de keapman Johannes Broekers ek te Ljouwert. 
fanwegen leve re winkelwaar. 91 

4. Maria Jans (45). 
94 Gerryt Ypes, mr. smid te Grou, beme te Wergea 1683, ferstoam 1771 of 
1772; tr. 1) Grou 28 nov. 1710 Lysbet Jans, öfkomstich fan Wergea, dochter 
fan Jan Hilles en Willemke Andries;93 tr. 2) Grou 9 july 1713. 
95 Saep Jetses, öfkomstich fan Grou, ferstoam yn 1772 of 1773. 
As us Gerryt Ypes in soan is fan Ype Ruurds en Grietje Romkes,94 dan sil er 
ek in dochter Grietje hän hawwe, mar ûnder syn acht te Jimsum doopte bem 
by Saep is net ien mei dy namme. Faaks hied er al in Grietje ut syn earste 
houlik. En no hat der ek werklik in Grytje Gerryts fan Grou west. Hja troude 
yn 1739, 3de prokl. Grou, mei Johannes Riencks fan Wäldsein. Dy Johannes 
Riencks jout yn 1771 te Warkum it houlik oan fan s~m soan Hessel Johannes 
mei Antje Ysbrands fan Snits. Yn 1784 en 1788 is Hessel Johannes te War
kum kollateraal mei-erfgenamt fan Jitse en Ype Gerrijts, beide ferstoam te 
Grou. Dat sille syn healomkes west hawwe, en dan is Gerrijt Ypes ek de soan 
fan it boppeneamde pear. 
Gerrit wen net al yn Grou. mar hy kaam earne oars wei. as er dêr yn 1710 
foar 51-7-0 gg in smidshûs mei it smidsreau keapet. De huzinge wie beklam
me mei in keamer. bewenne troch Susanna Hendrix. 95 By syn twadde houlik 
is er mr. smid te Grou. Yn 1722 wurde Gerryt Ypes en Saap Jetses beboete 
mei 25 cg elts. om 't hja mei harren famylje en mear Grousters "in de sooge
naamde kerk tot Irnsum " west hiene om de misse ensf te hearren. 96 Yn ·e 
boeken fan Jdaarderadiel stiet er nochal ris foar de levering fan izerwurk. 
Yn 1744 bygelyks is Fokke Gosses ut Grou 401 cg skuldich foar "neuw 
schuite yserwerck", en yn 1752 hat er foar Hendrijck Clases. skipper op 
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Nessersyl yn Eastfryslán izerwurk levere ta in wearde fan 143-1 cg foar de 
bou fan in smakskip, dat op de werffan Pier Jetses te Grou ûthelle wie. 9 - Yn 
1748 keapje Gerryt en Saep in hûs yn Grou. neamd "Duitsland", foar 130 
gg. mar dêr wurdt it near op lein troch in Marten Feyes fanwegen syn frou 
en de oare erfgenamten fan Claas Jentjes. 98 Yn 17 49 haf er as mr. smid in 
"ridlik bestean". Dat maat ek wol sa west hawwe, want mei syn oanslach yn 
de kwotisaasje heart er ta de tsien heechsten fan ldaarderadiel. De 
hûshálding bestiet ût 6 folwoeksenen en ien bern en dy oanslach berint in 
bedrach fan 7 3 g-4-0. 
Yn 17 49 ek is Gerryt kurator oer de bern fan syn broer Cornelis Ypes, dy 't 
ex testamento erfgenamt wurden wiene fan harren healbroer Harmen 
Cornelis. ferstoarn 24 des. 1748. 99 Yn 1756 krijt Gerrit Ypes, mr. smid te 
Grou, konsint op 'e keap fan in álde huzinge by de Koemerk te Grou. op dat 
stuit as hierders bewenne troch in Eeltje Pyters en frou. en op 'e keap fan in 
keamer yn 'e Ynbuorren fan Grou, op dat stuit bewenne troch in Yme Hilles 
en frou. huzinge en keamer beide kocht fan de erfgenamten fan Douwe 
Outgers en Trijntje Tabes meitnoar, foar 410 gg. 100 Yn 1768 docht it 
gerjocht fan ldaarderadiel ûtspraak yn in kwestje tusken Teye Martens, 
keapman te Grou. oan 'e iene kant en syn buorman Pier Jetses van der 
Werff, mr. skipstimmerman, en (syn sweager) Gerrit Ypes, mr. smid, as man 
fan Saapke Jetses, beide te Grou, oan 'e oare kant. Teye Martens hie him
sels yn 1765 net mijd om op 'e timmerwerf fan Pier mei twa dommekrêften it 
stek mei de peallen "uyt de grond te arbeyden ". Dat stek wie der kommen, 
nei 't yn 1759 in nije publike rydwei oanlein wie oer it hiem by it hûs en de 
doarren fan it timmerhûs fan Pier Jetses láns om sa fan de falbrêge, dy 't 
oan syn hiem kaam, yn de ût- en ynbuorren fan Grou komme te kinnen. Pier 
hie doe mei de grytman Camstra silger akkoarte, dat dy wei der komme koe 
en dêrfoar 250 g. krigen, wylst er eigener bleau fan de ûndergrûn. Teye 
Martens háldt lykwols ût, dat Pier en Saap Jetses gjin rjocht fan eigendom 
op 'e grûn hiene, mar Pier koe wol in keapbrief ût 1725 sjen fitte, wêrby ·t 
syn heit it hûs, it skipstimmerhûs en in rom hiem kocht hie. Boppedat woe in 
hiele kloft Grousters mei in eed ek noch wol befestigje, hoe 't de situaasje 
der troch de tiid hinne Jein hie. Teye wurdt dan ek feroardiele om it stek yn 
syn álde steat werom te bringen, mar it hat noch wol in nij proses koste om 
him safier te krijen. 101 Yn 1771 is in dochter ferstoarn. De hûshálding be
stiet dan noch ût 4 persoanen. Gerrit Ypes ferstjert datselde jier of it jier 
dêrop ek. en syn widdo yn 1772 of it jier dêrop. Soan Ype Gerryts krijt dan 
de huzinge te Grou op syn namme. 102 

Bern fan Gerryt en Lysbet: Grietie. Bern fan Gerryt en Saep, berne te Grou en 
doopt R.K. Jirnsum: Lysbet (1715), Siebrig (47), Ype (1719), Elisabeth 
(1720), Ype (1722), Jetse (1724,) Trijntje (1727), Trijntje (1730). 

VIII 

160 Seerp Douwes Scheltinga, by houlik fan Arum, husman te Arum, 
ferstoarn dêr tusken 1670 en 1682, tr. Wûnseradiel 19 july 1651. 
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161 Sybrich Sybrens Jorna, by houlik fan Grou, berne Wergea 1625, 
ferstoarn Arum nei 1670.103 

Yn 1653 wurdt Seerp Douwes te Arum ynstee fan Sioerd UI bes autorisearre 
as kurator oer Romcke Heeres, áld om de 2-1 jier hinne. en Yfke Heeres. om 
de 19 jier hinne. bern fan Heere Romckes silger by Yfke Lol/es silger. l0-1 

Seerp Douwes Scheltinga wurdt hieltyd neamd as wenjend te Arum. en yn 
1667 as eigener fan in p/eats te Wergea. Soks docht û. o. bliken. wannear ·1 

er yn l 667foar if Hof fan Fryslán prosedearret tsjin Pieter Bauckes. dy 'tin 
pleats yn Wergea fan him hiert. Yn 1658 wie by kontrakt oerienkommen dat 
Pieter it hûs. de skuorre en de lannen mei twa wettermûnen glés-. finster- en 
dakticht en de wettermûnen yn bedriuw wer opleverje soe. Dat hie yn 1665 
wéze moatten. mar neffens Seerp hie er syn plichten doe net neikommen. 
Pieter feit der lykwo/s tsjinyn dat der neffens it kontrakt mar ien wettermûne 
wie, dy "t er ek wer oplevere hie. Fierders wie der by in hurde stoarm wol 
wat reidfan ·e skuorre ófwaaid, mar neffens rjocht wie er net ferplichte dy 
skea te beteljen. De skea wie taksearre op 10 cg en dy woe er yn goedens 
dochs wol betelje. En dan ferklearret it Hof easker net ûntfanklik. 105 Yn 1670 
is Seerp Douwes eigener en meier fan Anim stim 2 en 35. Hy si/ dér omke 
fan memme kant Bocke Seerps Scheltinga. dy 't yn 16.:10 eigener wie en meier 
fan stim 2, mar seis gjin bern hie, opfolge ha. De pleatsen sille doe 
gearfoege wéze. Yn alle gefallen brûkt Seerp beide pleatsen. lt husstee fan 
pleats 2 feit yn Baarderbuorren deun by de terp. lt lán by nr. 35, dat yn ·e 
omkritenfan ·e Bayumerleane feit. wie letter gjin huzinge mear by. 106 

lt besit yn Antm ferervet yn trijen op ·e bern. Yn 1698 wurde alteast as 
eigeners neamd: Foeke Tjepkes Reitsma te Himmelum. troud mei de widdo 
van soan Syb ren, Bocke Bockes. soan fan Bocke Seerps. en Sybrig Lieuke
ma. dochter fan dochter Sas Seerps. eltsfoar 113 part, mar de pleats wurdt 
ferhierd. Yn 1694 makke Aafke Sybrens. widdo Sybren Seerps, hûsman te 
Arum. wer troud mei Foecke Tiepkes Reitsma te Nyegea (Niegae in de 
Noordwolde). in skieding mei har iennichst foarbern Sybrich Sybrens. noch 
gjin jier áld Kurator fan it bern is har omke Otte Annes. lekkenkeaper te 
Arum. Under it sulver fan it weesbern sit "een si/veren mingelen geteeckent 
met S D S en een wapen van een ha({ arent en twee roosen op 't lid". Dat 
moat wol de beker fan pake Seerp Douwes wéze. dy't sa't it liket beha/ven de 
skaainamme ek it famyljewapen fan syn mem. Sas Seerps Scheltinga, brûk
te. 107 

Bern: Bocke (80), Sascke (1657, tr. Tiete Meyes Lyuckema), Douwe, Sybren. 
162 Jacobus Spanga/Coop Jacobs, by houlik yn 1647 öfkomstich fan 
Spanga, husman te Makkum, täd fan de R.K. staasje Makkum, beme 1616, 
ferstoarn 28 febr. 1679, begroeven Makkum yn de herfoarme tsjerke; tr. 2) 
Wûnseradiel 20 jann. 1664 Bauckien Tiercks, berne foar 1621 , ferstoarn 
Boalsert 1691 of 1692,108 dochter fan Tjerck Martens en Bauck Wytzes 
Rheen. Hja wie earder troud Ljomvert 8 jann. 164 7 mei Jacobus Johannes 
Nicolai, doktoren abbekaat foar it Hof fan Fryslàn, foar it neist soan fan dr. 
Nicolaus Nicolai, ek abbekaat foar it Hof fan Fryslàn, en Meinu Dircksdr 
(Salverda?) te Ljouwert.109 Coop Jacobs tr. 1) ûndertroud Weststellingwerf 23 
jann. 1647. 
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163 Trijntje Tietes Lyuckama/Liauckama, beme yn 1622, ferstoam 15 
april 1660, begroeven yn de herfoam1e tsjerke te Makkum. 
Trijntje van Liauckama wenne by har hou/ik op Lyuckemastate (Lyts 
Lyuckema) te Makkum. /nkele moannen nei har houlikferstjert dêr har omke 
Gatze. Dy hie har broer Meye by testamint beneamd as eifgenamt fan syn 
part fan de state en Lannen. E1:fgenamten wiene fierder jr. Johan van Aylva. 
grytman fan Himmelumer Aldeferd en Noardwálde. en Eelck. syn suste r. as 
erfgenamtenfan Gatzes silger suster Fopck. De minderjierrige Meyefersiket 
Rector van Hobbema. dykgreve fan Wiînseradiels Sudersee-diken, te 
Wytmarsum by gelegenheid fan de skieding ta syn kurator. Lyuckemastate 
bestie ût infoarhiîs. berch en bûthûs en Lei tusken de tsjerke 6m Makkum) en 
Statum(a bueren) yn. As kurator fan Meye ferkeapet Rector van Hobbema 
mei assistinsje fan Siucke Wytzes en Taecke Piers as neiste buorlju fee en 
reaz1 jaar 337-14-0 gg oan Coop Jacobs. Trijntje en Coop sille ek op de 
huzinge bliuwe, de lannen hiere en Meye yn ·e kost nimme. Letter kiest Meye 
syn susters man Coop Jacobs ta nije kurator. 110 

Yn 16-18 tekenje Coop Jacobs van Spanga en syn frou in skuldbekentenis 
oan Poppe Fridses en syn frou Griet Abbedr jaar 391 gg fanwegen de 
keappriis fan 15 einsen siedlán. 11 1 

Nei 't er in skeet mei syn sweager Meye Lyuckema yn 1655 ójkocht wie mei 
1200 gg en in stik lán. is Jacob van Spanga eigener fan Lyuckemastate yn 
Makkum oant syn dea. Yn 1657 hiene ek Johan van Aylva en Sicco van Rinia 
ó.fstán dien fan harren rjochten op Lyuckemastate ûnder betingst dat hja it 
stimrjocht dat op dy state feit seis hálde. Yn 1670 binne Coop Spanga c.s. 
ei gener en brûker fan de s1ate. slim l 0. 

It ·wapen fan de famylje Spanga, 
ikel en twa klavers, pleatst 1-2, is 
bekend fan in portret fan magister 
Johannes van Spanga (1613-1650), 
pastoar en aartspriester fan Ljou
wert, 11 ~ broer fan Jacobus. De bla
zoenearring yn kleur is bekend fan 
in beskriuwing fan skoansoan Jo
hannes Schultinck. 113 

Yn 1664 trout Jacob as "Jonkheer Jacobus van Spanga" fan Makkum wer. 
Dat jier wurdt Meye Lieuckema te Ingwier. folie omke fan memme kant, ek 
befèstige as kurator oer Tymentie. Tiette en Geertie Spanga. syn bern by 
Trijntie Lyauckama. en wurdt de ynventaris fan Trijntje opmakke. Dat frege 
in deimannich. De lannen by de state binne foar de helte foar de bern en 
jàar de oare helte fan omke Meye. De state seis wurdt rûsd op 2800 cg. Nei 
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óftrek f an de ynbring f an goed 4313 g f an de heit w11rdt it besit f an de mem, 
ûtsein de lannen. berekkene op goed 1052 g. m 
Yn 1667 w11rdt beskrea11n wat Jacobus by syn houlik mei Bauckien Tiercks 
ynbrocht hat. Dêrby ynbegrepen it guod dat er.fan syn broer Tijmen si/ger 
en styfmem Trijntje Jans urven hie. Bûten de ynventaris dy ·t opmakke waard 
by de skieding mei syn f oarbern. kaam de ynbring op l .f 15-8-0 cg. 115 

Yn 1669 ferantwurdet Jacob as kurator oer Tiete. soan fan syn sweager 
Meye Lyuckema en Sipckien Taerts Epema silger de weesrekken. lt bern is 
yn ·e kost by syn beppe Foockel Watzes. dy 't dêr ./0 g. f oar in healjier Jaar 
krijt. Albert Fongers krige foar de katolike earmen 100 g neff ens in 
beskikkingfan Meye. 116 

By de skiedingfan de neilittenskip f an Jacobus van Spanga yn 1679 krije de 
rrije bern: Tijmentie van Spanga, hûsfrou fan Johannes Schultingh. apteker 
te Snits. Tie te van Spanga op Spangerdyk, dy 't veniam aetatis krigen hie, en 
Geertje van Spanga. yn har 21 ste jier. te Makkum tegearre de helte fan 
Lieuckemastate en Bauckien Tiercks de oare he/te. Neffens in akte zit 1670 
hie Bauckien goed 9998 g ynbrocht. lt sulverwurk waard rûsd op 68-1-8-10 
cg. Uteinlik bliuwt der Jaar de trije bern fan harren heit syn neilittenskip 
goed respektivelik 529. 835 en 843 g oer. ir 
Ut it earste hou lik: Tijmentie ( 1650, tr. 16 72 Johannes Schultinck, apteker, 
wynhanneler te Snits),118 Tiette (1656-1705 ,119 tr. 1) 1678 Aefke Pytters, tr. 
2) 1702 Froukje Meinerts), en Geertje (81). Ut it twadde houlik wiene gjin 
bem. Ut it earste houlik fan Bauckien: Anna, Monica (Minthje, ferstoam 
Ljouwert 6 okt. 1670) en Nicolaus Nicolaï. 120 

164 Sioucke Sipckes, smakskipper te Makkum, ferstoam 1715; tr. 2) Wûnse
radiel 6 juny 1668 Houkje/Acke Rienks, öfkomstich fan Makkum; tr. 3) Wûn
seradiel 26 juny 1686 Sjuck Synnes, winkelfrou, widdo fan Sicke Tjerx. 121 

Sioucke tr. 1) Wûnseradiel 28 maaie 1664. 
165 Grytje Wybrens, by houlik fan Wytmarsum. 
Op 21 maart 1685 keapje Sioucke Sipckes en Acke Riencks te Makkum in 
huzinge en stee by de grutte syl te Makkum. bewenne troch Trijn Andries. 
Jaar 186 gg fan Martien Anes te Boalsert en in tal oaren as neiste sibben 
fan Aucke Pytters. f erstoarn te Makkum. m Op 30 jzmy 1686 wurdt der 
ynventarisearre by Sioucke Sipckes, smakskipper te Makkum, widner fan 
Acke Riencks en earder widner fan Grietje Wybrens. Der is in skieding 
tusken de widner en syn bern fanwegen syn tredde hou/ik mei Sjuck Synnes. 
widdo fan Sicke Tjerx te Makkum. Yn de boel 10 skilderijen. Der binne 
kwitánsjes fan 169 2 en 1706 en fan 1715. doe 't Sioucke ferstoar. Op deselde 
dei wurdt der ek ynventarisearre by Sjuck Synnes te Makkum. Hja hie by 
Sicke Tjercx in dochter Doedje, áld ./ jier. Yn de boel ek de winkelynventaris 
en in partij boeken. 123 

Bern fan Sioucke en Grietje: Wybren (82). Bern fan Sioucke en Acke: Sypcke 
en Sybren. 
170 Peter Peters Coopmans te Nijeholtwàlde en Aldeholtpea, ferstoam 
tusken 1720 en 1725, nei alle gedachten R.K. Aldeholtpea 23 nov. 1720; tr. 
R.K. Aldeholtpea 25 april 1693 (selde dei as doop dochter Antje?). 
171 Jantjen Alberts. 
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Yn l 698 binne Jan Anders foar l 14 en l 6. Birde Reins 114, Peter Peters 
Coopmans 116 en Antje Jochems 1 6 part eigenersfan de pleats Aldeholtpea 
8. in sa te f an de Scheene óf ûtrinnend yn de Linde. Yn l 7 l 8 binne Gerrit 
Alberts en Peter Peters Coopmans meiers. Yn 1728 hawwe de e1:fgenamten 
fan Peter noch l 6 part. mar yn 17 38 stiet dat op namme fan (skoansoan) 
Thomas Jans. Yn l 699 wurde Wybe Sakes en Peter Peters as sibben befès
tige as kurator oer Anne Rieuwerts' weesbern. Yn 1708 is Peter Peters 
Coopmans as kurator oer dy weesbern eigener fan 213 fan de pleats Nije
holtwálde l 6. m 
Yn l 703 keapet Peter Peters te Nijeholtwálde in heale sa te. dêrby de heale 
huzinge. neamd "de Winthont ". mei in f rije taap te Nijeholtwálde, 
mandélich mei de widdo fan Jan Souwerts c.s .. en yn 1 705 keapje Hanneke 
Peters te Aldeholtpea en Peter Peters te Nijeholtwálde de he/te fan in 
boukamp te Aldeholtpea. mandélich mei Wybe Lyckles. 125 Yn 1708 is Peter 
Peters Coopman eigener fan 3Y: pm lán te Wolvegea en Peter Mulder 
brûker. Yn 1728 binne de e1:fgenamten noch eigeners. mar yn 1738 (skoan
soan) Jan Wybes c.s. Yn l 718 is Peter Peters Coopmans, papist, ek eigener 
en meier fan de '"soolstede " en it hûs fan Aldeholtpea stim 14 (1 716 Han
neke Peters). Nei syn ferstjerren (foar 1725) is (skoansoan) Thomas Jans 
dêr meier. Yn l 720 feit Peter Peters as man fan Jantje Alberts il near fan 
bloedswege op de ferkeap fan 118 part fan de mûne mei de huzinge te 
Wolvegea. De ferkeaper. Anne Roelofs. si! famylje wêze fan Margje Roelofs, 
de frou fan Anne Rieuwerts. 126 Yn ·e mande mei Jannes Peters · erfgenamten 
binne Peter Peters Coopmans' erfgenamten ek eigeners fan de "soolstede " 
Aldeholtwalde nr. 22 en fan de he/te fan nr. 12. Yn dy lêste he/te hiene Peter 
Teuts · erfgenamten en Jacob Teut ek noch 115 part. Yn 1 7 31 ferkeapje de 
erfgenamten, mei namme Jan Wybes as heit fan syn bern by Claasjen Peters 
te Nijetrine. Annigjen Peters sterke mei har man Tomas Jans te Aldeholtpea, 
Jantje Peters. sterke mei har man Pier Steffens te A/detrine en Tomas Jans 
en Hendrik Beenen as kuratoaren oer de weesbern fan Reinst Peters silger, 
elts foar 'l4 part ûnreplik goed. 12

ï 

Bern: Claasjen, Annigjen (85), Jantje, Reinst Peters . 
172 Lammert Piers/Pierts, op Teridzert 1708, husman dêr, ferstoam R.K. 
Aldeholtpea jann. 171 O; tr. 2) R.K./grifformeard Aldeholtpea 19 febr. 1708 
Trijntjen Hendricks fan Teridzert; tr. 1) R.K. Aldeholtpea 2july 1695 . 
173 N.N., suster fan de frou fan Steffen Piers, dy't op deselde dei trouden. 
Lammert Piers wie yn 1698 en 1708 mei syn broer Steffen as '"papisten " 
eigener fan de pleats Teridzert stim 7. Lammert wie dêr ek meier. Mei 
harren neef dr. Petnis Nico/ai. abbekaatfan it Hof fan Fryslan. oftewol Pier 
Claesen, soan fan harren omke Claes Pier(t)s silger, wiene hja ek eigeners 
fan de pleats Aldeholtpea 42. Dêr wie Steffen meier. Dy pleats wie yn 1698 
noch besif fan ji~ffrou Suzanna Rentinck. ek "papist". Yn har testamint ût 
datselde jier neamt Suzanna Petrus Nico/ai har neef en legatearret hja him 
'l4 part fan in pleats of "erve " te Aldeholtpea. 118 Lammert en Steffen sille ek 
neven west hawwe, mar hoe ·r de famyljerelaasje krekt sit is net rjocht 
dûdlik. In oanwizing si! wêze de ferkeap fan in 'l4 part fan in safe te 
Aldeholtpea yn l 681 . of de he/te fan de westkant fan de safe, mandélich mei 
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Suzanna Rentinck te Vollenhove, mei Baefien Claes c.s. beëasten, dy 't de 
oare he/te hie. Ferkeapers wienen de erfgenamten fan Roeloffien Albarts. 
Keaper wurdt notaris Reecker. dy 't it bod fan -120 gg ferhege mei ien 
"aardt " foar ji~[fi·ou Susanna Rentingh. 129 In oare oanwizing sil wêze de 

ferkeap troch de e1:fgenamten fan Lambert en Ste_ffen Pi ers fan twa huzen te 
Vollenhove aan Ave Maria Antoinette Uterwijck yn J 753. 130 

Yn J 698 ferheegje de bruorren Ste_ffen en Lammert Piers it bod op in .f}irde 
part fan in p!eats te Nijeholtpea. mandé/ich mei de erfgenamten fan Pier 
lammerts. Dat fjirde part kaam fan (omke) Jannes Pieerts. De dekreetbrie_f 
sit yn J 722 yn de ynventaris fan Ste.ffen Piers. 131 Fan de bern docht bliken. 
wannear 't hja yn J 7 28 yn ·e mande mei harren nee.f Pier Steffens en oare 
bernfan harren omke Steffen Piers silger en (styfinem) Trijntjen Lui(jes. elts 
foar de he/te, foar J 420 cg losse lannen keapje op Teridzert en 
Aldeholtwálde. Yn J 760 binne dy bern of dy har bern noch mei-eigenersfan 
Aldeholtpea 42. Hja wurde dan ûtkocht troch harren (achter) neef Lammert 
Ste.ffens te Aldeholtpea. 132 

Bern neffens de keapakten fan 1728 en 1760: Bernardus ( 1728 te Aldetrine, 
libbet 1760), Swaentien (tr. Roelof Tij sen, 1728 te Aldlemmer, 1760 widner 
te Spangea), Pier (86) . 
176 Stephan Kuhlmann, berne 1637, ferstoarn 14 sept 1700, tr. 27 nov. 
1666. 
177 Anna Wesseling, berne 1640, ferstoarn 12 maart 1702. 
Yn it yn it Dutsk skreaune hànskrift mei gegevens fan de famylje Kuhlmann 
\\urdt Stephan oantsjut as ' ·Colon", en boppe dy gegevens stiet noch 
··Bruch". 133 It begryp '·Kolon" kin wol ferlike wurde mei ' 'Meier", in boer, 
dy't net eigener is fan de grûn, mar yn Dutslàn siet dêr yn de l 7de ieu noch 
wol in ferskil yn fan ien dy·t de grûn yn frijdom brûkte oant in hearrige, dy 't 
folslein öfhinklik wie fan de lànhear. Bruch is in buorskip ûnder Mettingen, 
dêr't ek de pleats Langenhof ta heart, dêr't letter ek Kuhlmanns wenje. Wy 
seagen al, dat dy pachtpleats hearde ta it domeingoed fan de hear van Lingen, 
dat mooglik wie Stephan meier fan dy hear. 134 

Bern: Johann Kuhlmann (berne 26 aug. 1668, dooptsjûgen: Johann Greve, 
Anna Niehaus, ferstoarn 3 maaie 1692), en Gerhard (88). 
188 Ype Ruyrdts, by houlik fan Wergea, mr. smid dêr, ferstoarn foar 15 
maart 1693; tr. , attestaasje fan Wurdum 14 maaie 1682. 
189 Grietje Romkes fan Wurdum, ferstoarn foar 17 july 1694.135 

Bern: Gerrit (94), Romcke (1685) en Cornelis Ypes (1687, trout fan Wergea, 
3de prokl. griff. Wergea 1 716 N. N, en giet op 7 juny 1 716 mei attestaasje nei 
Miedum. Hy wennet dan ek te Miedum, mar giet as er yn 1721 R.K. Ljouwert 
op 'e nij trout mei Fetje Harrnens fan Ljouwert, mei attestaasje nei Lekkum. 
Pakesizzer Cornelis Ypes nimt yn 1812 as husman te Boer (Frjentsjerteradiel) 
de namme Van der Tol oan. Dv namme sil er ûntliend hav.1've oan de tol bv 
Koetille ûnder Mullum, dêr't er-sa'n seis jier tolbaas west hie. 136 

"' 

190 Jetse Meynerts fan Grou, mr. skûtmakker dêr, tr. grifforrneard Grou 28 
des . 1683. 
191 Tryntie Pyters fan Grou. 
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Yn J 688 keapje Jetse Meynerrs en Aete Mircx. beide mr. skipsrimmerman te 
Grou. in hûs mei skiphûs te Grou fan Bauck Hilles. widdo Hylcke Lolckes. 
en Ate Lolckes. mr. bakker. ir Op fersyk fan Jetse Meynerts. skûtmakker te 
Grou. en Gerben Feddrix. hûsman te Wurdum. as neiste bloed wurdt yn 
J 7 J 9 it stjerhûs beskreaun fan Jacob Minties. mr. smid te Grou. en Sibbe/ 
Si/mens. 138 Dêrnei wurde hja ek befèsrige as kuratoaren oer de twa famkes 
Hiltte en Teetske. 139 

Yn J 722 wurdt Jetse Meynerts. mr. skûtmakker te Grou. troch de fiskaalfan 
Jdaarderadiel ratione officii foar it gerjocht dage om 'ter in boete fan 25 cg 
net bete/je woe. Yn it libel fan de siktaris fan Jdaarderadiel oan de fiskaal 
fan dy gritenij wurdt ferhelle. dat de gritenij fan Deputearre Steaten fan 
Fryslán in plakkaat fan J.I april J 6./.9. fernijd yn J 720. tastjoerd krigen 
hiene. dêr ·r yn stiet. "dat diegenen van onse ingesetenen die hen op 't horen 
van paapse missen. pauselijke superstitiën. vermaninge. leeringe ofte 
lesinge sullen prcesent gevonden hebben en daarbij aan of over sullen 
geweest sijn, sullen verbeuren vijfentwintigh caroliguldens t · eiken reise als 
sij sulx hebben gedaan ", en "dat tot vilipendentie1.;o van welgedachte haar 
edelmogenden placcaat eenen Jetse Meinerts. Ype Hotses cum uxore. Gerryt 
Ypes. Pier Jetses cum patre gesterkt. Pytter Jetses cum patre gesterkt. Jan 
Dirx. Murk Jans cum patre gesterkt en Saap Jetses cum marito gesterkt. 
Ridsert Fokes en Tabe Ytses. alle onder 't resort van Grouw, hun niet 
hebben ontsien van op Paas(h?)maandag den 26 april J 722w in de 
soogenaamde kerk tot Irnsum sig te vervoegen tot het waarnemen van 
voorschreven catholique teere. misse of andere superstitie in hetselve 
placcaat vervat. " 

N3 ie 'OFft ~a.-s ·1Grarmb:.g~; 

Te L !:: ~: U \\' A. R D E N, 
c;ohuh bf H-ËN k. l K HÄ-LM'î:-iandt!Ch1.ps· en A":adeaû-: 

drukker dtt U Mog: Hecrt'n S~tt:a v~ Fricth.ntlt, 17&.~. 
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Wie de katolike minderheid yn Fryslän yn de l 8de ieu ûnder in grifformeard 
rezjyrn maatskiplik wol in efterutstelde mienskip, yn ·e praktyk wie de fer
draachsumens wol sa grut dat harren skûltsjerkjes bloeie koene, mar, öfhink
lik fan it politike klimaat ~11 it bûtenlän en de hälding fan pleatslike oerheden 
en predikanten hjir, sloech de balans ek noch wolris de oare kant ut. Sa by
gelyks yn maaie 1720, doe' t de Fryske Steaten nei it foarbyld fan de Steaten
Generaal besleaten Jezuïeten en oare oardergeastliken it län ut te setten. 142 

Tagelyk wurde bepalingen fan in plakkaat ut 1649, doe·t de grifformearden 
earst goed fêst ~n it seal sieten, noch wer ris op it skerp set. Y n it proses häldt 
Jetse Meynerts û.o. ut dat it plakkaat net publisearre of affisjearre is, en dat 
de tsjerke fan Jimsum bûten de jurisdiksje fan Idaarderadiel leit, mar wat de 
oanlieding west hat om krekt tsjin katoliken fan Grou yn it ge\vear te kommen 
wurde wy net gewaar, likemin hoe't it foar harren beteard is, om't de utspraak 
net bewarre bleau. Oars koene hja oer it wetter de Grou wol maklik yn Jim
sum komme.143 

Yn 1725 keapje de troude /ju in huzinge mei skipstimmerhûs, smarhelling en 
grut hiem te Grou foar 555 gg fan de krediteuren fan silger Jan Harmens. 
mr. skû tmakker dêr. Neistlizzers wiene Harmen Rijkkerts beëasten. de 
Tilleset bewesten, de tsjerke besuden en il wetter de Grou benoarden. Hoe 't 
it der yn harren tiid hinne lei is noch te sjen op in situaasjeskets fan 1 767. 
dy ·r makke waard. doe 't de soan Pier Jetzes van der We1ff spul krige mei 
syn buorman Teye Martens oer in stakettinge. In tal al áldere ynwenners fan 
Grou. mei namme Simon Jans. mr. timmerman. áld 66 jier. Abraham 
Oebles, timmerman, 61. Minke Jans. 69. Melis Annes. skûtmakkersfeint. 62. 
Syds Doedes, skûtmakkersfeint. 57, Frans Pyters. skûtmakkersfeint. 48, 
Murk Jans, 71. Dirk Heeris, skûtmakker. 48 jier, Hendrik Alberts, wever, 79 
jier. Minse Klases. skûtmakkersfeint. 41. Foppe Pyters. skûtmakkersfeint, 
-13. en Douwe Eelses Rollema. skoalmasrer en doG1psrjochter, áld 64 jier. 
ferklearje dat it lán tusken de buorman syn hûs en it hûs en de timmerwerf 
fan Pier altyd by it hûs en de timmerwerf fan Pier heard hie. ek al doe 't syn 
álden Jetse M eynerts en Trijntie Pieters en noch earder Jan Harmens dêr 
wennen. Dat lán waard brûkt om der "kromhout, woudt hout en sand" op te 
slaan. Op harren hieminge hie ek altyd in spil stien om dêrmei de skippen by 
de helling op te draaien. Minsken dy 't dêr láns it doarp yn woene. moasten 
ûnder it hout dat by de spil hearde troch. 144 

Bern: Saep (95), Pyter (tr. 1727 Janke Rienks fan Wäldsein), Pier Jetzes van 
der Werff (tr. 1723 Gerbrig Aesges). 

IX 

320 Douwe Renses/Rintses te Arum en te Tsjummearum, ferstoam foar 20 
des. 1615, tr. om-ende-by 1605. 
321 Sas Seerps Scheltinga, beme om-ende-by 1580, te Tsjummearum 1615, 
1640, 1646, ferstoam oei 11 maart 1646; tr. 2) It Bilt 5 des . 1625 Willem 
Piers fan Sint Jabik. 
Nei it ferstjerren fan harren heit prosedearje Sas. "althans " hûsfrou fan 
Douwe Rintses te An1m, en har suster !mek Seerps. hûsfrou fan Rintse Dou-
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wes te Tsjummearum, jaar it Hof.fan Fryslán as easkers tsjin (harren mem) 
Syouck Peters en (broer) Bocke Seerps te Arum om it mande besit te skieden 
en die/en. En dat hawwe hja wûn. w Yn 1609 spilet dat noch. lt giet be
nammen om 213 part fan -Il pm 6 einsen lán yn Scheltinghesate. sa ·n se/de 
partfàn de kij. dy ·t harren heit ynbrocht hie. en sa ·n part fan de ynboel fan 
harren álden tegearre. fierders noch 5 pm ût Scheltinghesate. it oanpart fan 
de opbringstfanferkocht lán te Tsjerkwert. ien en oarfoarsc1fier "t itjild net 
brûkt wie foar it bete/jen fan de he/te fan -100 gg oan Syuerd Johannis en 
Wlck Bockedr. Fragen dérby wiene bygelyks ofi de Krûsbnwrren te 
Fljentsjer lán of rinten yn Scheltinghesate hiene. oft Seerp Bockes en syn 
suster Wlck Bockes de huzinge op dy sate net urven hiene. en o.ft Seerp 
Bockes en Syouck ien he/te nel fan Wlck kocht hiene. en wa 't de bybetelling 
op de wanne/fan 23 pm lán yn Scheltinghesate dien hie. J.4

6 Yn 1610 binne 
hja noch net afhief ût ·e rie. mar dan feroardielet it Hof de tsjinpartij wol 
Sas en lmpck harren kompetinsje yn it gebrûk fan de Krûsbruorren lan
nen, 147 en harren oanpart yn de huzinge op Scheltingasate ût te kearen. Dér
foaroer moatte easkers S)1011ck har oanpart fan de ferbetteringen oan neam
de huzinge en de bybetelling op de wanne/ fàn Lannen yn Scheltingasate 
takomme fitte. 148 

Yn J 610 prosedeGJje ek Otte Ottes en Douwe Rintzes te Arum as admini
strateurs fan it geastlik besit te Arum tsjin Frans Sijbes en Tyaard Wybes te 
Arum. dy 't l 11= pm siedlán fan harren hiere. 149 Yn 1612 prosedearret Sasker 
Jsbrants. kastlein te Tsjummearum. tsjin de erfgenamten fan Hans Renses. 
mei namme Rense Renses. dy ·r kavearret foar syn broer Douwe Renses. 
Partijen moatte jaar it gerjocht komme. 150 Op ·e se/de dei spil et ek in proses 
fan Sybe Lyuues te Hallum as erfgenamt fan silger syn tante Anna Sybedr 
alearen te Tsjummearum tsjin de bruorren Douwe en Rintse Rinses as bern 
en erfgenamten fan harren heit Rintse Douwes alearen te Tsjummearum. Yn 
1614 rint dat noch. Foarroppenen moatte 5-2-4 en de kosten fan it proses 
bete/je. 151 Yn 1613 prosedearret Sasker Jsbrants noch tsjin Douwe Rinses. 
dy 't in bedrach fan J 7 g en 3 st yn hannen f an it nedergerjocht nampti
searje152 maat fanwegen "verteerde kosten " en foarsketten jild. 153 Yn 1613 
ek hiene de bruorren Douwe en Rintse Rintses as bern en erfgenamten fan 
harren heit Rintse Douwes silger te Tsjummearum de prosedueres. dy 't 
harren heit fierd hie tsjin Sy ... . Agges te Tsjummearum. wer oppakt. Foar
roppene wurdt troch it gerjocht foar ferantwurdlik hálden. Dat spilet ek yn 
1613.15./ 
Yn 1614 prosedearje Jan Cornelis en Benedictus Seerps as fa/machten fan it 
doarp Winaam as easkers tsjin Ryntze Ryntzes c.s. te Tsjummearum as erf
genamt fan syn heit Ryntze Dowosoan silger. Wyck Dowodr dér en Jets 
Dowodr. widdo fan Jan Jans te Frjentsjer. foarroppenen, oer it benefisium 
Houckemaprebende. Op de stelling dat der yn Winaam sa ·n benefisium of 
lienfimdearre wie hat Ryntze antwurde net te witten.fàn in Lien. noch minder 
fan in .fzmdaasje en dat de lannen dy ·t ûnder it saneamde Lien hearre soene 
oanurven lannen binne dy 't al by de hûndert jier yn syn graad fan de 
famylje west hiene. 155 Earst yn 1616 wurdt it lien tawiisd oan de tsjerklike 
gemeente fan Winaam, mar sa 't dat gien wie. hie wol wat fan de ridende 
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1jochter tsjintwurdich. Laelius van Lijklama. rie ordinaris yn it Hof fan 
Fryslán. bracht doe partijen op it hiem fan Houckema byinoar, stufs ût elts 
fan de bylizzende perse/en in klZLte of seadde en joech dy aan de easkjende 
partij mei de ferklearring har sa yn it besit te stellen fan de lannen yn 
kwestje. 156 Yn J 620 wZLrdt de jàmylje nochrisferoardiele om ek de foardielen 
fan il fruchtgebrûk fan dy lannen. taksearre op 2126-14-0 gg. we rom te 
bete/jen om mei dat jild it areaal fan Houckema prebende noch te fergrut
sjen. En sa is it ek bard. 15

ï mar noch yn 1626 har de famylje as easker skeel 
mei de tsjerkfáden fan Winaam. wêrby 't hja har noch hieltyd drage as 
dissidinten fan Anna Hessels en har heit Hessel Jans. Partij binne dan 
Douue Jans Wringer as heit fan Hessel. "gecoren beneficiant van Houcke
maleen '". Rintse Rintses Jaar himsels, Sas Seerpsdr. widdo fan Douwe 
Rintses. as mem fan har bern by neamde DoZLwe as erfgenamten fan d) se/de 
Douwe. en neamde Douue Jans Wringer mei fanwegen syn suster Dieu 
Jansdr en syn bnwrren Jan en Thomas Jans as erfgenamten fan harren 
mem Jets Douuedr, en as lêsten Otte Gerryts en syn suster Tyed Gerryts en 
de bern fan Wybren Lyckles by Anna Gerryts as erfgenamten fan harren 
mem Wiek Douuedr Spitigernóch fait yn dizze ynterlokutoire sintinsje gjin 
ynhéildlike ûtspraak. 158 

Mr. Sicke Lollius. skoalmaster te Seisbierrum. ferklearret yn 1629, dat er 
omreden fan de keap fan in baarc/1 Sas Seerps 18 cg skuldich is en dy skuld 
binnen 6 wike bete/je sil. 159 Yn 1619 wurdt Douwe Rintses ' widdo de hier fan 
40 pm léin te Tsj ummearum fan it eardere Kleaster Lidlum troch de 
provinsje opsein. 160 lt si! gean om de helte fan Smeringasate. dêr ·t de fa
mylje op syn minst trije generaasjes op buorke hie. Yn 1630 prosedearret 
Sas Douwe Rinses · widdo tsjin Jaen Cornelis te Tsjummearum om Pier 
Pieters gjin jild te bete/jen foar ·r er har hypoteek foldien hat. 161 Ek yn 1630 
protestearje Pytrick Jacobs, widdo Rinse Rinses Roorda te Tsjummearum. 
sterke mei Jetse Foeckes, Reiner Jansen en Otte Ottes te Arum as 
kuratoaren oer de twa weesbern wat it mandaat oanbelanget. dien aan Sas 
Seerps, resp. Dieu Lyckledr. widdo fan Piter .... dat hja tenei gjin rjocht fan 
reed mear hawwe oer it hiem fan neamde protestanten. 162 Yn 1636 appel
learret Sas Seerps te Tsjummearum tsjin Pietrick Jacobs Eijsma. sterke mei 
Jetse Foeckes. har man. Jetse ek mei lêst en prokuraasje fan Reyner Jans en 
Otte Otttes as kuratoaren oer Pietricks bern by Rintse Rintses Roorda. De 
ûtspraak oer it servitût op it hiem en lán fan Pietrick falt yn it neidiel fan 
appellante ût.163 Op 27 jannewaris 1637 wurdt omke Bocke Seerps 
Scheltinga befestige as kurator oer Rinse Douwes. soan fan silger Douwe 
Rinses te Tsjummearum. yn in rjochssaakfoar it Hof fan Frysléin tsjin Jetze 
Foeckes en Pitrick Eisma. 164 Yn 1640 is Sas Douwes eigeneresse en meierse 
f an in pleats te Tsjummearum mei stimnûmer 14. Yn 1646 wolle Doytse 
Pieters en Sipck Lolckedr. troude /ju te Knossens ûnder Boalsert konsint op 
·e keap fan 41h pm lán yn de sare. dy 't de keapers seis brûke, kocht fan Sas 
Seerps Scheltinga. widdo fan Douwe Rintsis te Tsjummearum jaar 1400 
og 165 
ó . 

De beide bekers yn de ynventaris Bocke Seerps (80), tsjutte der op dat Sas 
har suster Impcke (640) en har broer Bocke sels gjin neiteam hän ha~'\ve. De 
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fererving fan Scheltingasate te Arum wiist dêr ek op. Wiene de pleatsen mei 
stimnûmers 2 en 35 yn 1640 eigendom fan har broer Bocke Seerps (de äldere), ~n 
1670 is har soan Seerp Douwes (160) allinnich eigener. 
Bern: Rinse (tr. Riemcke Hayes), Seerp (1 60). 
322 Sybren Keimpes Jorna. husman te Wergea, ferstoam dêr 1630; tr. 1) 
om-ende-by 1595 Sibbe) Tiebbes, dochter fan Tiebbe Tiebbes; tr. 2). 
323 Tryntje Hend riks.166 

324 Jacob Jansen Spanga, husman yn De Künder en te Spangea, ferstoam 5 
maart 1651; tr. 2) Trijntje Jans, ferstoarn foar 1664; tr. 1) om-ende-by 1610. 
325 Tymentje Tymonsdr, ferstoam om-ende-by 1635. 
Yn 1626 keapje Jacob Jansen (van Spanga) en Tymentje Tymonsdochter omtrint 
de helte f an in persee! uterdyks lán yn de buorskip Baarlo fan Hermen Lubberts 
en Lambert Alberts. 16

ï 

Jacob Jansen wennet yn it doarp Spangea. dêr ·1 syn neiteam him letter ek nei 
neamde. Hy is eigener f an de pleatsen mei de stimnûmers 1 7. 29. 30. 39 en 41. 
en f oar de helte f an de nûmers 25. 28. 32 en 38. Neffens mûnlinge oerlevering 
hat ien fan dy pleatsen, neamd de "Blauwhof', yn de l 7de ieu tsj inne as skûl
tsjerlge. Fêst stiet wol dat de paters Fransiskanen yn dy tiid har kommen hiene op 
plakken yn Spangea en Spangerdyk. Dêr \\~ene missyposten fan de Keulske 
Provinsje, sa't bliken docht ut brieven fan ltaliaanske geastliken. Wy sjogge der 
noch in spoar fan werom, wannear't Hans Andries de helte fan de pleats de 
Blam:vhof (stim 28) yn 1749 keapet fan Emme Baukes, \\iddo fan Gerrit Sjoukes 
te Makkum. De oare helte is fan Rein Johannes (Engwerda) c.s. ek te Makkum. 
Emrne wie erfgenamt fan har mem Geertje Coops Spanga. Y n 1793 keapet Hans 
Willems, bernsbern fan Hans Andries, foar 625 cg noch 1/8 part fan de pleats 
neamd it ·'Blauwe hof ' fan Hiltje Douwes Donia, husfrou fan Laas Hepkes (van 
der Zee), husman ûnder Tsjerkwert, foar harsels en mei it rjocht op de neilitten
skip fan har earste man, Gerrit Dirks Hollander, dat hja krigen hie troch skieding 
mei har soan Douwe Gerrits, dan mearderjierrich. De neiteam fan Hans Andries 
neamt him letter ek "Blauwhof', en by it ferplichte oannimmen fan famyljenam
men yn 1811 wurdt dy namme ek foar fêst oannomrnen. 168 

Fragmint fan de ka011 fan Weststellingweif ût de Schotanusatlas 
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Yn 16-10 wurdt de neilittenskip fan Tymentje Tymonsdr skieden en ferdield. De 
áldste soan Jan Jacobs. Jacob Dirx en Claes Gerryts binne dan kuratoaren oer 
Coop en Thijmon Jacobs.wannen en Geertie en Beerntie Jacobsdochters. Jacob 
háldt it twatredde part.fan de safe dêr 'ter seis op wennet en de helte fàn de safe 
dérnêist. noch in hiele sa te te Spangea, dy ·t f an de "Ommersloot ·· ûtrint yn de 
Scheene. en ien te Nijefrine. en ly tsere parten yn twa aar saten te Spangea. Jan 
Jacobs en de twa kuratoaren yn harren kwaliteit krije yn 'e mande trije pleatsen 
te Spangea en in "uy tterdyck" te Barell (= Baerlo ?). gntf omtrint 7 "koewei
den ". Dêroerhinne krije Jan Jacobs c.s. ienris 500 ryksdaalders f an 50 stoeren 
it stik. Yn ·e mande bliuwe in heale safe te Spangea en in part fan de 
Munnickecamp dêr foar likwidaasje fan skulden. Nei it ferstjerren fan Jacob 
Jansen folget yn 1653 in neiere skieding f an it oanpart fan de bern, dy 't yn 
16-10 noch minderjierrich wiene, mei namme Coop. Thy mon en Beertie. Coop 
Jacobs krijt û.o. in sate te Spangea, brûkt troch Jan Claesen, in stik "uy tter
dyck" te Baerlo. en Yt part fan in safe te Spangea. bnîkt troch Michiel Albarts. 
Thymon krijt û.o. de sate. dêr 't syn heit en mem op wenne hiene, dy ·r fan de 
Lende ûtrint yn de Landtscheene. mei Geer/off Gerwerts · eifgenamten beëasten 
en it "Blocksijlinger landt en ter Wisschen e1fgenamen " bewesten. Yn 1664 
tekenje Jan en Klaas Jansen in kwitánsje foar Jacobus van Spanga fanwegen de 
ûntfangst fan in legaat ût de neilittenskip fan harren tante Trijn Jans, widdo fan 
Jacob Jansen. 169 

Bern fan Jacob en Tymentje Tyrnons wiene, foarsafier bekend: Jan (magister 
Johannes, beme Kuinre 1613, ferstoarn 25 sept. 1650), Coop (162) Thijmon 
(beme 1624, ferstoam 2 april 1662, tr. Doetie Phelten), Gertien (ferstoarn 26 
maaie 1652), en Beer(n)tje Jacobs. 
326 Tiete Reyns Lyuckama, doarpsûntfanger en tsjerkf'ad fan de Grutte tsjerke 
te Makkum, folmacht dyksoangelegenheden 1614, 170 beme foar 15 84, ferstoarn 3 
nov. 1629, begroeven te Makkum, tr. 
327 Foockel Watses, ferstoarn 5 jann. 1680, tr. 2) Agge Foeckes te Ingwier, 
\vierskynlik soan fan Foecke Agges en Griet Berencls.171 

Foar 't hja troude wie Fookel tsjinstfaam by Tiete. Tiete wennet as ûntfangerfan 
it doarp Makkum enfád van de Grutte Tsjerke op Lieuckema state.172 Syn broer 
Gatse. dy 't him as ûntfanger opfolgje si/, wie net troud. Hy wenne ek op 
Lieuckemastate. Yn 1612 prosedearje Wybe Riencx en Tiete Reynss. Liukema as 
tsjerkfáden fan Makkum foar it Hof fan Fryslán tsjin Syerck Fongers Syersma 
en Obbe Wa(t)ses oer wanne/ fan fikarylannen. Yn 1626 wie Tiete van Liaucka
ma noch tsjerkfád te Makkum, sa 't bliken docht ût in steat mei betingsten, dy 't 
de tsjerkfáden foar itfèrhieren fan tsjerkelán opstelden. 173 

Sa'n situaasje, dat katoliken ynfloed hiene yn ' e herfoarme tsjerkfüdij komt op 
folle mear plakken foar. Offisjeel koe dat net, mar yn 'e praktyk hat it noch wol 
duorre oant de ein fan de 80-jierrige oarloch. De plakkaten dy't yn 1649 troch it 
grifformeard bewäld tsjin it papisme opsteld waarden, wiene in berestiging fan de 
omslach fan 1580 en soene sûnt dy tiid noch hiel lang jilde. 
Yn 1612 ferkeapje Tiete en Ga/tie Liukema foar harsels en Fopck Liucama by 
advys fan har man Siurd van Aliva te Makkum mei tastimming fan harren mem 
Jelke Hoi te ma 1 Yh pm lán oftewol in fjirde part yn de safe neamd "opte 
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Claveren" bûten de Blaupoarte ûnder Boalsert oan Tiaerd Ulbes Buwalda en 
Tiaerdke Buwedr. n 
Nei itfèrstjerrenfan mem Jelcke Hoytema regelet Syuerdt Aylva te Snits as heit 
fan Eelck en Johan by syn earste frou Fopck Lyuckema troch bemiddeling fan 
omke Homme van Hoytema yn 1620 de skieding en dielingfan it besit fan heit 
Reyn Lyuckema. Beha/ven de 1700 gg. dy ·t Fopck "in bimze ·· ûntfongen hie. 
krijt Syuerdt 20 pm lán te Jemswálde ilnder Tsjerkwert. op dat stuit brokt troch 
S.,vuerdt Reyns. sa 't silger Freerck Hoppers it by testamint neilitten hie oan Reyn 
Lyuckema, 175 en 15 pm 2 einsen te Wytmarsum mei in tredde part fan it hóf en 
it hûsstee, op dat stuit brokt troch Jetse Bottes. Dêrfoaroer si! er syn (sweagers) 
Tiete en Gailtie. dy 't Lyuwckemastate. safe en lannen hawwe en hálde. 900 gg 
as '· toehaak" ûtbetelje. lt stimrjocht op dy state giet earst yn 1657 oer op syn 
soan Johan van Aylva en skoansoan Sicco van Rinia. n 
Tiete Lieuckema en Eelcke Jack/is foar harren seis en as boargen fanwegen de 
gemeente te Makkum moatte neffens in obligaasje fan 1 maaie 1622 Broer Eetis 
te Frjentsjer. dy 't it rjocht troch sesje krigen hie fan Goitien Aemts en frou te 
Makkum foar maaie 1626 100 cg betelje fanwegen liend jild r -
Y n 1627 litte de broers Tiete en Gatse van Lieuckema nei alle gedachten ta nei
tins fan harren álden by de sulversmid Anne Heerkes yn Boalsert in sulveren 
beker meitsje. 178 

Sulveren beker ût 1627 mei it allidnsjewapen 

Lyuckema-Hoytema en de inisjalen TVL en GVL 

Yn 1629 legatearret Tiete Lyuckema, ûntfanger te Makkum, by testamint 25 cg 
oan de R.K earmen fan Makkum en syn frou kriget 1000 gg boppe de he/te fan 
de ynboel. Syn erfgenamten wurde syn twa dochters Trijntje en Jelcke en soan 
Meye. en de bem dy't der noch komme koene. Syn "cousyn" Reyn Hoytema fan 
Aldegea beneamt er ta syn eksekuteur. 179 Reyn Hoytema en Tietes broer Gatse 
binne fáden oer de bern. dy 't op Lieuckema state bliuwe. Op in stien bûten de 
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herfoarme tsjerke fan Makkum stie neffens in hánskrift: ''Ao. 1629 den 3 nov. 
sterf den eerenvesten Tijere Lieckema". 18° Foockel trout op ·e nij mei Agge 
Foeckes. dy 't yn 1630 Jeint wie by har earste man. 181 Hja wenje letter te Jng
wier. Agge Foeckes te lngwier wie utnoege foar de begraffenis fan Gatze 
Lyuckema yn 16-1-7. 
Bern: Trijntje (163), Jelcke (berne om-ende-by 1626), Meye (berne om- ende-by 
1629, ferstoarn 30 ja.im. 1667, tr. Sipckien Tiaerts Epema). Bernsbern Tiete 
Meies van Lieuckema trout Wûnseradiel 29 maart 1680 Sascke Seerps 
Scheltinga, ferstoarn 1697, suster fan nr. 80. Dêrüt de lêste Lieuckema fan Mak
kum: Siebrig, giet 22 juny 1707 yn Barradiel mei approbaasje fan har kurator 
Haye Rinses fan Tsjummearum yn ûndertrou mei Assuerus Eyses van Temis
scha, assistearre troch syn heit Eyse Terwisscha op Teridzert. 
Yn l 694 kwitearret Sas Seerps (van Scheltinga). widdo fan Tiete (Meyes) van 
Liauckama de oantroude neef fan har man Johannes Schultinck silger, foar de 
ûntfangst fan har oandiel yn it saldo fan inkele troch Schultinck, dy 'r mei 
e1:fgenamt wie. ynbarde foarderingen en betelle skulden ût de neilittenskip fan 
Foeke/ Watses. widdofan Tiete van Liauckama. 182 

344 Pier Lamberts, op Teridzert 1669, ferstoarn R.K. Aldeholtpea 17 juny 
1695, tr. 
345 Swaentie Piers, ferstoarn R.K. AJdeholtpea 13 des. 1694. 
Yn 1669 lottet Swaentie de he/te fan "de Oosterse erve of zaete /andts " op Ter
idzert ut de neilittenskip fan har álden. De oare he/te is foar de weesbern fan 
har broer Jannis Piers en Antie Harmens. Yn l 674 ferantwurdet Pier Lamberts 
as mei-kurator oer de weesbern fan Jannis Peerts ynstee fan Pier Steffens silger 
de weesrekken. Der sit in foardielige post lêmhier by dd 1-1 maaie l 669 neffens 
de oare erfgenamtenfan Pier Stefjènsfan 21-14-0. en ienfan 4-7-8/oar il bem 
syn fiifde part jètn pakes mantel en rok. Der binne ek ynkomsten ût hier fan lán 
op Teridzert. 183 

Yn 1679 wurdt Haeghien Jans as omke befestige as kurator oer de weesbernfan 
Swaenes broer Claes Peerts silger en Jantien Jans te Aldeholtpea op fersyk fan 
léstneamde. Net befestige binne Pier Lamberts. Rencke Peerts en Jacob 
Maeckes. 184 

Yn l 689 is Pier Lammerts kurator oer Trijntje. dan mearderjierrich. dochter 
fan syn sweager Geert Piers silger en Swobbichien Barnckes. Datselde jier 
makker er as kurator de beide mearderjierrige bern fan syn sweager Jannes 
Pi ers, de weesrekkens op sûnt de léste fan l 67 4. Der sit in post by fan 13-0-0 
foar boadelean. dy ·r de soan fertsjinne hat by Reynst Asses. di. Reynst Eyse 
Alts. widdo fan Asse Siecks Terwisscha op Teridzert. Yn 1691 is Pier Lammerts 
noch oanwézich as Haeghien Jans de wees rekken foar de bern jàn Claes Peerts 
sûnt syn autorisaasje oerleit. 185 

Bern: Steffen, Lammert (172). 
376 Ruird Gerryts, by houlik mr. smid te Wergea, tr. 1) ûndertroud Idaarde
radiel 21 okt. 1650 Jeltie Hillebrants fan Jellum, tr. 2) Idaarderadiel 22 des. 
1656. 
377 Auck Ates, by houlik fan Easterwierrum, beme dêr.186 

380 Meynert Hayes fan Grou, mr. kûper dêr, tr. ldaarderadiel 23 febr. 1646. 
381 Saep Piersdr fan Wergea. 
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Yn 16-16 wennet Meynert Hayes bewesten in hûs te Grou dat f èrkocht waard. w 
Meynert Haijes cum zccore te Grou keapje neffens de keapbrief fan 27 maaie 
1653 in huzinge te Grou fàn de widdo en erfgenamten fan silger Haye Mey
nerts. 188 Yn 1656 liene Meynert en Saep 100 gg fan ldtie Gerbens. widdo fan 
Bocke Jarichs te Friens. Op ferklearring fan Sijtse Bockes wurdt de liening 3 
juny 1680 royearre. 189 Yn 1658 lost Meynert in skuld fan syn álden ut 1629 óf 
Bern: Haye Meynerts (tr. 1674 Jaske Ruirts), Jetse (190). 

x 

640 Rintse Douwes van Weelgahuis, benefisiant/prebendarius Houckemalien te 
Winaam,190 hûsman te Tsjununearum, beme om-ende-by 1542, ferstoam tusken 
1606 en 1613; tr. 2) lmpck Seerps Scheltinga, dochter fan Seerp Bockes en 
Siouck Pieters (642/ 6-13), 1616 te Tsjununearum, ferstoam nei 6 july 1616; tr. 
1 ). 
641 N.N., tinklik N.N. Hanses. 191 

Rintse syn älden hawwe alle war dien om him beneamd te krijen as benefisiant 
fan it Houckemalien te Winaam, en dat wie mei dispensaasje fan de biskop fan 
Utert ek slagge. Houckemalien soe dan tsjerklik besit wêze, mar Rintse ·wie läns 
s:yn mem ien ut it laach fan de stifter Jan Houckema seis. En doe't er ien kear be
neamd wie spile op 'e nij de fraach, dy't by de stifting yn 1495 ek ferskil joech 
mei de tsjerkfäden, benammen de fraach wa·t de eigener wie fan it lien. Dat spile 
yn 1554 en de strideraasje si! him oant fier nei de Herfoarming fuortsette. 
Yn 1577 haf Trijn Rintzedr cum socio as easker spul mei (har healbroe1) Rentze 
Douwes c.s .. foarroppene. lt Hof erkent Trijn as erfgenamt fan har heit Rintze 
Cornelis. Foarroppene c.s. maat Smeringasate en lannen, ûtsein wat it konvint 
Lidlum takomt, "ûntwike". Hy maat ek it rep/ik guod en it fee, sa 't it wie, doe 't 
(Anna Hessels) partijen mem by neamde Rintze yn 'e hûs kaam. ûnder ynventa
ris folgje fitte. En fierders wol hja ek de fnichten en emoluminten dêrfan fan de 
tiid óf dat Douwe en Anna. foarroppenes álden. op 'e pleats kamen. ûtsein de 
helte fan 60 gg, dy 't hja fan harren mem takamen. 192 

Yn 1580 binne hja noch net ût ·e rie. Famylje aan wj erskanten is der dan ek yn 
behelle. No steane Trijn Rijntthiedr (Rintzedr). hûsfrou fan Jan Dircxz. jaar 
harsels en Hendrick Widmers as kurator fitis ynstee fan Sybrant Wybranda oer 
de bern fan Hessel Rinckes by Pieter Gerritsdr, triumfanten. jaar Rineke 
Douwes te Tsjummean1m jaar himsels en fanwegen Wiek en Jets Douwedoch
ters, syn susters, foarroppene, oer. Neffens it rapport fan in kommisje wie 
Smeringasate yn kwestje 79 pm gnit, dêr't if konvint fan Lidlum de helte fan hie 
en ût de oare helte noch trije pm yn it foardiel f an Ger/off Cornelis. Bliuwt oer 
36Yi pm. De eksekûsje op dy 36% si! trochgean, ek op in stik fan 5 pm, dat by 
Ath Herema weikommen wie, en by de safe brûkt wurdt. en ek op in part fan de 
huzinge. dy't op Smeringasate stiet, op betings! dat de triumfanten aan de 
feroardielde de melioraasjes. dykskosten ensf bete/je. 193 Yn 1582 wiene de 
partijen it noch net iens. lt Hof jout dan opdracht aan in kommissaris om de 
priis en wearde fan de ferbetteringen aan it hûs op Smeringasate, dy 't troch 
Rintze Douwes en syn heit ûtfierd wiene, troch in mitseler en timmerman fest
stelle te fitten en op skrift te setten. 194 
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Ek nei ·t de iepenbiere zlroefèning fan de "Roomsche godsdienst" yn Fryslán 
ófska.ft wie, wie Rinrse Douwes yn il besitfan Houckema prebende bleaun oant 
1600. doe ·r Johannes Overna.?us. predikant re Winaam. Tjaard Lous. sekretaris 
fan Barradiel. en Pyfler Ruirds as Jo/machten fan it domp Winaam. it sajier 
krigen dar Rintse jaar it Hof fan Fryslán foarkomme maast mei it each op wer
omjefie fan it guod fan Houckemalien en -prebende. 195 

Yn 1602 prosedearret Rintse Douwes te Tjummearum jaar himsels en as man 
enfádfàn lmpck Seerp Bockesdr as easker tsjin Feyke Feykes en Syerdts Jansdr 
te Sint Jabik. Léstneamden moatte him sjoen de ob/igaasjebrieven yn trije 
rerminen respektivelik 700. -100 en l 00 gg bete/je. 196 Yn 1603 wol Rintse Dou
wes te Tsjummeamm konsint op 'e keap fan ..f.0 pm lán yn twa perse/en te 
Tsjummeanan. dy't er oant dan hierde fan Aet Heredr. widdo fan Sicke Claess 
Brantsum. dy't Aer oanurven wienefan har heit Hero Gielderts silger, Rinse seis 
besuden en bewesten fan it iene perseel en beëasten fan if twadde, jaar 2820 
gg. w Yn 1604 prosedearret Jan van Loon. postulant te Ljouwert nomine quo. 
as Jo/macht fan de erjgenamten fan juf{ Rins Camminga silger. rekwiranr, tsjin 
Rintse Douwes te Tsjummearum. Fiif jier lyn hie Rintse juff Van Camminga 
1200 gg "op interesse gedaen". De rinten dérfan soene betelle wurde ut de 
opkomsten fan 3 perse/en lán oan ·e westkant fan Frjentsjer. grut om-ende-by 
2-1 pm. De fèrhierders hiene Rintse lykwo/s folie mear task.ikt as dér't er 170cht 
op hie. en dat wol rekwirant werom ha. Rintse wurdt troch it Hofyn ljouwert 
fèroardiele wat er te/olie h·igen hat we rom te }aan of aars jan de haadsom óf te 
lûken. 198 

Yn 160611607 hiert Rintse Douwes noch 40 pm kleasterlán te Tsjummearumfan 
il eardere kleaster Lidlum fan de provinsje foar 56-0-0. 199 Yn 1609 is ]mek 
Seerpsdr. hûsjrou fan Rintse Douwes te Tsjummearum. mei har sus ter Sas partij 
tsjin harren mem en broer Bocke. 100 

Yn 1615 prosedearret Claes Pyters. kalkbráner op it Fliet by Frjentsjer. jaar 
himsels en as heit fan syn bern by Hilcke Pietersdr silger tsjin Sas Seerps. 
widdo fan Douwe Renses. te Tsjummearum as mem fan har bern by Douwe. In 
healjier letter binne de rollen omkeard. Dan prosedearje lmpck Seerpsdr, widdo 
fan Rintse Douwes te Tsjummearum, en Sas Seerps. widdo fan Douwe Rintses. 
as mem fan har bern by neamde Douwe, as erjgenamten fan harren heit. dy ·t 
mei-erfgenamt wie fan neamde Rintse Douwes. pake fan de orizjinele 
mei-ympetranten. Hja hiene troch sk.ieding en dieling it rjocht fan de oare mei
erfgenamten fan neamde Rintse k.rigen. Wér ·t it om te réden wie wurde wy net 
gewaar. mar it docht wol bliken, dat lmpck. dy ·1 wy al koene as in suster fan 
Sas, hjir neamd wurdt as widdo fan Sas har skoanheit. aars sein: Rintse Dou
wes wie. nei alle gedachten op áldere leeftyd. wer troud mei in sus ter fan syn 
skoandochter.101 

Yn de ynventaris fan achterbernsbern Bocke Seerps junior (80) sit "een groote 
mengels Si/veren Kroes " mei de wapens en de nammen fan "Rintje Douwes van 
Weelgahuis en Jmpck Seerps Bockes Scheltinga sijn Wijf]". 202 
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Rintse syn ä.ldste soan, Rintse Rintses te Tsjummearum neamt him Roorda nei't 
er "Roordama state" te Tsjummearum kocht hie, 203 v.;ylst de neiteam fan soan 
Douwe, dy't troud wie mei in Scheltingadochter en op Scheltingasate yn Arum 
wenne, fierder giet ûnder de namme Scheltinga. En sa soe de namme W eelgahuis, 
dy 't fierder net bekend is, neffens de besteande tradysje fan it oannimmen fan 
skaainammen slaan kinne op in pleats yn Tsjurnmearum, dêr"t de heit syn libben 
lang tahä.lden hat. 
Bern ut it earste houlik:204 Hans, Rense/Ryntze/Rincke (te Tsjummearum, tr. 
Pytrick Jacobs Eysrna, neiteam Roorda), Douwe Renses (320). 
642 Seerp Bockes Scheltinga/Scholtinga, hósrnan te Arum, folmacht Wûnse
radiel, ferstoam Arum 1605 tr. om-ende-by 1575. 
643 Siouck Pieters/Peters (Saarda), ferstoam nei 1609. 
Nei itferstjerrenfan Seerp syn mem hat Seerp de pleats mei it ûnreplik goed en 
de ûntromming te Amm oerkrigen. Dêrfoaroer hat er (syn sweager) Siurd 
Johannes (Boccama) en syn frou (Wlck Bockedr) as mei--erfgenamten am
ende-by 900 gg fa/dien neffens de skiedbrief, likefo/le as Seerp syn oanpart. Yn 
1578 betel/et Seerp Bockes Scholtinga te Antm 4 gg aan personele ymposysje, 
de priis foar in boer dy't it wol dwaan koe. 205 Neffens Winsemius ' Chronique 
wie Seerp Bockes yn 1587 folmacht foar Wûnseradiel op 'e Fryske Lándei. 206 Yn 
1591 wurde Wopcke Frans Popta en Seerp Bockes as neven autorisearre as 
kuratoaren oer de bern fan Wopcke Fopckes silger en Hid Everts fanwegen Hid 
har twadde hou/ik mei Johannes Jacobs. Op deselde dei wurdt de ynventaris fan 
it stjerhûs op de sate Cromcloester te Hitsum opmakke. 20

ï De filiaasje rint oer 
de memmen: Seerps muoike Seerp See1ps wie troud mei Fopcke Wopckes 
Tallum. de heit fan Wopcke Fopckes. 208 Yn 1605 wurdt de ynventaris fan it 
stjerhûs fan Seerp Bockes, ferstoarn te Arnm 1605, yn bywêzen fan de widdo 
Siouck Pieters en de bern beskreaun, Bocke foar himsels, lmpck, troud mei 
Rintze Douwes. en Sas. assistearre fan har omke en kurator Siuerdt Pieters as 
erfgenamten. Notearre waarden û.o.: 11 melke kij, it hûs (pleats) te Anmi mei 
de bercli, ringmuorre en 46 pm lán. en 4'h pm lán te Knossens yn de sate, brûkt 
troch Pieter Hayes. As troud pear hawwe Seerp en Siouck lannen te Westhim. 
ófkomstich fan Seerp syn álden ferwannele tsjin lannen yn harren sate te Arnm 
mei bybetelling fan 1000 gg Sas Abbedr krige fan Seerp in legaat fan 50 gg 
fanwegen trouwe tsjinsten. Seerp hie ek in ivige rinte fan 20 gg ut Allingastate, 
Arum stim 5, kocht, en 5 pm lán yn Abbe Jelles' sate op Nijlán urven en wer 
ferkocht foar 200 gg. Ta bes/ut waard ferklearre. dat Seerp 46 pm yn de sate te 
Arum urven of oanwannele hie. Yn dy yn.ventaris waard ek beskreaun wat de 
ynbring fan Siouck west hie: û. o. 20 pm lán te Friens, urven fan har álden, 75 
gg en in tredde part fan 20 pm lán yn Taeckle Taeckles' sate op Baebuorren 
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ûnder Tsjerkwert. ek fan har álden urven. ferkocht foar 300 gg of dêromMnt 
Hja hat fan har tilden ek :/12 pm lán te Knossens yn de sate brûkt troch Pieter 
Hayes urven. Har dochter Sas See1ps stie doe noch ûnder fádij fan har omke 
Siuerdt Pieters fan Saard. En sa kin dan in link lein wurde mei de Saarda's fan 
Saard. want Siuerdt moat wol in broer fan Siouck west hawwe. 109 

Bocke Annes toe Sceltinge (1284) 

Rintsc Rintscs (Roorda) 

. l 

Douwc Rintses (320) 
tr. Sas Scerps Scheltinga (321) 

[ 
Seerp Douwes (160) 
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Nei Seerp syn ferstjerren hat der hiel wat te rêden west oer de ferdieling fan syn 
neilittenskip tusken de twa dochters !mek en Sas oan ·e iene kant en harren 
mem Syouck en broer Bocke oan 'e oare kant. Dat duorret wol oant 1610. Mem 
Syouck en Bocke, dy ·r net troud wie. bliuwe op 'e pleats yn Anim. Yn 1640 wie 
Bocke allinnich eigener. 210 Yn 1609 en 1610 prosedearje Eets Etedr foar 
harsels en foar har sus ter Tryn Etedr as erfgenamten fan harren heit Ete Etes te 
Hams as easkers tsjin Syouck Pieters. widdo fan Seerp Bockes te Arum. Rintse 
Douwes te Tsjummeantm as man fan !mek Seerpsdr en Bocke Seerps foar 
himsels en foar syn suster Anne Seerps. en Harmen Petersz. bakker dêr, foar 
himsels en ek foar syn broer Claes Peters. It Hofûntset ympetrante. 211 

Bern, foarsafier bekend: Bocke, Sas (321), hnck (tr. Rintse Douwes (640), Anne. 
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644 Keimpe Jelgers Jorna, hüsman op Jomahuswn te Wergea, beme dêr 
om-ende-by 1531 , ferstoam dêr 26 maart 1602; tr. om-ende-by 1555. 
645 lmck Lous van Cappenburg, beme om-ende-by 1530, ferstoam Wergea 4 
maart 1593.èlè 
648 Jan Coops, hüsman, ferstoam foar 1613, tr. om-ende-by 1590. 
649 Griete Claas Willems, \\~ddo 1613, ferstoam nei 1619, beme om-ende-by 
1558. 
Yn 1603 ferkeapet Griete. dochter fan Claas Willems en .frou fan Jan Coops. 
oan har broer Andries har l 1 7 part yn ir hûs. de lannen en gerjochtichheden fan 
de pleats De Meenbeek yn Stienwikerwéild sa as hja it fan har heit urven har. 
mei ~ 4 part fan il hûs. skuorre ens..f Dy pleats lei bewesten de pleats 
Oost e rschulti nek. 
Yn 1613 .fèrklearret Griete Claas Willems, widdo Jan Coops. éild om de 55 jier 
hinne. dat har man silger lán fan de Appelhofshoeve kocht hie fan syn sweager 
Hendrik Geers, hakker lán Andries Claas Willems oan H. Geers .fèrkocht hie. 
Yn 1619 hat Grete Jans 2 mud rogge óflost dy ·1 de (proasdij?) fikarius hie ût de 
Appelhof oan it Ty op Stienwikerwéild. Michiel en Coop Jansen. dy ·r mei de 
bern fan Andries en Michiel C!aas Willems foarkomme yn in 1jochtsaak wurde 

?)' as soannen beskóge. - " 
Bern: Michiel, Coop (324). 
652 Reyn Meyes Lyuckama op Lyuckemastate te Makkum, beme 1553, 
ferstoam 12 july 1608, begroeven Makkwn, tr. om-ende-by 1580. 
653 Jelcke Reyns Hoytema, ferstoam april 1620, begroeven Makkum.21 4 

Under de 26 hänskriften fan it Lànboek of Annaal fan Kempo van Martena , dy't 
dr JG. Avis yn syn ynventaris fan it arg)f fan de Steaten fan Fryslän fan foar 
1580 beskreau, sitte in stikmannich, d~'t neffens it stempel diel utmakken fan de 
samling fan it Fries Genootschap. Ien dêrfan is in kopy fan 430 siden, nei alle 
gedachten öfskreaun, alteast fuortset yn · e hän fan Reyn Meyes Lyuckema. 
Achte~'ll sit in almanakje fan inkele siden mei de häntekening fan Regnerus 
Meijonis Liuckemanij ut " 1575". Op side 430v steane ek inkele aantekeningen 
oer famylje fan Revn/ Regnerus seis as ~,...,..----~ 
(s)n bem) Meije, Tieta en Galtz.a. 
Dêrmei is it wol ''~s, dat us Reyn ek 
de skriuwer west hat.215 Achteryn 
tekenet er aan, dat Gerberen Bernardus 
Eelcke(ma) ek in '"Lantboeck" fan hin1 
kocht hie.216 Hy \vie dus in kopiïst. 

Y n it armf fan de famylje Heerkens moat neffens in begjin l 9de ieuske 
beskrim,filg in ivich-duorjende almanak sitten hawwe, dy't Reynt van Liauckarna 
yn 1577 sels skreaun hie. Dêr ek '''er inkele oantekeningen yn oer syn famylje. Dy 
almanak waard by de beskrim,filg fan it arg)f troch mr. M .J. Meeuwissen yn 
1982 lykwols net mear oantroffen.217 

Ulbe Tzyaerdts (Buwalda) te Tsjerkwert as heit f an syn bern by Jancke Meyedr 
(Lyuckema) silger mei fanwegen Reyn Meyes (Lyuckema). haf in hypoteekbrief 
fan (skoanheit) Meye Reyns oerkrigen en mei lije dat de dekretale ferkeap fan 
sa'n 5 pm losse lannen te Makkum fan debiteur Joucke Eebes op Flylán troch-
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giet. Skoanheit wie keaper bleaun, mar dêr wie protest op kommen. Hy moat 
foar if Hof komme. Frederick Hoppers ferklearret dêr yn 1578 as f olmacht fan 
Ulbe Tyaerts en kurator oer Reyn Meyes. dat er bliuwt by syn rjocht fan hypo
teek en harren rjocht fan l 01 = gg ivige rinte ût kr~fi fan in rintebrief fan 6 july 
1567. En dan giet de keap ûreinlik wol troch. 218 

Douwe Martens c.s. fèrkeapje yn 1585 oan Rein! Meyes van Liauckama en Ulbe 
Tjaards. elts foar de helte. in heal pûnsmiet lán. dat de keapers jaar de oare 
helte al taheart. 219 

Matheus Liuckema te Wurdum foar 1t2. Jelcke Hoitema ût namme fan har man 
Reyn Liuckema foar 1 /./ en Ulbe Tiardts, dykgreve fan Wûnseradiel. ût namme 
fan syn soan Tziaert. ferkeapje yn 1592 in huzinge yn Statumer buorren te 
Makkum, it tichelwurk beëasten, ek it tichelwurk mei in ûne en loads by neamde 
huzinge en 6 pm lán, dêr 't it wurk op stiet. sa 't de fèrkeapers it kocht hiene f an 
Sibrich Siarda. jierders noch in stik fan 6 pm en noch wat lytse stilqes op 
.fèrskate plakken. meifnoarfoar 2400 cg oan Watse Dircks en Jouuer Obbedr te 
Makkum. no 
Liuue Jarichs en Petrick Gijsberts keapje yn 1596 3 pm. üin yn in besletten stik 
te Makkum. de lannen fan Meye Lyuckema's erfgenamten benoarden. belêste 
mei 8 1': ggjierbkse rinte oan de erfgenamrenfanMeye Luyckema. mar fierders 
frijfan lêsten. fan Meynert Janz en Pieter Eebedr f oar 297 gg. Jelcke Hoitema 
fanwegen har bern by Reyn Lyu.ckema keart de keap en proklamaasje 
foarsajier ·r it har skealik is. 221 

Grèfstien fan Reyn Liuckema en Je/ Hoytema te 
Makkum 

Yn 1608 wurde Reyn Lieuwkema en syn omkesizzer Tiaert Ulbes Buwalda 
tegearre neamd as erfgenamten fan Frederik Gaeltses Hopper, 222 dy 't yn 1607 
sûnder bern fèrstoarn wie te Ljouwert. Yn syn plak urf syn frou Jelcke Hoytema. 
want Jelcke hie de administraasje "overmids zijn miserabelheyd van sinnen " 
fan Reyn oernimme moatten. mar by dy gelegenheid nimf Tiaert it wer fan har 
oer. Ut in akte fan 1601 docht dan bliken, dat Frederick Hoppers seis ien fan de 
erfgenamten wie fan Aeff Allerts en ûtjiering jaan moatten hie oan de takenning 
fan in legaat oan Gerryt Dirx en Geert Willems as earmfáden fan harren 
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gemeente. Mar Frederick Hoppers wie doe al ferstoarn en bygefolch wie Jelck 
Hoytema erfgenamt fan Aeff Al/erts wurden. 223 

Yn J 612 jout Jelke Hoitema har trije bern tastimming foar de ferkeap fan de 
J 5 ': pm /J:Jn oftewol in fjirde part fan de sate neamd "opte Claveren" ûnder 
Boalsert. 22

.i 

Tsjinnvurdich leit de grêfstien fan Reyn Lyeuckema, ferstoam 9 july (160)8, en 
Jel Hoytema, ferstoam april 1620, krekt as mear oaren yn it portaal ûnder de toer 
fan de herfoarme tsjerke fan Makkum. è:s Y n 'e midden sit it alliänsje,vapen 
Lyuckema-Hoytema, dutsen troch in helm mei as helmteken nva fearren belein 
mei in stjer. De wapens seis binne uthakt en fierhinne öfsliten, mar neffens 
eardere beskrimvingen fan dy stien bat it manljuswapen in stjer en in leelje ûnder 
inoar en it frouljuswapen t\va klavers. De kertierwapens lofts- en rjochtsboppe 
moatte deselde stikken hän. hawwe. Lyuckema is dêr ek ûnlêsber, mar 
rjochtsboppe hat it noch de t\va klavers fan Hoytema. Fierders hat it loftsûnder 
noch dudlik de pelikaan op in nêst mei jongen fàn Hoppers en rjochtsûnder de 
trije ikels en in klaver fan Hylckama fan Tsjerkgaast. 226 

Bern: Meye (beme foar 1584, ferstoam foar 1612), Tiete (327), Gatse (beme 
1584, ferstoam 18 april 1647),227 Fopcke (beme 1587, tr. Sjoerd Johans Aylva, 
grytman Himmelumer Aldefurd). 
654 Watse Douwes, ûntfànger te Allingawier 1608, 1609, te Dedzjum 1612, 
1616, 1623, 1624, ûntfanger Dedzjum 1622, beme foar 't neist Dedzjum om 
1565, ferstoam nei 20 maart 1624, tr. om-ende-by 1590. 
655 Auck Haytsedr. 
Rieme Buwedr, widdo fan Sibolt Obbes. en Hoite Wo/f(s te Folsgeare nimme yn 
J 592 op ûtstelfan it gerjocht fan Wûnseradiel oan harren skeel oer de keap fan 
lannen by Liuwe Sibrants te Boalsert thûs by te lizzen. De akte wurdt foar 
Rieme ûndertekene troch "Lijuue Sijbrens zoon " en '· Wattie Douue zoon ". Dat 
dizze Watse ûs man is, docht bliken ût fèrliking fan de hántekening mei dy fan 
ûs Watse ûnder in akte fan J 2 maaie J 608. Yn J 593 wennet Rieme as widdo yn 
Eksmoarre, wannear 't hja 6 pm lán te Parregea keapet fan Liuue Sibrants en 
Siouck Aggedr. 228 

Yn J 595 is Watse Douwes ien fan de seis bern fan Douwe Sytzes te Dedzjum. 
dy 't mei diele yn de neilittenskip fan harren heit. Yn J 598 is er kurator oer de 
bern fan syn broer Sytze fanwegen it twadde houlik fan dy syn widdo Aejf 
Alberts mei Willem Jans. By de skieding wiene ek beppe fan heit syn kant Goyts 
en omke Sybren Douwes oanwêzich. Yn J 608 te Allingawier ferklearret er dat er 
fan syn broer Sicke Douwes te Dedzjum 50 gg ûntfongen hie. dêr 'ter as gefolch 
fan de skieding fan de neilittenskip fan syn heit yn 1595 noch rjocht op hie. 
dêrby noch 40 gg lánhier. 229 

Yn J 608 wolle Watse Douwes en Auck Haytsedr te Allingawier konsint op 'e 
keap fan J Y: pm siedlán yn ferskate perse/en yn Piamer en Skuzumer himrik, 
kocht fan Tzallingh Feyckes en Ath Hansedr te Wyuvert foar 88'h gg de pûns-
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miet. Letter haf soan Hemme. syn frou kaam ût Piaam. dêr ek besit. Yn 1609 
wolle Watse en Auck konsint op ·e keap fan 2 einsen siedlán dêr. "tuyncke " 
neamd. kocht fan Fetse Pabes te Skuzum jaar 2../ gg en 3 realen. Yn 1609 wurdt 
Watse Douwes te Allingawier de hier opsein fan in sate en lannen troch Hans 
Douwes Stapert û.t nam me fan syn frou te Frjentsjer. Yn 1610 wurdt in skeel oer 
it ferskot bes(jochte foar it nedergerj ocht. 230 

Op 18 jann. 1612 keapje Watse Douwes en Auck Haytsedr te Dedzjum foar 
9-12-14-0 gg 13 pm lán yn ferskate stikken. dat syn mem by de skiedingfan heit 
syn neilittenskip yn 1595 taparte wie. Dêrby de 6 pm lán yn de sate te Dedzjum. 
dêr 't syn álden buorke hiene. de gerjochtichheid en oanpart fan de huzinge 
ensf dêr. en stikjes ltin te Aldegea. Tagelyk keapje hjafoar 454 gg ek 3 pm lán 
te Dedzjum en Abbegea mei oanpart huzinge yn prak/amants eigen lannen fàn 
Watses broer Sicke Douwes. troud mei Aeff Jenckedr te Wolsum. Watse sil by 
dy gelegenheid nei Dedzjum weromkommen wêze. Dat haf yn alle ge/allen syn 
bes lach krigen foar 18 juny 1612, wannear 't er 3 pm miedlán mei de mar 
bewesten en belêste mei 1 ': jloreen keapet fan Jelcke Reyners. widdo fan 
Haaring Fongers te Boalsert. foar 90-14-0 gg. 231 

Watse Douwes. ûnrfanger te Dedzjum, wie yn 1622 /curator oer de mearder
jierrige Jelmer Syrcks te Boalsert en Aucke Syrcks. dy 't yn it bûtenlán sief, bem 
fan Sierck Taeckes en Jmpck Haytsedr. yn libben te Burchwert "op dieplanden ". 
Watse Douwes en Gerben Douwes, beide te Dedzjum. oerlizze de 
weesrekken fan Sets Sierx:, bem fan Syerck Taeckes en lmpck Haytiedr en wurde 
dan opfolge troch Dirck Douwes. man fan Sets. 232 

Yn 1624 wolle Pier Jdts en en Jelcke Watsedr. troude (ju te Tsjerkwert. konsint 
op ·e keap fan 115 part fan Tademasate, lannen en hûs te Tsjerkwert, dêr 't hja 
op wenje. sa ·1 it de ferkeaper oanurven wie. dêrby it profytlik gebrûk fan Taecke 
Douwes ' lannen yn Ockamasate te Tsjerkwert. Hja hiene dat foar 600 gg kocht 
fan Taecke Jdts en Wiek Piersdr. troude (ju te Wolsum. De keap wurdt lykwols 
tastien oan Watse Douwes te Dedzjum, dy 't dêr fan bloedswege if near op lein 
hie. Nei it ferstjerren van Auck Abbes te Piaam, frou fan Hemme Watses, 233 dy ·r 
wer troud wie mei Reynsck Ulckedr fan Makkum. wurdt W atse Douwes neamd 
as Hemmes heit. fan wa "t er lán urven hie. Dêrby wie 14 pm lán te Dedzjum yn 
de safe. dêr "t Jarich Gerbens op buorke. By de spes(fikaasje fan lannen. dy "t 
Hemme en Auck by harren hou/ik kocht hiene. stiet dat hja 7 pm, te sizzen de 
he/te fan 14 pm lán te Dedzjum yn de sate, dy 't Jarich Gerbens brûkte, kocht 
hiene fan Feycke Wytses as man en fád fan Syts Wat5edr. Syts, ek in dochter fan 
Watse Douwes fan Dedzjum, wie yn 1623 yn ûndertrou gien mei Feicke Wytzes 
Rollema fan Kûbaard. m De ójkeap fan dy pleats berûn in bedrach fan 800 gg, 
dêr 't de boe/fan Hemmefoar 400 ggfoar kreditearre waard. De oare he/te stie 
Je/tie Watses. sis Jelcke Pier Jdses te Tsjerkwert, foar. Hja wie ek oanwêzich by 
de beskriuwing fan it stjerhûs en hie dêr in skuld fan 200 gg yn neffens in 
obligaasje fan 20 april 1640. Feycke Wytzes Rollema. dy 't in skuld hie fan 50 
gg neffens in obligaasje fan 1 maaie 1638 wenne doe noch te Kûbaard. De 
pleats mei stimnûmer 3 te Dedzjum, dy 't yn 1640 eigendom wie fan Hemme 
Watses te Piaam mei syn suster maat by gefolch wol de pleats fan harren heit 
Wat.se Douwes west hawwe. 235 
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Yn 1651 wurdt it stjerhûs fan Hemme Watses te Piaam. h'oud mei Reinsck 
T.fl.ckedr. seis beskreaun. Rineke Scmes. mei deputearre fan Wûnseradiels 
Suderseediken te Ferwálde. Agge Foeckes te lngwier en Jelle Bontes te Piaam. 
binne dêrby oanwêzich as kuratoaren ad actum oer Auck JO. Ruyrt yn it 7de en 
Wat.se Hemmes. áld yn it 3de jier. wy/st Rineke al/innich kurator wurdt oer 
Riemcke Hemmedr. dochter by Auck Abbes. Yn J 661 wurdt de weesrekken 
opmakke fan 1655 óf troch Jelle Bontes te Piaam en de erfgenamten fan Agge 
Foeckes. yn libben te Jngwier. oer Auck. áld J 9 jier. en Watse Hem mes. de twa 
jongste bern fan Hemme en Reynsck. De konklûzje si/ wêze dat Agge Foeckes. 
troud mei Foockel Watses. as sweager kurator wie oer de bern fan syn frous 
suster. 236 

Bern foarsafier bekend: Douwe (ferstoam Eksmoarre foar 11 febr. 1625, tr. 1623 
Auck Hotzedr),237 Jelcke (tr. Pier Idzes), Hernme (tr. l) Auck Abbedr, tr. 2) 
Reinsck Ulckedr), Syts (tr. Feicke Wytses Rollerna), Foockel (327). 
690 Pier Steffens, hUsman te Teridzert, ferstoam foar 14 maaie 1669, tr. 
691 Wubbichien Alberts, ferstoam foar 19 aug. 1669. 
Pier Steffens wie yn J 640 eigener fan de pleats mei stim J J op Teridzert. Syn 
bern by Wubbichien Alberts skiede harren mandélige lannen yn J 669 troch 
lotsjen. "De Westerese erve landts " mei noch trije bou-ekers op Teridzert is foar 
elts Jaar de he/te Jaar Lambert Piers te Sonnegea en Claes Piers te Steggerda 
yn de Overbuyren: '·de Oosterse erve of zaete landts " op Teridzert is foar elts 
foar de he/te foar Swaentien Piers (3-15), sterke mei har tsjinttwurdige man Pier 
Lammerts (344), en de weesbern fan Jannis Piers en Antie Harmens, en "de 
omlanden ", te witten in bo11-eker op Teridzert yn silger Jan Piers · pleats de 
"roske maeden ' of seis "aide scheren " en twa dagmad healán, neamd de 
·'sanden". op Sijgerboeren ûnder Aldeholtwálde. binne Jaar Swobbichien 
Barnckes as mem fan har bern by Geert Piers silger, no sterke mei har 
tsjintwurdige man Jan Jansen. 238 Der wiene dus fiif erfgenamten, sa 't ek wol 
bliken docht, wannear 't it weesbem fan Jannis Peerts, dêr 't pake Pier Steffens 
seis kurator fan west hie. letter in bedrachje krijtfoar syn 115 pan fan syn pakes 
mantel en rok. · 
Bern: Lambert, Claes (tr. Jantien Jans, neiteam Nicolai), Swaentien (345), Jannes 
(tr. Antjen Harmens), Geert Piers (tr. Swobbichien Barnckes). 
752 Gerryt Ruirdts, tr. 
753 Ints Gabedr. 239 

760 Haye Meynerts, mr. kûper tr Grou, ferstoam tusken 1646 en 1653, tr. foar 
't neist 2) foar 1629 Mary Wibedr, dan 1). 
761 N.N., 
Yn de beskriuwingfan it stjerhûs fan Feycke Lammerts yn J 627wurdt 11-4-0 cg 
Jaar in deadfet, betelle aan kûper Haye Meinerts. ferantwurde. Yn J 629 liene 
Haye Meinerts, mr. kûper te Grou. en Mary Wibedr. syn tsjintwurdige hûsfrou. 
100 gg fan Pyter Jelderts en Fedtie Sakedr te Grou. De akte wurdt J 2 maaie 
1652 registrearre en earst op J juny J 658 ferklearret Meynert Hayes. dat de 
skuld Jo/dien wie. 240 Yn J 653 ferkeapet Haye Meynerts · widdo te Grou mei de 
fierdere erfgenamten fan har man in hûs mei it hiem te Grou aan MeJmert 
Hayes. 241 
Bern: Meynert (380). 
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XI 

1280 Douwe Douwes, husman te Tsjummearum, tr. 
1281 Anna Hessels, beme om-ende-by 1510, ferstoam foar 1582, tr. 1) Rintse 
Cornelis. 
Yn 1546 is Douwe Douwes. bnîker f an "Smoringa saet" op de Westerbuorren te 
Tsjummeantm. grut 60 pm. it konvint fan Lidlum bewesten. Jan Roorda silger 
weesbern beëasten en -noarden. mei "Mijnheer d'Abt van Lidlum '" as lánhear. 
Heffe Syrhies wie it net iens mei dy opjefte. Hy wol ha dat dy lannen net f an it 
konvint binne. mar syn hitsfrou takomme. en gnttter binne as Douwe oanj ûn 
hat. 242 Yn 1551 drage Sijbranr Jelles en Anna Hessels as kollatoaren f an 
Houckemalien (Anna ·s soan) Rinse Douwes "noch clerck sijnde" by brief foar 
as benefisiant fan it Houckemalien. 2-1

3 

Yn 1552 moat Douue Douues te Tsjummeantm by reboelje opkomme mei 
"harnas. rinc- oft stalen craegh. sp(eidts), d(eghen) en bacco". 244 

Yn 1553 ferlienr George van Egmond. biskop fan Utert. aan Rei nero Douwonis 
(Rinse Douwes). minderjierrich. dispensaasje fan de bepaling, dat allinnich 
p1ysters mei it Houckemalien benefisiearre wurde meie. 2-1

5 Yn 1554 wurdr 
"Renaldo Douvo " soan (Rinse Douwes) by brief fan placet fan de keizer mei it 
/ien benefisiearre. 246 Yn 1554 wurdt der in ûtspraak dien oer it besit f an it lien 
yn in kwestje tusken de heit fan Rinse Douwes. prebendarius fan de prebende. 
en de pastoar fan Winaam. 24

; Yn 1556 wolle de pastoar en tsjerkfáden in oare 
benefisiant foar it lien, omdat de tsjintwurdige fersommet. De heit fan Rinse 
Douwes krijt de káns om yn in moanne tiid sjen te fitten, dat syn soan de tsjinst 
waarnommen har sûnt er yn it besit fan de prebinde wie. 248 

Yn 1562 prosedearret hear Ysbrant Harderwyck. prelaat/an Lidlum. ût namme 
fan en fanwegen it konvint. easker. tsjin Douwe Douwes te Tsjummearnm foar 
himsels en foar Anne. syn hûs.frou, foarroppene. Jt Hof feroardielet foarroppene 
easker 39 cg te bete/jen fanwegen in jier hier fan it oanpart fan it konvint yn 
Smeringasate as restant fan efterstallige hier oer de helle fan 12 jier. 249 

Yn 1566 lit Anna Hessels as "patrona" fan it lien fanwegen Rinse Douwes har 
protest tsjin fersteuring fan it besit dérfan by akte festlizze. 250 Yn 1566 wurde ek 
de posysjes fan de gemeente en tsjerkfáden fan Winaam foar it gerjocht f an 
Barradiel tsjin Douwe Douwes as wet/ik fád fan Rinse. dy't seit dat er bene
fisiant fan it Houckemalien is. optekene. 251 

Yn 1582 prosedearret Jacob Sixma tsjin Rintse Douwes. soan fan Anna Douues 
silger, 252 en Trijn Rintziedr. hûsfrou fan Jan Dircks te Hams. áld om de 50 jier 
hinne. en yn 1587 prosedearje Jan Dircks en Trijn Rintziedr te Hams en har 
broer Rynthie Douwes te Tsjummeantm tsjin Gerrit Ottes en Wiek Douuedr. 253 

Bern fan Rintze Cornelis en Anna: Trijn (tr. Jan Dirks), Hessel Rinckes (tr. Pieter 
Gerritsdr). Bern fan Douwe en Anna: Wiek (tr. Genyt Ottes te Tsjummearum), 
Jets (tr. Jan Jans te Frjentsjer) en Ryntze Douwes (640). 
1284 Bocke Annes toe Scheltinge, hósman te Arum, berne om-ende-by 1500, 
ferstoarn tusken 1547 en nei alle gedachten 1552,254 tr. om-ende-by 1540. 
1285 Sas Seerps, foar 't neist al yn 1555/1556 widdo, yn alle gefallen 1557/ 
1558, ferstoarn Arum nei 1559. 
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Yn 15-13 betellet Bocke Annez toe Scheltinge 1 "aede/" aan de pastory fan 
Antm. Dat rjocht hie ek de jikary fan Arum yn it foardiel fan de earmen. 155 Yn 
15-1611547 hal Abbe Jelles konsint op ·e keap fan 5 pm -1 einsen lán yn 
Feltingesate te Arom "an Barderabuyren " en op ·e nearkeapfan in tredde part 
fan Scheltingesate fan Abbe Tiaerts te Ljozrwert foar 270 gg. 256 Yn 15./711548 
hat Bocke Annes konsint op ·e keap by dekreet fan in rinte fan 2 gg jaar 75 
gg. 157 Yn 1552 prosedearret hear Benedicx Seerps, pastoar te Kimswert. foar 
himsels en mei foar syn broer en susters Pier. Seerp en Sas Seerps en ek Tiaert 
Bonnes as fád oer Abbe Jelles jaar it Hof fan Fryslán tsjin Walte Benedicx 
Hettinga "ter Olie ". Dat giet oer de fèrdieling fan de erfenis fan harren mem 
sa 't letter bliken dwaan sil. lt Hof ferklearret no dat de redusinten troch de baar 
yn kwestje net kwetst binne. Yn 1559 spilet dat noch. Hear Benedicx en Fopcke 
Wopckes as man fan Seerp Seerpsdr binne dan as easkers beide partij mei foar 
Sas. Abbe Jelles sprekt no foar himsels, mar de easkers wurde net ûntfanklik 
ferklearre. Yn 1562 prosedearret Abbe Jelles op it Nijlán as Jo/macht fan hear 
Benedicx' erfgenamten noch tsjin Benedicx en Tiete Waltes. Dy prosedueres 
sille har oant yn de tachtiger jierren foarût slepe. 258 

Yn 155511556 hawv\le Aedtger Ulbes en Anna syn frou konsint op 'e keap fan 7 
pm lán te Westhim fan Sas Seerpsdr foar 206 gg. 159 Yn 155711558 ferkeapet 
Sasck. widdo Bocke Aenis. troch kontrakt fan wanne! 30 pm lán te Steens aan 
Abbe Jelles. Tagelyk keapet Sas 11 pûnsmiet 4 einsen lán yn. Scheltingasate en 
foar 3 7 5 gg in tredde part fan de state fan Jan Eebez. 160 

Ut dy gegevens blykt wol dat Sas earst nei it ferstjerren fan har man, dy't yn 
1543 op Scheltingasate buorke, län kocht yn dy pleats. It liket der net op dat 
Bocke of Sas einierd wiene yn dy pleats. De ferdieling yn trijen, dêr't yn 
1557/1558 fan bliken docht, komt oerien mei de ferdieling yn 1546/1547, 
wannear't Abbe Jelles 1/3 part keapet fan Abbe Tiaerts. Dat koe wolris te krijen 
hav.'We mei de ferdieling fan it besit fan Hissel Tyaerds Scheltinghe te Arum, dy't 
yn 1504 eigener wie. Hissel ferkeapet dan 13 pm län yn Bonnamagoed te 
Kimswert mei tastimming fan syn trije soannen Tyaerd, Abba en Jella, oan Simen 
Henricks en syn frou Aeylcke te Hams. Dêrfoaroer krije dy bem likefolle län yn 
Hissels "eijn gued to Arum in Scheltinghe gued" as skeafergoeding foar de 
ferkochte 13 pm yn Kimswert, dy't fàn harren mem öfkomstich wie. 261 

Bern: Ulck (tr. Siurd Johannes Boccama), Seerp (642). 
1286 Pieter N.N., mooglik Peter toe Zaerd, tr. 
1287 N.N., mooglik lmpk N.N.262 

Ids Janckes wie yn 1511 meier fan in pleats te Wolsum. afhief grot 60 pm, 
beskreaun as folget: Jw Dekema lánhear fan "Hojjling landen"; item 30 pm 
gerslán mei it siedlán te Laarcl, de suderein rint ût yn Laarderbuorren en de 
noarderein vn Peter toe Zaerds healán. 263 

Bern neff~ in akte ût 1605: Siuerdt, Siouck (643). 264 

1288 Jelger Kempes, berne Wergea om-ende-by 1510, ferstoarn dêr foar 1548, 
tr. om-ende-by 1530. 
1289 N.N. Oenes Jorna, berne om-ende-by 1510. 
Jelger Kempes wie fan 1528 óf eigener fan Jornastate te Wergea. yn 1543 hûs
man op in "guedt toe Hemptewerren " ûnder Wergea. -65 

1290 Lou Syttyez, ferstoarn foar 1535, tr. om-ende-by 1525. 
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1291 Sybrich Marck Siex, beme om-ende-by 1505, ferstoam foar i -55,'.!66 tr. 2) 
Epe Hansz. Stapert, einierde, doarpsrjochter, meirjochter Hinnaarderadiel en 
folmacht ta de Ländei, te Wommels, beme om-ende-by 1513, ferstoam tusken 12 
des. 1574 en 27 april 1575, soan fan Hans Epes Stapert en Tjets Sipkedr 
Oegema.267 

1296 Coop N.N., tr. .N. 
Wierskynlik Coop,Jacob Jans en Geerthijn. Hja fèrkeapje yn 155911560 lán op 
Munkebuorren. 268 

1298 Claas Willems te Stie1mikerwàld, ferstoam foar 1603, tr. foar 1557 N.N. 
Claas Willems soe mei in dochter of bernsbern fan Michiel Schultinck troud . . 
west hawwe. Yn 156-1 makke er yn alle ge/allen de boelskieding fan Michiel 
Schultinck mei op. Yn 157-1 fèrskynt er as einierde fan Stienwikerwál.d yn de 
gearkomste fan kommittearre einierden fan Bloksy! yn it riedshûs te Stienwyk. 269 

Dochter Griete ferkeapet yn 1603 besit yn Stienwikerwáld Soan Michiel Clae
sen en pakesizzer Michiel Andries wennen ek te Stienwikerwáld Yn 16-18 wurdt 
it ûnreplik goed fan Michiel Klasen ûnder syn fiif soannen skieden en dield 
Michiel Andries. soan fan Andries Klasen en Anna. wie in omkesizzer fan 
Michiel Klasen. J ï o 

Bern foarsafier bekend: Griete (649), Michiel (tr. 1) N.N. Kroeve, 2) Anna 
Jansen), Andries (tr. Anna, neiteam Osse). 
1304 Meye Reyns Lyuckema /Lieu(c)kema/Lyauckema te Makk'Ulll, Boalsert, 
Allingawier en wer Makkum, beme om-ende-by 1520, ferstoam 1581 , tr. 2) foar 
1562 of 1568 Mary Elings Marshome, ''~ddo fan Matheus Sapes Meytsrna te 
Wurdum, dochter fan Eling Hotzes en Beatrix Pieters (Fockema?); tr 1) 
om-ende-by 1550. 
1305 Sakel Gaeltses Hopper/Hoppers. 
Neffens monstersedels fan 1552 maat Meye Lyuckema te Makkum by driigjende 
oarloch mei harnas opkomme. 2 71 Yn 1559 ferklearje Eeke en Wybe Jeltinga, dat 
hja as besitters fan Jeltingastate te Makkum en ek zit namme fan de oare 
eifgenamten fan Wyben Aebe Jeltinga in bedrach fan 9 gg ûntfongen hawwe fan 
Meye Reynsoen Leukema. dêr't foaroer hja ófstán dien hawwe fan it rjocht om 
alle jierren. as it nije gers der is. fee fan Jeltingastate te driuwen nei de himmen 
oer twa pûnsmiet lán. dy't hear Meye Lyukema silger yndertiid troch ndling 
krigen hie fan Aebe en Reierd Jelderens Jeltingasoannen silger. Partijen 
betingje lykwols. dat hja harren fee alle jierren twa- of trije kear oer de rydwei, 
dy't fan de "lange iaen" óf aan de himmen ta rint. driuwe meie troch in hikke. 
dy't dêr de/set is, dy't Meye ferplichte is Jaar har iepen te setten. 272 

Yn 1568 keapje Meye Reins en Mary Elingsdr Bottinghasate te Allingawier aan 
Wybe Wibrants c.s. De keapbrief sit yn de ynventaris fan syn soan Matheus 
Lyuckama ût 1614. Yn 1640 is Maycke Lieuckema te Ljouwert. dochter fan 
Matheus. eigeneresse fan Allingawier stim 6. Yn dyselde ynventaris sit ek de 
keapbrief fan 31

: pm lán te Makkum. dy't Meye Reyndtsz yn 1569 kocht hie fan 
Wlbe U(vbez. n 
Yn 156911570 ferkeapet Meye Reyns Lyauckama in rinte ût in "steede" te 
Makkum aan Frederick Gaeltiess Hoppers Jaar 200 gg. 274 Yn 1576 is Meye 
Reyns Lyuckema te Boalsert debiteur yn it stjerhûs fan Otto Tzialincx te 
Wurdum.r5 
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Meye Liuckema te Makkum betel/et yn 1578 6 cg oan personele ymposysje. Fan 
de 23 ynwenners. dy 't dy belesting ek bete/je, wie hy mei pastoar /war Henricus. 
beide mei 6 cg. de heechste dér. 2 76 

Yn 1581 appellearret Thijs Hessels te Allingawier tsjin M eye Reynss Lieuckema 
no wenjend te Allingawier. Jt Hof ferklearret de appellant net beswierre. r- Dat 
jier ek prosedearret Cornelis Gabbes te Seisbiermm as folmacht fan Dirck 
Dircx. tegearre mei Syts, Trijn. Both en Wiek Dircxdochters as easkers tsjin 
M eye Lyauckema en Douwe Pekes, beide te Makkum. Easkers hawwe noch 
rjocht op in oanpart ut de fallite boe/fan Jettie Pieckes neffens skieding dé1fan 
op 7 nov. 1567. Jt giet om 900 gg, dy 't foarroppenen ûntfongen hiene fan Rein 
Watties (Mey lema?) as rest fan lánkeap. De easkers wolle harren part dêr ek 
fan ha. 2ïs 
Neffens in tekening Ut 1672 fan de grêfstien fan Meie Liuckema, dy ·t op it 
tsjerkhöf fan Mald..'Ul11 lein hat, mar der no net mear is, kin ut de wapens yn 'e 
midden fan de stien de alliä.nsje Liuckema (rjochts: heale eam, lofts: ûnder inoar 
s(jer en leelje en ûnder de die/streek in skulp: helmteken: trije fearrren belein 
mei in sijer)-Hoppers (pelikaan mei jongen) öflaat wurde. En neffens in 
aantekening dêrby \:vie Meie vn 1581 ferstoarn, wat wer strykt mei grêfskriften 
fan letter datum.279 

Bern ut it earste houlik: Jantje Meyes Lyuckema (tr. Ulbe Tyaerdts Buwalda),280 

Reyn (652); ut it twadde: Matheus L)uckema (te Wurdum, tr. Jel Siercks Donia). 
1306 Reyn Hoytes Hoytema te Aldegea 1546, 1552, bysitter en meirjochter 
Wymbritseradiel te Aldegea (W) 1562, beme foar 1511 , ferstoam l febr. 1589, 
begroeven Aldegea (W), tr. om-ende-by 1535. 
1307 Fopck Broers Hylckama, beme om-ende-by 1510, ferstoam 16 july 1586, 
begroeven Aldegea (W).28 1 

Yn 1546/1547 hat Reyn Hoytes yn "Oldegae" konsint op 'e keap fan 8 pm 4 
einsen län te "Wonts in de Wyeren" yn Lyobbemagoed, kocht fan Louw Reyns en 
Anna Tjaertsdr foar 468 gg.282 

Yn 1549 makket Nanne Reyns, skepen te Boalsert, syn testamint, wêrby't er û.o. 
fèstlei, dat de lannen en rinten, dy't er krigen hie fan silger hear Aggo te Snits, op 
de erfgenamten fan neamde hear Aggo ferervje soene, en makke er syn 
susterlingen ta erfgenamten fan al syn oare guod. Dat stik set er sels syn 
häntekening noch ûnder, mar it kodisil fan in pear dagen letter, opsteld op syn 
stjerdei, ûndertekenet er net mear. Wol steane dêr de häntekeningen ûnder fan û.o. 
Wybo Poppyngha en de bruorren Lyolff, Taecke en Reyn Hoeytesoannen. 283 Foar 
de erfgenamten wie it testamint de oanlieding foar in rige prosessen foar it Hof 
fan Fryslän, dy't jierren oanien duorre ha. Sa pleitet Jorrit Heres (7124) op 26 
febr. 1550 tsjin Wybe (Harincks) Poppema (Poppinga) te Heech en Lyoloff 
Hoytes (Hoitema) te Wáldsein. Yn september 1550 pleitet er tsjin Hidde, de 
widdo fan Nanne Reyns. Op 11 maart 1551 plei tsje Wybe Poppinga yn Heech, 
Lyoloff. Taecke en Reyn Hoyttyesoannen en Je/, Renick en Hen Hoyttyedochters 
as easkers tsjin foarroppenen hear Paulus Jelderts. Rennert te Bons en Marten 
Heres as folmachten fan Enne Jeldertsdochter. Adriaen Pieters ' hûsfrou. en 
Trijn, hûsfroufan Hero Tiemes, Pier en Bonne Ennesoannen en Kempo Sipkes 
fanwegen syn hûsfrou. Op 11 en 14 april 1551 pleitsje Jorrit Heres · erfgenam
ten tsjin Lyoloff Hoytes en Wybe Harings. De abbekaten fan beide partijen 
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moatte dan earst mar ris en wol binnen 1 ../. dagen op eigen kosten de 
genealogy. sa ·r elts fan har dy skr!filik brûkt har. fan staach ta staach fer
klearje. 28

.i Yn J 559 wurde der ûtspraken dien, dêr ·r wol ût bliken docht, dar der 
betizing wie oer wa 't 1:jocht hie op it guod dat Nanne Reyns krigen hie fàn hear 
Agge Piers. prebendari11s te Snits. en wa op it guod fan Nanne Reyns seis. 
Liolojf Hoyrtes c.s. hearre dan by dejingen. dy 't it guod ût de neilittenskip fan 
hear Agge Piers resrituemje moatte aan de e1:fgenamten fan Jorrit Heres, wylst 
Pier Ennes c.s. en hear Paulus Jelderts c.s. guod ût de neilirtenskip fan Nanne 
Reyns seis restit11earje maarte aan it:vbe Poppinga en Lioljf Hoytes c.s. 285 

Yn 1552 maat Reyn Hoytes te Aldegea yn gefal fan oarlochsdriging opkomme 
mei harnas. rincraeg. speedts en degen. Sa ek Gerryt Goslicks dêr. 286 

Yn 1558 ynterveniearret Reyn Hoyties yn "Oldegae ., by Snitsfoar himse/s en as 
folmachr fàn Benedix Hatfiez te ldzegea as fáden fan Gerrit Goslix · weesbern 
foar Fopke en Joucke Lioppez as easkers Jaar it Hof fan Fryslán tsjin 
appellearren Anne i-v,vbes en Jancke Lollesz. Yn 1562 appellearret Reyn Hoytes 
te Aldegea by Snits as Jo/macht fan Benedicx Hathess wer tsjin Anne Wybes en 
Jancke Lol/es. mar it Hof ferklearret him net beswierre troch it fonnis fan de 
nederrjochter. 287 

Yn 1559 is Reyn Hoytes te Aldegea (W) easker tsjin foarroppene Wyts Jelle 
Broers' widdo. dy 't 28 cg yn. it foardiel fan easker by provisy aan it gerjocht 
6.fjaan maat. 288 

Yn 1562 keapet Reyn Hoeytez Hoytema in hûs aan ·e Merkstrjitte te Snits fan 
Wybe Oedsma. 289 

Neffens in hänskrift fan (bernsbem) Reyn Hoytema üt 1634 "'~e "Hoytama van 
Oldegae in Wymbritzeradeel wapen" sa·t folget: helmteken: "een arntshals tot 
den helm wt. hebbende aen elcken sijde tve stnlissen. als een roden metten gelen 
en een roden metten gelen" ; skyldhälder rjochts: "een roden beir bij 't schilt 
opstaende", en lofts: "een svarten beir bij 't schilt opstaende"; manljuswapen, 
dield, rjochts: "een half arent in 't gele" , 
lofts: "2 gele claverbladen in 't rode boven 
en onder ... 290 

Grêfsarli Rein Hoitama en Fopck Broerdr Hylkema te 
Aldegea (f IQ 
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Yn de he1foarme tsjerke fan Aldegea (W) leit in grutte sark fan Reyn Hoytema 
en Fopck Hylckema mei yn de jjouwer hoeken kertieralliánsjewapens. By harren 
eigen wapen stiet de spreuk "Nascendo morimur". De wapens binne wol skeind 
en essemjele figueren ûnlêsber. mar der steane noch wol nammen by. 291 De 
wapens fan Reyn en Fopcke seis komme wol noch goed werkenber foar op de 
stienfan harren dochter Jelcke (653) yn Makkum. 
Bern: Hoyte, Broer, Tyaerdt, Homme, Tiete, Doed, Jelcke (653), dy't yn 1607 
noch yn libben wiene, en neffens it Stamboek ek Anna, Nanne en Foppe. 
1308 Douwe Sytzes, husman te Dedzjum, beme om 1525 hinne, nei alle 
gedachten ferstoam Dedzjum foar 1578, yn alle gefallen foar 18 febr. 1595, tr. 
om-ende-by 1550 
1309 Goyck Sickedr, boerinne, widdo te Dedzjum 1595, 1612, ferstoam nei 18 
jann. 1612. 
Douwe Syttyez wurdt yn 1552 neamd as ynwenner fan Dedzjum, dy 't by oar
lochsdriging opkomme maat mei syn gewear. 292 Yn 1578 bete/let "Gryts " 
Douwe widdo te Dedzjum 1 Yz cg aan personele ymposysje. 293 Dat soe wolris ûs 
Goyck ofGoyts wêze kinne. Om 'e tiid kin it ek goed, want wannear't yn 1595 
Douwes neilittenskip beskreaun wurdt docht wol bliken. dat syn bern al 
mearderjierrich wiene. De neilittenskip wurdt dan ferparte ûnder syn widdo 
Goyck en de seis bern. Soks bart op oanstean fan dy bern, nei 't hja it gerjocht 
dêr seis om fersocht hiene. En dat koe allinnich wannear 't hjasels al mearder
jierrich. dus oer de 25 .fier áld wiene. Der wie û.o. 24 pm lán te Ded~fum te 
ferpart.sjen. dêr 't Goyck 6 pm fan krijt. de bern meiïnoar 15 en Sijtze, Watse en 
Douwe (maat wêze Sicke) Douwes elts 1 pm. fierders !an te Aldegea en elts 
navenant har oanpart yn de lannen in oanpart yn de huzinge te Dedzjum. De 
lannen te Aldegea wiene aankocht fan Jasper Obes, Jarich Sytzes, troud mei 
Rieme Melis. en Bauck Sytzes. Faaks Wiene dat berneparten ut de neilittenskip 
fan harren álden. Kaart nei de skieding ferklearje Sicke en Hilcke Jaar it ge
rjocht. dat hja harren mem jierren lang tsjinne hiene, en dêrfoar wol in be
leanning fertsjinne hiene. Goyck jout harren dan elts 1 pm ût har 6 pm yn de 
sate te Dedzjum, dêr 't hjasels it fnichtgebrûk fan háldt sa lang 't hja libbet. 294 

Yn 1612 ferkeapet Goyck Sickedr har oanpart yn de sate te Dedzjum as widdo 
oan har soan Watse. 
Bern: Sytze (tr. 1) Aeff Alberts, tr. 2) Willem Jans), Bauck (tr. Hauck Hem
mess.), Watse (654), Hilck, Sybren en Sicke Douwes. 
1310 Haytse Auckes te Hieslum, tr. 
1311 Scholtie Scholties. 
Yn 1578 bete/let Hayte Auckes te Hieslum 1 cg aan personele ymposysje. 295 Yn 
1592 wolle Haitie Auckes en Scholtie Scholtedr te Hieslum konsint op 'e keap 
fan 1 pm lán te Hieslum, de keaper noardeast. kocht fan Fedde Liuues en Jouck 
Nannedr. 296 Yn 1614 ferkeapje Scholte Haytties te Hartwert. Eetse Hayties te 
Wommels en Saep Haytiedr, hûsfrou fan Pyer Poppes te Dedzjum, elts foar 117 
part harren oanparten yn 30 pm lán mei hûsstee en fiskerij yn in sate te Ded
zjum aan Claes Andries en Habel Rinckedr. dy 't de sate bewenje. 29

ï 

Fiif fan de sän bem dy't der west hawwe sille, binne bekend: Scholte (te Hies
lum, letter Idzegea, tr. Frouck Re:yns),298 Eetse (tr. 1) Hou Feddedr, 2) Lysbeth 
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Piers), 299 Saep, Auck ( 655), lmpck (tr. Sierck Taeckes te Burch\Yert '·op diep landen'). 
1504 Ruirdt Gerryts Hellinga, tr. 
1505 Rinck Giolts.300 

1506 Gabe Epes, tr. 
1507 Trijn Jans.30 1 

1520 Meynert Gerbrants, küper yn ·e tsjerkebuorren te Grou, ferstoam foar 29 
maaie 1610, tr. foar 't neist 2) Romck Riencx, dochter fan Rienck lnnes te 
Grou. Romck tr. 2) Juw N.N., küper te Grou. Me~'llert tr. dan 1) om-ende-by 
1590. 
1521 Bauck (Eelckes/Hayes?), ferstoam nei 22 aug. 1594. 
Yn 1578 bete/let Rienck lnnest te Gro11 l cg aan personele ymposysje. 302 Yn 
1610 is lnne Riencks. winkelman te Grou. as '" tussenspreker en goede kennisse ·· 
oanwézich by de stjerhûsynventarisaasje fan kûper Meynert Gerbrants te Grou. 
Neffens it testamint fan neamde Meynert wiene Aete Hayes en Johan 
Gerbens!Gerbrants. beide ûnder de klokslach fan Ljouwert, yn 1610 beneamd ta 
kuratoaren oer syn bern. Meynert is dan troud mei Rompck Ryencksdr. mar si/ 
earder troud west hawwe mei in Bauck (Eelckes of Hayes ?). Yn de ynventaris sit 
nammentlik de keapbrief fan in hzîs te Grou. kocht troch Meynert Gerbens 
silger en Bauck, troude lju, ût 159-1. Ta de ynventaris hearde û. o. ek noch it 
hûs, dér "t Meynert ût ferstoarn wie, en in keamer te Grou, kocht yn 1591 fan 
Nee/ Jacobs. Yn oanwézigens jàn de áldste soan Eelcke Meinerts ferklearje de 
kuratoaren dat der 100 gg yn ·e hûs is. Neffens it neamde testamint si/ Eelcke 
·1n de nering van kuipen ., bliuwe. Dérfoaroer si/ er de boekskulden fan 
2-15-10-4 cg ek oernimme en it stjerhûs 230-50-0 cg ûtkeare, wylst de ynboel by 
boelguod ferkocht wurde si/. Yn 161 7 trow Juw Juws ût if twadde houlik fan 
Rompck mei konsint fan syn mem en omke Enne Riencx mei Wyts Wibedr te 
Grou. Omke lnne sil net troud west hawwe. want yn 1639 ervje de bern fan Juw 
Juws fan him. 303 

Bern foar 't neist ut it earste houlik fan Memert Gerbrants foarsafier bekend: 
Eelcke, Haye (760). Bern fan Juw en Rompck: Juw (tr. 1617 Wyts Wibedr te 
Grou). 

XII 

2562 Hessel Jans Doeckema, tr. N.N. 
Hessel Doekema libbe neffens oerlevering begjin 16de ieu. Om in ündudlike reden 
maast er flechtsje nei Skylge. By it nei Iän riden rekke er yn in kolk en ferdronk. 
Hy hie ien dochter, Anna (1281), dy't noch gjin healjier äld wie. 304 

2570 Seerp Piers foar "t neist te '·OJdegarijp",305 ferstoam foar 1546/1547, tr. 
mooglik 1) N.N. dan 2). 
2571 Bernw N.N., ferstoam nei 3 maart 1528, tr. 1) Benedix Epes Hettinga te 
Teroele, soan fan Epe Tetis yn De Hommerts. 
Oer it komöf fan Bernw is neat mei wissichheid te sizzen. It Stamboek. basearre 
op it Lineageboek van Solckema, makket har in dochter fan Eebe Solckes en lit 
har trouwe mei Epe Tetes ' soan van Hettinga fan De Hommerts. Mar ünder de 
bern fan Eebe Solckes, dy syn neilittenskip yn 1501 skieden v.urdt, is net ien mei 
de namme Bemw. Boppedat \•iÏ.e har man in soan fan neamde Epe T etes, dus net 
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Epe sels.306 Dêrmei is in famyljerelaasje noch net utsluten, mar soks wurdt net 
beféstige troch wat Solckema oer syn eigen fàmylje opskreaun hat. 
Yn de striid om de hearskippij ~n Boalsert stiet Eepe Teta's soan fan De Hom
merts oan "e kant fan de fetkeaper Ju Juwinga. Douwe Harinxma fan Heech dy't 
op 'e hàn wie fan Juws achterneef, de skieringer Goslick Juwinga, hie yn 1495 it 
goed fan Eepe S)TI freonen yn De Hommerts en De Ryp plondere en de oare 
ynwenners in swiere skatting oplein. It draaide ut op in slach by Sleat, dêr "t 
jonker Ffox wol hûndert Friezen fersloech. By dy gelegenheid waard Epe Tetes' 
soan Benedictus Hettinga finzen nommen. 307 

Mei har earste man. dy ·r yn 1505 foar Doanjewerstal as ealman te Teroele 
foarkomt op de Sahyske list fan eallfu. si! Bernw op Hettingastate te Teroele 
wenne ha. 308 Yn 1528 prosedearret Bemwe Benedicx ' widdo fanwegen Benedicx 
Seerps omdóch tsjin Henrick Sickes om de nearkeap fan trije parten fan in sate 
yn "Nyehuisum in Sint-Lickloosghae ". dér ·1 Henrick op wennet. 309 Yn 1552 
prosedearje de bern ut har twadde hou/ik oer de erfenis fan harren mem mei 
har soan ut har earste houlik. De prosedueres déroer troch de bern fan dy bern 
sille har oant yn de tachtiger jierren foarût slepe. 310 Seerp Piers wie yn 1511 
mei syn frous bruorren en susters einierd yn in sate fan 54 pm te Abbegea, dat 
mooglik besit fan famy(fe fan syn earste frou wie. 311 

Yn 154611547 hat Hilcke Reyn Douwes· widdo konsint op ·e keap fan de lan
nen. dy 't hear Benedix Seerps, pastoar te Kimswert, Pier Seerps, Sas Seerpsdr 
en Fopke Wopkes fanwegen syn frou Seerp Seerpsdr troch it ferstjerren fan har
ren heit Seerp Piers en omke Pier Piers urven hiene yn "Oldegarijp" mei al 
itjinge harren yn hûs, state. fiskerij en swannerjocht takaam foar 420 gg. 312 

Bern fan Seerp en Bemw: Benedix, Pier, Sas (1285), Seerp (tr. Fopke Wopkes 
Tallum). 
2578 Ona Sytties Jorna, husman op Jornahusum ûnder Wergea, doarpsrjochter 
en -ûntfanger dêr, berne foar 1456, ferstoarn Wergea kaart nei 3 aug. 1527; tr. 1) 
N.N., wierskynlik Yel (Onnis), tr. 2). 
2579 Ydt Sybes, beme om-ende-by 1498, tr. op 'e nij Ydts Hendricks te 
Sm:väld.313 

2582 Marck Siex/Sicconis, 1505 ealrnan te Rotsterhaule, berne om-ende-by 
1475. ferstoarn foar 1524. tr. 
2583,Hilcke, ferstoarn nei 1524.314 

"Marck Sickes sampt anderen sijnen broederen en susteren" komt yn 1505 f oar 
de Sánwalden foar op de Saksyske list fan eallju. 315 Yn 1515 hat er him tige 
ward yn 'e slach by Uniahûs ûnder Ljouwert. 316 

Hilcke Marck Sycx ' widdo hat yn of nei 1524 konsint op 'e keap fan 5 pm fan, 
kocht fan Haettye en Wiek Jouckes foar 40-21-0 floreen. 317 

Bern û.o.: Sybrich (1291), N.N. (tr. Eyse Jan Willems van Terwysga mei neiteam 
Terwi sscha fan Teridzert).318 Sybrich en Eyse hav.'\ve beide in dochter Hylck.319 

2608 Reyn N.N., tr. 
2609 N.N., foar 't neist Tyets Lyuckemaffietg Lieukrna, ferstoarn nei 1546. 
Lykas it Stamboek komme 'V)' mei de Lyuckema's fan Makkum noch net fierder 
as in Reyn, mar wie hy wol in Lyuckema? Stel dat syn frou in Lyuckema wie, en 
hy op har pleats kommen wie, dan kin er dy namme wol oernommen haw.ve. 
Soks is net yn striid mei it Stamboek, basearre op it hänskrift Cronenburgh, dat 
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seit, dat sein wurdt, dat "Reyn Liauckama" troud west hie mei "N. van 
Liauckanm"-320 Dêrop trochgeande past Tijets Lijuckema, dy't yn 1546 ··Lant
vrouw" neamd wurdt fan Agge Lijuckema Lannen te Makkum. 321 goed by us 
Reyn. Fan deselde generaasje is hear Meye Agges, dy't yn de perioade 1525-
1530 in sate en Jannen te Makkwn keapet en in hûs dêr ferkeapet. 322 Mooglik wie 
hy deselde as "Martinus Aggis de Mackom". dy · t 29 l11aart 151 6 yn Utert ta 
pryster v.~jd waard, en in broer fan "Aelbertus Egidii de Mackom", dy't 29 111aaie 
1518 ek yn Utert ta pryster wijd waard. 323 

WJ1 seagen al dat Meye Reyns Leukema (130./.) yn J 559 akkoartet mei Jeltinga ·s 
oer 2 pm lán. dy 't hear Meye Lyukema si/ger troch näling krigen hie fan wer 
oare Jeltinga 's. 
Meye Reyns stie dus yn de rjochten fan syn nammegenoat hear Meye (Agges) 
Lyukema. It is in earste oan"'~zing foar in filiaasje mei Agge L) uckema, dy't 
ûnbe~isd boppe-oan de stamrige stiet. Ek kinne Tiets Agges en hear Meye, dy't 
blykber beide rjochten yn Lyuckemastate hiene, op grûn fan harren patronimen 
wol deselde heit hän ha'.-vwe. Boppedat liket bestudearring fan de \Yapens in 
befêstiging fan de hypoteze ut it Cronenburgh hànskrift op te smiten. De earste 
Lyuckema, dy't mei v.~ssichheid foar stamfaar oanmurken wurde kin, is neamde 
Meye Reyns Lyuckema, ferstoarn yn 1581. Op syn grêfstien stie neffens in teke
ning ut 1672, syn wapen mei lofts trije figueren (stjer leelje, skulp). 324 Dy 
foarstelling komt oerien mei de gravuere op in sulveren beker ut 1627, dêr't it 
alliànsjewapen Lyuckema-Hoytema op stiet. lt giet om de \Yapens fan soan Reyn 
Meyes Lyuckema en syn frou Je! Reynsdr Hoytema (652/653). De beker is 
lyk\vols earst nei harren dea troch harren soannen Tiete (326) en Galtze, dy"t 
beide op de àlderlike state yn Makkum wennen, yn 162 7 meitsje litten. 325 Mar der 
binne mear foarbylden. De foarstelling mei trije figueren komt ek oerien mei in 
wapentekening en -beskrim,IDg fan Reyn Hoytema fan Aldegea ut 1634: dield, 
rjochts: "een half arent naer oude gewoonte", lofts trochsnien, boppe: "een geel 
sterre in ·r blau", ûnder: "een geelen lelie ende St. Jacobsschu/p daeronder in ·r 
rood'.326 Op 'e grêfstien fan soan Matheus Lyuckema mei acht kertierwapens yn 
de herfoarme tsjerke fan Wurdum moat it heraldysk antwurd op de fraach nei de 
àldste Lyuckema's stien hawwe, mar spitigernöch binne alle wapens öfhakke en 
öfsliten.327 Yn it wapen fan Matheus sels, yn it middenflak fan 'e sark, sitte 
lykwols noch restanten fan mear neamde trije figueren, dêr·t de leelje en de skulp 
noch wol fan utkomme, en sa ek yn it wapen fan pake Reyn yn · e lofter 
boppehoeke, dêr 't de skulp noch )TI sit. Dudlik is no wol, hoe't it wapen by de 
Lyuckema's yn de rjochte line brûkt waard, mar der binne ek oanv.~gs, dat der 
in wapen mei t\va stikken figurearre hat. It wapen fan Matheus' beppe op neamde 
stien yn Wurdum bygelyks hat restanten fan twa figueren, dêr't de ûnderste in 
leelje fan is. It giet dan foar de dudlikens om it wapen fan nr. 2609 hjirboppe, dat 
fan in Lyuckema wêze soe. Twa figueren steane ek yn it V-iapen op 'e stien fan 
Matheus · healbroer Reyn yn de herfoarme tsjerke fan Makkum, dêr't de boppeste 
in stjer fan is, mei dit ferskil dat it dêr om it wapen fan Reyn seis giet. En soks 
strykt ek wer mei in tekening fan de sark fan Reyn ut 1672, dy"t foar dy t\va 
figueren in stjer en leelje hat. 328 De konklUzje is dan, dat us Reyn as iennichste fan 
syn famylje in wapen mei in stjer en in leelje fierd hat, net minder as it wapen fan 
syn nammegenoaten fan Seisbierrum. Mar ek al soe de ofstammingsleginde, sa ·t 
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Paul Noomen it neamt, by him begjinne, dan noch wurdt de opstelling fan it 
Cronenburgh hànskrift net ûntkrêfte. 329 

2610 Galtze Taedes Hopper(ts) te Starum 1537, Himmelum 1552, 1559, 
Starum 1562, ferstoarn nei 1562, tr. N.N. 
Gatthie Taedes har yn ·e tiidfan l 515-1525 konsint op ·e nearkeap fan 6 pm 
lán fan Lyuwe Anes foar 47--1--0.floreen. 330 

As twadde fan .fjouwer bern ervet Galthye yn l 53 7 by testamintfan syn mem it 
hûs yn Starum. dêr ·r er yn wennet en û.o. ek in sate by Boalsert. neamd "opte 
Clever., dy 't Nanne Gerrolts brûkt. 20 pm lán te Ymswálde. dêr 't Bae Tyaerds 
op wennet. en 91

: gg rinte ut Ottinge guet yn Baebuiren ûnder Tsjerkwert. 331 Yn 
l 537 prosedearret Gaelcke Taedes as folmachtfan Eelcke Gaelryedochter (syn 
tante?) te Starum tsjin Folpert Simons en Heere Martens fanwegen de stêd 
Stanim. 331 

Yn 15-1-5 hawwe Olpert Lol/es c.s. skeel mei Gaeltie Taedess c.s. En yn 15.:/.7 
prosedearje Jarich Hobbes en Egge Syuerdts c.s. tsjin mr. Jan Bugirs. dy 't 
opnommen hat foar Gaelcke Taedes. dy ·t ynterveniearret foar Oene Oenes en 
Al/erf Andries. foarropppene. Foarroppene maat tastean dat in huske ~fbn1tsen 
wurdt. mar de easkers moatte wol de wearde. dy ·r it neffens taks-aasje fan it Hof 
op l 6july l 545 hie, fèrgoedzje. 333 

Yn 1551 keapje Ritske Aeriens en Nies. syn frou. in hûs '·op tzandt" (te 
Boalsert) f an Galtze Taedes Hopperts. 33-1 Yn 1552 komt Galthye Taedes te 
Himmelum as in warber man mei speels en degen foar op it monstersedel. 335 Op 
30 maaie l 553 wurde Galtye Taedes Hopperts en Epe Pieters fáden oer de 
weesbem fan Jochum Ulbetss en Yet. 336 

Yn l 559 keapet Galtye Tades Hoppers te Himmelum op jjouwer jier werkeap 7 
gg fi'ije jierlikse rinte op en ût de lannen te Jellens en Walpert yn Wommels 
foar 100 ggfan Bonne J710mas. Kaart dêrop keapet er op fiifjier werkeap ek 7 
gg jierlikse frije rinte ut de safe ''B/awhuys " te Wommels foar 100 gg fan 
Douwe Hottinga te Boalsert neffens kwitánsjefan 12 okt. l 559. 33

ï 

Yn l 56211563 hawwe jonker Frederick de Hoorn en Gaeltie Tades c.s. te Sta
rum konsint op ·e keap fan in hûs te Starum "opt Bagynen cloester". ferruile 
mei de Keninklike Majesteit Jaar in aar hûs en dêrom frij fan belesting. 338 

Bern: Freerck (ferstoarn Ljouwert 1607, begroeven Starum yn 'e tsjerke, tr. 
Bauck Ighes Siccanm),339 Tade (olderman te Snits 1578,340 tr. Hack Teetlum), 
Sake! (1305), N.N. (tr. Allert Herema). 
2612 Hoyta Lyoleffs, ferstoarn foa.r 1511, tr. 
2613 Teeth te Aldegea (W), neffens it Lineageboek "Teth Tjaerdts Aggema 
Harinxma", widdo 1511.34 1 

Neffens de skaainammen by kertieralliànsjewapens op de grêfstien fan Reyn 
Hoyterna te Aldegea wie T eeth in dochter fan in heit Aggerna en in mem 
Poppinga.342 It Stamboek follet yn: "Tjaert Agges van Aggema van Harilrnna"' te 
Wäldsein en "Riem Riencks van Poprna" fan Heech. Nijsgjirrich is w·ol, dat de 
wapens Aggema en Poppinga of Popma bekend binne fan in hànskrift fan 
achterbemsbem Reyn Hoyterna ût 1634 sa't folget: "Aggema fan Wadseyndt" : "3 
stntissen, als een geel tusschen tve blauve. tot den helm wt"; manljuswapen, 
dield, rjochts: "een half arent", lofts: "in (omkearde) geel half maen ende een 
star daeronder, in een blau velt", en dat fan "Poppinga aft Popma wt Heegh van 
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der Schellingh: een raven op een groen tak van een boom, tot den helm wt"· 
manJjuswapen skean trochsnien, hoppe: "een geel sterre. in een blau velt" ûnder'. 
"een witten lelie in een groen velt" .343 De wapens sels binne wol sa tr~tearr~ 
dat dêr neat mear u~ te h~ljen is . N~jsgjirrich _is ek dat it proses om de neilittenskip 
fan Nanne Reyns/ 44 d_ 't sels g)ln bern bie, dizze gegevens befëst:tget . Wybe 
Harings Poppema fan Heech en de Ho) tema · s ûnder oanfiering fan Lyoloff 
Hoytes Hoitema fan Wàldsein, dy't yn dat proses in haadrol spylje, wurde alle 
kearen tegearre neamd. It testamint fan neamde Nanne neamt allinnich 
··susterlingen"' as erfgenan1ten en nei in ferplichte genealogysk ûndersyk op 
oanstean fan it Hof fan F ryslàn vvurde hja neffens lettere utspraken fan it Hof ek 
yn dy kwaliteit erkend. It Stan1boek wi.t ek krekt hoe't it sitten bat, mar it ferbàn 
mei de erflitter sels wurdt spitigernöch net ferklearre. 345 

Yn l 51 l is Teet Hoijta Liulejfs · widdo te Aldegea mei har bern ien fan de 
heechsten îmder de belestingplichtige grûnbesitters. 346 Hja bat dêr in pleats mei 
63 pm làn, dat op trije plakken grinzget oan Symon Hottyes (Hoitan1a) làn. 347 

Fierders hav.l\:\l·e Hoyta Lyoele:ffs · erfgenamten 4 pm yn Idzegea, dêr't it korpus 
fan it kleaster Nazareth in rinte fan bart, yn Heech de helte fan in pleats fan 35 
pm, yn Easthin1 49 pm en yn Ypekolsgea 29 pm.348 

Bern: Nanne,349 Lyoloff (te Wäldsein), Taecke (8120), Re)ll (1306), Jel,350 

Renick en Hin.351 

2614 nei alle gedachten Broer (Hylcama fan Tsjerkgaast), tr. 
2614 nei alle gedachten Doed (Anama).352 

Neffens de skaainammen by kertieralliänsjewapens op de grêfstien fan Reyn 
Hoyteman te Aldegea soe Broer in soan wêze fan in heit Hylca(ma) en in mem 
(Reynal)da, 353 mar dy binne fierders net bekend. Neffens in hànskrift fan 
achterbernsbern Reyn Hoytema ut 1634 wie it wapen "Hylckama van Tzerckgaest" 
sa't folget: helmteken: "een svanshals met 3 gelen ackers hebbende in 't neb 
hanghen, tot den helm wt"; manluswapen, dield, rjochts: "een half arent", lofts, 
trochsnien, hoppe: "3 gele ackers in 't blau", ûnder: "een geel claverblad in 't 
rode"; hertskyld: "een svan sonder voeten in 't purperrood' .354 Neffens op
skriften op neamde grêfstien yn Aldegea soe Doed in dochter wêze fan in heit 
Anama en mem Feytsma, mar dy binne fierders ek net bekend.355 

Bern: Jelle (tr. Wyts),356 Fopck (1307). 
3008 Gerryt Sippes, tr. 
3009 Anna Sickedr. 357 

XIII 

5124 Jan Doeckema, tr. N.N. 
Neffens de oerlevering wie Jan Houckema te Pitersbierrum de stifter fan it 
Houckemalien te Winaan1. Fanwegen reboelje tusken Skier en Fet oan 'e ein fan 
de l 5de ieu wie er nei Brabàn flechte. Dêr hie er syn fee ferkocht, mar vn it hûs 
fan de keaper waard er ek fermoarde. Syn erfgenan1ten v.iene de bern fan Jan 
Doeckema, de trije soannen, Doeke, Jucke en Hessel, en in net by namme neamde 
dochter. Jan Houckema bie by testamint fëstlein, dat it ûnreplik goed yn 
Wynaldumagaa bestimd wie foar de stifting fan in lien yn Winaan1. Nei syn dea 
krigen de erfgenamten skeel mei de tsjerkfäden oer it besit fan it lien. Yn 1495 
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makken "compromissarissen" in baar. Dêr is utkommen, dat Houckema goed 
ünder Winaam in prysters prebende wêze soe )TI ·e Sint Andrystsjerke fan 
Winaam en dat de bem fan Jan Houckema of harren neiteam it patroansrjocht 
krigen. De baar hat ek gäns fertuten dien. Jierren oanien hat de tsjerklike 
gemeente fan Winaam prebendarissen beneamd, ynearsten prysters, letter ek 
minderjierrigen mei de bedoeling harren op te lieden ta de prysterlike steat, sa 
bedoeld dat dy minderjierrigen of harren folmachten wol hälden wiene de 
godstsjinstige ferplichtings ferbün oan de prebende nei te kommen. 358 

Bern: Doecke, Jucke, Hessel (2562) en in dochter troud mei in Jelle. 
5140 Peer Sereps, tr. N.N. 
Peer Sereps hie yn 1511 mieden noardfan 1 pm en 9 einsen healán yn in safe 
fan 31 pm te Oldeghae. 359 

Bern: Seerp (2570), Pier Piers. 
5218 ?Agge Lyukema/Leuckama te Makkum. neffens aantekeningen ut 1672 
ferstoam Makkum 1513 en begroeven dêr, tr. N.N. 
Neffens in hänskrift ut 1672 mei tekeningen fan wapens op twa sarken, ien )TI en 
de oare büten de tsjerke fan Makkum, en de oantekeningen dêrby wie "den 
erentphesten Agge Lieuckema", ferstoam 1513, foarfaar fan de Makkumer 
Lyuckema ·s, mar wurdt net oanjün hoe krekt. Wiidweidiger binne de grêfskriften 
yn in hànskrift ut de earste helte fan de l 8de ieu fan sa't it liket dyselde twa 
stiennen, dy't soks wol befêstigje.360 Spitigemöch is allinnich de sark dy't destiids 
yn 'e tsjerke lei der noch fan oer. Dat is dy fan Reyn Lyuckema (652), dy·t 
tsjintwurdich yn it portaal ünder de toer leit. Yn in oarkonde ut 1495, dêr't direkt 
gjin relaasje mei him ut blykt, giet it oer "to Makkum by dae sraeten (weer) 
habbe al suck alsir nw to da staten gaeth deer Agge syn dochter deer leren ende 
lagwighw(et) hath". Yn 1546 v.'llrdt Tijets Lijuckema 'Lantvrouw" neamd fan 
Agge Lijuckema lannen te Makkum.361 lt ien by it oar soe der op tsjutte, dat Agge 
Lyuckemastate oan syn dochter oerdroegen hat. 
Yn 1500 binne tsjinstanners fan it tirannike bewáldfan de hartoch fan Saksen 
as '·ballingen" by de hartoch fan Boergonje yn Bntssel. Under in tal eallju 
makke ek de husman Aggo Leuckama fan Makkum dief ût fan it selskip. Hja 
stiene der by de hartoch op oan, dat er de Saksers ûtkeapje soe en it léin fan 
harren befrije. De hartoch koe der net op yngean, omdat hja gjin lêst hiene fan 
de miene ynwenners. Seis fan dy ballingen. by wa Agge Leuckama en Boldwijn 
Lytiez foar Westergoa. binne doe daliks wer ófset op hûs oan. 362 Jan Sybazoen 
en Aggha Lyuukama dogge datselde jier ûtspraak yn in kwestje tusken Wyllem 
Albertzoen en Saeck Ywesdochter oer 3% inkelgûne jierlikse rinte ût Knossenre 
ghoed yn de Fiifgeaen by Snits, dy't Wyllem kocht hiefan Yw Junga. Hja komme 
oerien. dat Wyllem dy rinte binnen jjouwer of fiif jier ójkeapje mei tsjin 45 
inkelgûne. 363 

Yn oktober 1501 ferkeapet en leveret Agga Ly11kama oan Hera Jelbitssoan 10 
pm lán te Alaerd yn Wilsmaghae (Wolsum). dy 't er seis kocht hie fan Sibren 
Pabbazin. Broer Tiaerdszin en Pieter Tiaerdszin. ójkomstich fan Jarich Tiaerds · 
fro11 en bewenne troch Buth Saskirs. 364 Yn febrewaris 1503 wiist il gerjocht fan 
Wymbritseradiel it nearfersykfan Hera Jelbitssoan op 10 pm lán te Alaerd yn 
Wolsummaghae yn it goed. dêr 't B11tth Saskers op wennet, ta. 365 
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Bemiddelers Lijuwa Hettazoen. Hendrick Nannazoen. Allert Hiddazoen en 
Aggha Lijwckama meitsje yn 1503 in baar yn kwestjes tusken de earmjáden fan 
Boalsert oan de iene kant en hear Jarichs erjgenamten. dêr 't Botto Hettazoen 
en Jaeckla Eebzoen foar hannelje. oan de oare kant. Lijuwa en Aggha fersykje 
Hero Ockinga it brief te segeljen "omdat wij nw sel.ff nen si gel ferende sent". 366 

Yn 1543 hamve Wybe Lyeukema en Tyetg Lieukma ûnder Makkum in ivich 
part, lizzende op Lyuuema camp, lizzende oan de westerside fan Michiel Tvaerds 
lannen en ek twa ivige memorys op Agga Lieukema staeten. Beide posten' binne 
ferskuldige oan de pastoar en de fikaris. 367 Wy witte ek fan it bestean fan hear 
Meye Agges, dy't besit hie yn Makkum. Foar de opfolging fan Agge Lyuckema 
as eigener fan Lyuckemastate liket der sa der wol mear as ien kandidaat te wêzen, 
mar yn 1546 wurdt allinnich Tyets (2609) neamd as "Lantvrou". Wybe en Meye 
soene dan gjin bem hän haw,ve en Meye Reins (1304) neamd nei syn hearorn, 
faaks beme om 1520 hinne. Wvbe kin ek in neef west hawwe en dv takke 
t'.1tstoarn. 368 "' • 

5220 Taede Hopper te Stamrn,369 ferstoarn foar 1517, tr. 
5221 Luyck te Himmelum 1517, te Stamm 1537. 
Op grûn fan in polityk bes/ut fan de steedhálder fan de hartoch fan Boergonje 
waard it besit fan in tal fetkeaperske Friezen yn 151 7 tawiisd oan guon fan de 
partij fan de Skieringers. Sa maast Leentk. widdo fan Tade Hoppers te Him
melum. de he/te fan har besit ~fStean oan Hessel Martena te Frjentsjer. de 
gndste Skieringer. dy ·r doe yn Fryslán tahéilde. 3 ïo 

Yn 'e tiid fan 1515-1525 keapet Leuwke Taede Hoppers ' widdo ferskate stikken 
Los Lán. 371 

Yn 1528 prosedearret Douwe Abbes tsjin Leuck Thade Hopparda widdo. Easker 
woljildfan in nearkeapfan rinten ût Lollinga goed te Antm. dy"t Leuckfan him 
kocht hie. werom. mar fan de rjochter krijt er gjin gelyk. San selde kwestje 
spilet datselde jier tusken Tiaert Ayloue ût namme fan syn frou Wlbeth en 
neamde Leeucke. Dan giet it om lannen en rinten yn Bobbinga (= Lollinga?) 
goed te Arum. Ek Tiaert krijt gjin gelyk. Ferbán tusken beide saken is der wol. 
Douwe Abbes (Donia) te Penjum wie nammentlik de styjheit fan Tiaert (Epes 
Aylva) syn frou UI.bet. dochter fan UI.be Taedes (J'hema of Tadema) en Doed 
(Hania) te Penjum. 3ïl 

Leuck Taede Hoppers· widdo hat yn 152911530 konsint op ·e keap fan 9 gg 
jierlikse rinte te Tsjerkwert yn Baebuorren yn Ottinga goed, kocht fan Sibren 
Roerda foar 200 phg. m 
Yn 1537 makket Luyck Taede Hopper widdo har testamint. Har áldste soan 
Syuert háldt de brouwerij te Stantm en jierders û.o. de "landen, suaenen, ter
pen, sleeden" te Himmelum. dy 'tfan Tade silger en harsels wienen. De bernfan 
Saeckle krije û.o. it hûs te Stan1m, dêr 't Luyck seis yn wennet. 374 

Bern: Syuert (tr. Rix1 Feickes Piersma),375 Galthyen (2610), Id (ferstoarn foar 
1537, tr. Pieter Pieters), Saeckle (ferstoarn foar 1537). 
5224 Lyoleff, tinklik Hoytes Hoitama, grytman, tr. 
5225 N.N., tinklik Epama. 
Allinnich sjoen nei de namrnen binne der inkele oanwizings dat, Lyolejf Hoytes, 
dy "t yn 147 3 grytman fan Wymbritseradiel wie. 3 ï

6 us man is, mar genealogysk 
alhiel ,"ris is it net. 
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De skaainammen Hoytama-Epama steane by it öfhakke kertieralliänsjewapen op 
'e grêfstien fan Reyn Hoytema te Aldegea (W).377 Neffens in hänskrift fan in 
pakesizzer fan neamde Reyn Hoytema ót 1634 mei de beskriuwing fan in tal 
wapens, '"rie "Epinga aft Epema van Nijlandt" sa't folget: helmteken: "een sit
tende lam, metten rood cnds staende tusschen den voorste voeten boven 't hooft 
wt. off agnus Dei. tot den helm wt"; manljuswapen, dield, rjochts: "een half 
arent", lofts: "tve gele sterren boven me/canderen. staende in een blau velt".378 

6016 Sippa Epes (Hellinga), tr. N.N.379 

6018 Sicke Melles Hiddema, tr. N.N.380 

XIV 

12036 Melle Hiddama.381 

Ferwizings: 
AA U Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht. 
BH D .J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698, 

Ljouwert 2004. 
FK Melle Koopmans (et. al., red.), Frysk Kertiersteateboek, Ljouwert 

1996. 
FT 
Gen 
HA 
HF 
HWI 
HW4 
JNl 
JN2 
MF 
PNml 
PNm2 

StH 
YBI 
YB2 

G. Verhoeven (et. al.), Friese testamenten tot 1550, Ljouwert 1994. 
Genealogy kolleksje Tresoar (Ryksargyf). 
Henk Aukes, Katholieke Friese geslachten, Groningen 1941 . 
Harmen Foekema, De froulju fan Foocklama, yn: GJ 2006. 
Hein Walsweer, Broersma, yn: GJ 1984. 
Hein\Valsweer, Famylje-oantekenings Seta, yn: GJ 1989. 
Johan Nota, Joma 1, :yn: GJ 1997. 
Johan Nota, Joma Il, yn: GJ 1998. 
M .F.L. (Mia) Flapper, Kwartierstaat Bote Flapper, yn: GJ 1999. 
Paul Noomen, Buwaldaburen te Tjerkwerd, yn: GJ 1989. 
P.N. Noomen, Consolidatie van familiebezit... , yn: JA Mol (red.), 
Zorgen voor zekerheid, 1994. 
Sytse ten Hoeve, Lieuwkemastate, 2004. 
Ype Brouwers, Terwi.sscha van Scheltinga, yn: Gen 548. 
Y pe Brouwers, Drie eeuwen Risselada, yn: GJ 200 3. 

Inkele standertwurken wurde sûnder fierdere ferwizings oanhelle: 
Burmaniaboek U. van Burrnania, Tractatus de nobilitate, 1598, (T323 

l323b). 
Charterboek G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot 

Plakkaat- en Charterboek van Vries/and, 6 dielen, 
Leeuwarden, 1768-1793. 

Stamboek M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr., Stamboek 
van den Frieschen vroegeren en lateren adel, 1846 (Gen 
441). 
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Lineageboek 

Ojkoartings: 

Rennert van Solckema, Lineageboek Solckema, 1584 
(Gen 346). 

Beneficiaalboek 
Boargerlike Stàn 
Gemeente-argyf 
Genealogysk JierboekGe) 
Historisch Centrum Ljouwert 
Historisch Centrum Overijssel 
Hof fan Fryslàn (Tl4) 
Katholiek Documentatiecentrum Nederland te Nijmegen 
Monstercedels, Tresoar (Ryksargyf) ( Copieën elders 6030). 
Oudfriese Oorkonden 1-IV. 
Neiere Tagong op de argiven fan Tresoar (Ryksargyf) 

BB 
BS 
GA 
GJ 
HCL 
HCO 
HtF 
KDC 
Me 
OFO 
NT 
PY P.L.G. van der Meer (utjûn), 'Registers fan de Personele Ymposysje ut 

1578·, )'TI: P.L.G. van der Meer (e.o.), Administrative enfiskale 
boarnen oangeande Fiyslán yn de ier-moderne tiid, 1993. 

PvT 
PW 

Rvd.A 
RmR 
RvR 
SG 

Petms van Thabor, Historie van Vrieslant, faksimilee-utjefte 1973. 
Pierius Winsemius, Chronique ofte historische geschiedenisse van 
Vrieslant, Franeker 1622. 
Register van den Aenbreng !-IV, 1880. 
Rintmasterrekkens (T 4) 
Register van de Broederschap van de Rozenkrans (T348 6168). 
Samling grêfskriften bewarre yn T resoar Ryksargyf, oardere op 
stêd/gritenij en de gritenij op doarp. 
Tagong op de argiven fan Tresoar (Ryksargyf) 
Ynventaris argyf tsjerklike gemeente Winaam (T 244-90). 

T 
TgW 
WJM W.J.M. Meeuwissen, Inventaris van het familiearchief van de familie 

Heerkens, 1982. 
WvT Worp van Thabor, Kronijk van Friesland, IV-V, 1847, 1871. 

De argiven fan de nedergerjochten (Tl3) wurde oantsjut mei in öfkoarting ta de 
trije begjinletters fan de nannne fan de gritenij of stêd, bygelyks Baa 66 = 
Baarderadiel ynventarisnûmer 66. 

NOA TEN: 

1 J.ten Have (et. al.), .. . maar de toren ging niet verloren, 1990, s. 49. 
2 In plak yn de eardere Parregeaster mar (H yske Pia/mammen II 89); Schotanusatlas, 

kaart Wûnseradiel. 
3 YBl 8. 
4 T42 11 082 nr. 5944 d.d. 16 maart 1858. 
5 T26 067002 nr. 9. 
6 WswDdl d.d. 14 febr. 1806. 
7 Tresoar Ryksargyf , Register van Naamsaaru1eming, Mairie Wolvega, f. 81 v. 
8 Tresoar Ryksargyt~ Copieën elders nr. 60 15 . 
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9 T5 Floreenkohier Baarderadeel , Oostern~erurn nr. l 0. 
10 Tl 05 inv. nr. 523: Gerke P. Mulder, De voorgeschiedenis van de T ·erveningen in 

Appelsche, 1981, s. 63-64: S.J. van der Molen, Tutf uit de Wouden, 1978, s. 223-225. 
11 T26 108027, nr. ' s 49 en 64. 
12 HA 29, 32, 34. 
13 Hja waard betsji.Jme R.K. Aldeholtpea 23 febr. en tèrstoar Teridzert 28 febr. 1793; 

Tresoar Ryksargyf, Speciekohier Weststellingwerf 1793. 
14 Netlè ns it ûnderskrift op in tekening van Jacob Stelli.J1gwerfwurdt it gebou oantsj ut mei 

"sti.J1s'·, mar wat wy sjogge is i.J1 foars heechoprinnend, foarnaam hûs yn renessänsestyl. 
Ek y11 de folksmüle is de beneaming "stins" in begryp. Mar oft hjir wier in sti.J1s stien 
hat, is net rjocht düdlik. 'ldserda opter Idsert" wurdt yn 1622 oars wol rekkene ta de 
"edelluyde staten ende stinsen" (P.Winsemius, Chronique ofte histmüche 
gescl1iedenisse van T ·rieslant, Franeker 1622). 

15 HA 33; HtF III13 171 ; Wsw 123 f. 481. 
16 AAU 1875, s. 118 e.f. 
17 RvR. 
18 T348 6 168; Tresoar Bibleteek, 499 Hs nr. 61 ; HA 33; J . ten Have (e.o.), ... maar de 

toren ging niet verloren. , 1990, s. 6 1. 
19 Nieuwsblad van Friesland 27 maaie 1914; J. Hepkema, Eenvoudige memories e11 

bemerkingen, 1894-1917; Y. Duursma, Informatie-gids, s.j ., s. 28. 
20 T5 6538. 
21 Tiete is Acke har äldste broer. 
22 PNm2 145-147. 
23 YB l 6; HA 34; T8 2421 ; S. ten Hoeve, Lieuwkamastate, 2004, s. 18. 
24 Wsw 56 d .d. 2 july 1801. 
25 Wsw Pc 12 f. 140 3de prokl. 6 nov. 1721. 
26 Hubert Rickelmrum, Mettingen im Wandel der Zeite11, 1953, s. 143. Sjoch yn dat ferbän 

ek Kuhlmann, nr. 44/45. 
27 HIT sintinsje Tl4 16669 def. 1 d.d. 10 febr. 1801 ; id. def. 2 d.d. 27 okt. 1801. 
28 Neiteam Hinkema. Frans Sibbes wie in neef fän heit syn kant fan neamde Luitjen 

Dercks, doopt R.K. Aldeholtpea 20 april 1703, dochter fan Dirck Frru1sen, tr. 1744 
Jurjen Jans Bosch. 

29 Wsw Pc 19 f. 2 d.d. 22 juny 1809. 
30 WJM 541. Reinilda Schulti.J1ck har oerbeppe wie Trijntje Tietes Lyuckema (163), de 

Jêste fan har skaai. 
31 Wor 236 f. 98v d.d. 7 febr. 1777. 
32 HA 70. 
33 T5 6495; id. 65 16. 
34 Tl4 16421 nr. JO d.d. 20 des. 1809. 
35 HA 32. 
36 Ida N3 f. 246, keapbrief d.d. 9 des. 1722. 
37 JNl 18-19. 
38 Won 239 f. 72. 
39 Wsw 129 f. 334 d.d. 22 jann. en 26 febr. 1739. 
40 Won 243 f. 78v. 
41 W. Wynaendts van Resandt, Geschiedenis van het geslacht Van Scheltinga, 1939, s. 

136- HA 34. 
42 Wsw 156 f. 400. 
43 Wsw 157 f. 56. 
44 Wsw 156 f. 365. 
45 Wsw 131 f. 151 . 
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.t6 Wsw 157 f. 17 . 

.t7 Wsw 131 f. 290 3de prokL d.d. 26 juny 1760 . 

.t8 Wsw 158 f. 32 . 

.t9 Wsw 158 f. 241 d.d. 21maaie1771. 
50 Lm1 Klein Consent d.d. 31 des. l 769. 
51 BS Warhun, bylage houliken 18 jul\ 1829. 
52 BS Warb.Lun, houliken 18july 1829. 
53 Wvm 65 f 11 4 d.d. 28 april 1739: id. f 191 d.d. 27 tèbr. 1742. 
5-t Wym N l f 176 d.d. 13 maart 1744. 
55 Wym N2 f. 34v d.d. 25 sept 1770. 
56 HfFilI21 f. IO!v. 
57 HCO T238. I. 
58 StH 16-17, 38-46. 
59 HfF EEEI f. 333 d.d. 29 julv 1652. 
60 T3 10 34: Wsw 148 f 310, 389. 
61 HfF WW66 nr. 78 d.d. 15 july 1676. 
62 HfF EEE4 f. 319 d.d. 9 aug. 1676. 
63 Wsw 53 autorisaasje d.d. 19 sept. 169 1. 
6-t Won S86 nr. 22 . 
65 Gerrit Hesman, Borgerlike wapenen, )~1: GJ 1993, nr. 290. 
66 Yn ündertrou gien Dokkum 20 okt. 1649. 
67 GA Wünseradiel, oud archief, personele kohieren. 
68 Won S87 nr. 17 d.d. 18 des. 1695. 
69 HCO T238. l 1447; KDC Nederlän te Nirnwegen, Kolleksje Aukes nr. 733 . 
70 Won 02 f 11 5. 
71 WJM nr. 715, 724: StH 17; GJ 1981 28-30. 
72 Stipet de tsjerke (M.H de Vries, Her geheim van de Oude polle, s. 136). 
73 GJ 198128, 29; StH 17. 
74 Won 175 18. 
75 Won 294 f 32 d.d. 6 jann. 1723. 
76 Wsw 92 f. 491 d.d. 7 maart 1729. 
77 Wsw 129 f36, 37, 38, 39. 
78 Wsw 54 f. 125v, 134v. 
79 Wsw 91 f. 279. 
80 Wsw 128 f 536 d.d. 16 sept. 1728: id. 131 f. 290 d.d. 2 jtmy 1760. 
81 Hja trout fan Ljouwert 1) y11 ündertrou gien Frjentsjer/att. griffonneard dêr 4/24 rnaaie 

1765 Hans Symons, mr. bakker te Frjentsjer; tr. 2) R.K. Frjentsjer 26 april 1772 Jan 
Joukes van der Wal te Frjentsjer. Ut it lêste houlik 6 bem R.K doopt te Frjentsjer. 

82 De berte-, trou- en stjerdata fan dit pear binne ûntliend oan dat hänskrift (KDC 
Nimwegen, kolL 10 18 nr. 746). Datjildt ek foar de bertedata fan de bem 

83 HA 75-88. 
84 Hubert Rickelmann, Me1ti11ge11 im Wandel der Zei len , 1953, s. 141-147; Hubert 

Rickelrnann, Die Tüötren in ihrem Handel u11d Wandel, 1960, s. 94, 353. 
85 Burgerboek Dol<l.1111127 okt. 1714; T5 reëeelhier DoU-um. 
86 Dok 199 f 302v. 
87 Dok 235 f 279v, 281 ; burgerboek DoU-um. 
88 Dok 198 f. 265, 279v; id. 240 f 196. 
89 Dok 199 f 33 d.d. 23 juny 1747. 
90 Dok240 f. 58, 143v, 154v, 199, 199v, 201; id. 241f.281. 
91 Dok 200 f. 11 ; Burgerboek Doklmm. 
92 Dok243 f. 102, 118, 11 9. 
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93 JN2 20. 
94 KDC Nimwegen, kol!. 1018 nr. 746. 
95 Ida 57 f. 87. 
96 Ida 17 f. 107 e.f.; sjoch fierder ünder de kertiemümers 190/191. 
97 Ida 77 f. 369; id. 78 f. 106v. 
98 Ida 59 f. 48v, keapbrief d.d. 12 maart 1748, lêste proklamaasje 17 maart 1749. 
99 Ida 84 f 7 d.d. 12 maart 1749. 
100 Ida 59 f 193, 194. 
101 Tl 4 14817 sintinsje d.d. 9 tèbr. 1768; id. 14837 d.d. 15 july 1768. 
102 T5 Speciekohieren ldaarderadiel, Grou. 
103 YBL JNl 13, 18-19. 
104 Won 69 f. 15. 
105 HA 25; T l4 16536 nr. 26 d.d. 26 okt. 1667. 
106 Prekadasrrale ar/as Wûnseradiel- aard, s. 52. 
107 Won S86 11 d.d. 26 april 1694. 
108 HCO T 238.1 v1w. nr. 1490. 
109 Hja hawwe twa bemsbem neamd Monica ofMeinu. 
110 Won S4 l nr. 27 d.d. 28 july 1647. 
111 WJM909. 
112 WJM s. 124-125; H. Oldenhof, Ski! om ir rsjerkepaad. 
113 HCO T238. l 1481. 
114 Won 01 20 ja1U1 1664; StH 14-15, 32-37; WJM s. 124, id. nr. 697. 
115 HCO T238. l 699. 
116 Won 158 nr. 58 d.d. 24 maart 1669. 
117 Won 168 nr. 9 d.d. 27 maart 1679. 
118 Won 01 d.d. 20 jarm. 1664; WJM s. 107. 
119 WJM s. 130. 
120 Tresoar Bibleteek, 498 Hs2

; WJM 700, 71 6; HfF 16543 intendit nr. 35 d.d. 26 rnaaie 
1674. 

121 Sicke Tiercx en Siuck Sijnes, tr. Wünseradiel 8 april 1676, beide fan Makkum, trouden 
Wünseradiel 8 april 1676. 

122 Won 230 f. l 57v. 
123 Won S78 nr. 18 en 19 d.d. 30 juny 1686. 
124 NT 13.202 Autorisaasje d.d. 14 april 1699. 
125 Wsw 126 f. 476 3de prokl. d.d. 19 jarm. 1703; id. 126 f. 568 3de prokl. d.d. 5 febr. 1705. 
126 Wsw 128 f. 79 3d• prokl. d .d. 13 juny 1720. 
127 Wsw 129 f 36, 37, 38, 39. 
128 Dat testamint si.et tusken papieren fan de famylje Middachten, dy' t op de havezathe 

Oldhagensdorp yn Vollenhove wem1e. Nei alderhanne omswervings is it argyf sûnt 
koart (foar 1982) op it ryksarg~{yn Oerisel. Nei ' t Seino, Pelgrim en Hendrik Hagen de 
Oeriselske Steaten yn 1622 foargoed de rêch takearden, waard Oldhagensdorp it 
sintrnrn fan ündergrüns rooms-katolyk libben yn Vollenhove. Yn 1731 tekenet W. 
Ensingh in skuldbekentenis oan Allegonda Grammaye, widdo fan Jacob Uterwijck, om 
te foldwaan oan in legaat fan Suzanna Rentinck. Dêrby de opmerking dat dat nei alle 
gedachten gie om in liening oangeande de rooms-katolike skültsjerke yn Vollenhove 
(WJM 185; HCO T223. l , ynlieding en ynv. nr. 140). 

129 Wsw 124 236; L.H.M. van der Hoft~ (Van) Assema, yn: GJ 1993 17. Mi.ski.en rint de 
famyljerelaasje oer Albert Pyters, dy' t yn 1640 ei.gener fan de pleats wie, de heit fan 
Roeloffien. Beppe van Lammert, Steffen en Petrns Nicolai wie nammentlik ek in 
Albertsdochter. 
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130 HCO Toegangsnummer 77.1. l ynv. nr. 7160; A. J. de Ruiter, lnvemaris van het archief 
van het schoutambt Vollenhove en Blokzijl. 

131 Wsw 126 f. 240 d.d. 28 april 1698; id. 91 f. 279. 
132 Wsw 128 f. 536 d.d. 16 sept. 1728; id. 131f.290 3de prokL 26j uny 1760. 
133 Sjoch bv 88/89 noat 80. 
134 HA 76-77. 
135 HF VIld. 
136 HCL Oud Administratief Archief M713 , Rekening, bewijs en reliqua der 

trekwegstollen tussen Leeuwarden en Harlingen (1755-1792): HF. 
137 Ida 74 f 318v d.d. 27 febr. 1688. 
138 Kertiersteat fan Titus Brandsma IV (Mulder) nümers 11 4/115. 
139 Ida 44. 
140 Vilipendentie, minachting. 
141 Yn it libel op folio 107 d.d. 20 jul\' 1722 stiet ·'paesmaandagh den 6 April 1722" . 
142 Sjoch foar de et1ergrünen hjirby: Dr. H.J. Oldenhof, In en om de sc/milker/..jes van 

noordelijk Westergo, 1967, s. 346 e.f. 
143 Ida 17 f. 107-125. Sjoch ek de kertiemümers 94/95. 
144 HfF 14817, bylagen siviele si.ntinsje. 
145 Hff YY22 s. l Ov, 153, 293. 
146 HfF YY23 s. 35 d .d. 10 maaie 1609. 
147 De opkomsten fan dizze eardere kleasterlan.nen foelen net ünder de ynkomsten fan de 

üntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten fan de provinsje (P.L.G. van der Meer 
(e.o.), Adminisrrative en fiskale boa m en oangeande Fryslàn , 1993, s. 43 ). De besittings 
fan it kleaster büme nei de Herfoanning vu tsj inst steld fan de Akademy yn Frjentsjer 
nefièns in beslüt fan de Steaten fan Fryslän fan 1582 (mr. H.T. Obreen, Franeker. 
!11ve111aris der archieven , 1974, s. 7). 

148 HfF YY23 s. 229 d .d. 10 maaie 16 10. 
149 Won 7 f. 112, resesboek d.d. 8 feb. 16 10. 
150 Bar 51 f 14 d.d . 27 maaie 16 12. 
151 Bar51 s. 70vd.d. 15des. 16 12; id. s. 75vd.d. 8juny 1614. 
152 Namptisearje, namptiseeren, "eenige penningen daarom gepleit word, den eisc/1er 

onder Borgtochte Ier hand te stellen, tol dal de zaake by einde~vke vo1111isse word 
afgedaan" (J.E. Emlik en P. Brood (ynl.), Practisijns Woordenboekje, 1996). 

153 Bar 51 f. 69v d.d. 15 des. 16 13 . 
154 Bar 51 f. 6lv d .d. 14 july 16 13. 
155 TgW 63. 
156 TgW 69; S. Laansma, Laansma, yn: GJ 196679. 
157 TgW 72; Tresoar Bibleteek, Hs 1510 port. 4 . 
158 HfF WWl 7 interloc. nr. 3 d.d . 20 jw1y 1626. 
159 Bar 4 f. 27v. 
160 15 2792. 
161 Bar 4 d.d. 20 jann. 1630. 
162 Bar 4 f. 41 v d.d. 14 april 1630. 
163 HfF 16505 nr. 11 d.d. 20 des. 1636. 
164 Bar B4 f. 229v. 
165 Bol V5 konsint d.d . 11 maart 1646. 
166 JNI 11. 
167 WJM nr. 1277. 
168 David de Kok o.f.m. , Monasricon Batav11m I supplement, 1942, s. 144, 145; freonlike 

meidieling dr. H.J. Oldenhof op lt Hearrenfea.n; Wsw 130 f. 373; Fr. J. Bank, Blauwhof, 
Genealogie van een Fries - Hollands katholiek geslacht, s. 1-2, bylage 1: Fok.ke van 
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Lute, Oude soolstede aan Lindedijk Spanga wordt afgebroken, yn: Stelli11gwe1f2 1 sept. 
1988: GJ 198 1 29. 

169 WJM s. 123-130. 
170 PW 898. 
171WJM 131-133; StH 9-11 . 
172 WJM 131. 
173 HffIII 11 f. 1 d.d. 21 ja1U1 1612; WJM nr. 907. 
174 Bol 220 f. 5 d.d. 4 nov. 16 12. 
175 Dat sille deselde 20 pm län te Tsjerhvert (Iemswälde) wêze, dv' t (oerbeppe) Luyck 

Taede Hoppers' widdo vn 1537 by testamint taparte hie oan (pake) Galt:-e Hoppers (FT 
142). 

176 HCO T238. l 725, 910. 
177 Won 11 f. 135v d.d. JO sept. 1625. 
178 Fries M11se11mb11lleti11, juni 1992, s. 9-10. 
179 HfF EEE3 f. 245 d.d. 29 okt. 1629. 
180 T 344 nr. 976; 
181 Won 126 f. 32. 
182 WJM 729. 
183 Wsw 6 1 f. 193 ((ysje 9). 
184 NT 13.202 nr. 41 d.d. 12 tèbr. 1679. 
185 Wsw 65 f. 543-595; id. 66 f. 106 d.d. 23 okt. 1689; id. 66 f. 427-493 d.d. 6 april 1691. 
186 HF nr. Vlf 
187 NT 13.159 nr. 7lb. 
188NT13.159 197b 3deprokl. 22 aug. 1653. 
189 Ida 72 f. 2 l 7v. 
190 Sjoch foar de begrypsbepaling: Hein Walsweer, Onderzoek naar jus palronallls en 

swdiefi11a11cieri11g , 1992, s. 7. 
191 Patronym op grfm fan namme soan Hans. 
192 HfF YYI l s. 17. 
193 HffYYl2 s. 273 d.d. 7 maaie 1580. 
194 HfF YYl3 s. 256 d.d. april 1582. 
195 TgW 58 d.d. 21maaie1600. 
196 Htf YY20 s. 81 v d.d. 17 des. 1602. 
197 Bar 81 f. 65v d.d. 29 juny 1603. 
198 Tl4 16484 sintinsje d.d. 3 maaie 1604. 
199 Rekken fan de kleasteropkomsten oer 160617, yn: P.L.G. van der Meer (e.o.), 

Administratieve enfiskale boame11 oangeande Fryslá11, 1993. 
200 Sjoch bv Sas Seerps Scheltinga (321 ). 
201 Bar 51 s.131 d.d. 20 des. 161 5; HfF YY26 d.d. 6 july 16 16. 
202 Won S87 nr. 17 d.d. 18 des. 1695. 
203 GJ 1984 59. 
204 Bar 51 f. 14. 
205 py 230. 
206 HA 27, YB l 3. 
207 Frl 56 d.d. 23 april 1591; häntekening fan û.o. Seerp Bockes. 
208 De ederla11dsche Leeuw, maart 2000, kolom 103; BH 307. 
209 Won S6 75 f. 338 d.d. 23 april 1605; MF 1508/1509. 
210 Sjoch fierder 320/32 1. 
211 HfF YY23 68v, 229. 
212 JNl 10; MF 1888/1889. 
213 HC0238.l 1485; WJM 1218. 
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21-t T 344 976; WJM 1447 en s. 130-1 31: StH 8-9. 
215 Argyf fan it Fries Genootschap K II b 23: Dr. JG. Avis, Inventaris van her archief der 

Staten van Friesland voor 1580, 1963, s. XV. Tsjintwurdich makket it hänskrift die! ut 
fan de samling fan Tresoar Bibleteek, Hs 1407). 

216 Bernardus Romckes Eelckema, boargemaster fan Boalsert, komt mei svn soannen 
Gerbrant en Johaimes Barnardi vn 1580 foar op de list fan malkontinien (Charterboek 
IV 178, 190). Hja sille doe ütwykt wêze. Yn alle gefullen konune hja mei har tri.jen ek 
foar op de li st fan ballingen, dv' t om dy roai it heiteliin ferlitten hawwe. Gerbrant koe 
wol fam,·Jje fai1 Reyn west hawwe, want Reyn sy11 styfinem en Gerbrai1t syn (twadde9) 
frou wiene beide Marshornes (J. Visser, E'l.ules Concripti, yn: lt Beaken 1969, s. 189, 
190). Yn 1585 wie Gerbrailt al werom. Hy fiert dai1 in proses üt nanune fan syn soan 
Gerryt by S}11 earste (?) frou, Rinck Gerryts (Lopens), sfmder mis as erfgenamt fan Mari 
Douwedr tsj in oare neven en nichten fan Mari Douwedr (YB2 152 ). 
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FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

It t\vadde part fan it Genealogysk Jierboek ' 'vurdt fersoarge troch - en stiet ûnder 
ferant\.vurdlikens fan - de Fryske Rie foar Heraldyk. Dy Rie bestiet ut de 
neifolgjende persoanen: 

P.F. Visser, foarsitter, 
J.C. Terluin, H.F. 1, t\Yadde foarsitter, 
R.H. Postma, skriuwer, 
R.J. Broersma, Heraut Frisia IV, wapentekener, 
C.E. Kuipers, lid, argyfrneiwurker, 
AB. Dull tot Backenhagen, H.F. Il, lid, 
drs. H. Bremer, lid, 
J.R. van der Wal, adviseur tsjerklike heraldyk. 

De F ryske Rie foar Heraldyk jout rie by it ûndersyk nei en it ûnr.verpen fan 
famylje-, korporaasje- en oerheidswapens en flaggen yn Fryslän. Fierders 
registrearret de Rie dy v.rapens en flaggen yn it Genealogysk Jierboek. 

YNHALD 

Ynlieding 

Dit jier publisearret de Fryske Rie foar Heraldyk wer in tal wapens, dêr't earder 
yn us kontreien gjin publikaasjes fan bekend wiene. It giet dêrby ûnder oaren om 
wapens dy't by tafal weromfiln binne op grêfstiennen, tinkstiennen of by ûndersyk 
yn argiven. Om 't de Rie it fan grut belang achtet foar histoarysk en genealogysk 
ûndersyk, wurde de wapens opnommen. Dy wapens komme oan ·e oarder )TI 

'·Een aantal ' 'vapens uit Oosterlittens e.a.''. 

R.J. Broersma: Een aantal wapens uit Oosterlittens e.a. . . . . . . . . . . . . . 217 

Famyljewapens 
(en flaggen): 

Doarpsv.rapens 
en -flaggen: 

Euler, Kommers, Osinga, Rintjema, Scheringa-De 
Vries, Schrale, Spriensma, Vleeshomver, Vleeshouwer 

Oosterzee/Eastersee, Tzum!fsjom . . . . . . .. .. ...... . 
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Een aantal wapens uit Oosterlittens e.a. 

Na Kûbaard kon de '"Wurkgroep Grêfskriften" van het ' ·Genealogysk Wurk
ferbän" samen met ondergetekende in 2005 in de kerk van Oosterlittens terecht 
voor het opnemen van de teksten en de wapens op onder andere de grafzerken. 
Ook hier kwamen weer, naast de reeds alom bekende fanuliewapens, nog enkele 
niet bekende wapens en varianten op wapens van bekende families aan het licht. 
Helaas waren er ook wapens bij waarvan de bijbehorende naam niet meer was te 
achterhalen. 
De exemplaren die nog op een redelijke wijze te reconstrueren waren, w-orden 
hierbij beschreven en afgebeeld. 
Het betreft de ' ;vapens van Johannes Coopmans en zijn vrouw Auck Hobbe
dochter, Petronella à Brakel, Geertje lnth(i)ema, Antje Bartels, Renske Piers, 
Fopma, Ieslick Fopma, Aedger Romkes, Sprong of Spnmg en Siouck Duclis
dochter. 

De gevonden varianten zijn: Wybrandus Reddingius, Pierius Johannes Stel
lingwerff, Antie Rheestra (van Rheenstra, Rheen? Zie Rietstap: Reen) en Wiarda 
(van Harlingen; hier is nu een vergelijkbaar t\:veede exemplaar van gevonden). 

Johannes Coopmans 
Johannes Coopmans was o.a. burger-hopman te 
Leeuwarden. Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve 
adelaar; II. een huismerk in de vorm van een 
omgekeerde 4. 

Vrouw van Johannes Coopmans 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; 
II. drie klavers als een paal. De bovenste 
klaver is moeilijk meer te herkennen. 
Het helmteken op dit alliantiewapen 1s een 
klaver. 
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Auck Hobbedochter 
Was de vrouw van Auke van Unia, met het 
bekende Van Uniawapen met de omge,vende 
wassenaar. 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; II. 
drie St. Jacobsschelpen, geplaatst 1 en 2. 
Het helmteken op dit alliantiewapen is een 
uitkomend hert. 

0 
00 

Petronella à Brakel 
Was de eerste wouw van Wybrandus 
Reddingius, o.a. dominee te Oosterlittens. Zijn 
\vapen is een variant op de reeds van deze 
familie bekende wapens (zie hieronder). 
Haar wapen wijkt volledig af van de bekende 
(van) Brakel-wapens. 
Wapen: gevierendeeld: 1. en IV. een vlucht; II. 
en m. een opvliegende vogel met een steeltje 
waaraan een bes(?) in de snavel. 

Geertje Inth(i)ema 
Was de tweede wouw van Wybrandus 
Reddingius. Dit wapen lijkt duidelijk "ter 
plaatse voor de gelegenheid bedacht", 
door de initialen van het echtpaar in een 
doorsneden schild te plaatsen. 
Wapen: doorsneden: A. de kapitalen W 
en R; B. de kapitalen Gen 1. 
Het helmteken op dit alliantiewapen (met 
drie wapens) is een vogel met uit
gespreide vleugels en met een steeltje met 
een bes(?) in de snavel. 
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Renske Piers 

Antie Bartels 
Was de eerste vrouw van dominee Pierius 
Johannes Stellingwerff. Ook zijn wapen is een 
variant op de reeds bekende Stellingwerfwapens 
(zie hieronder). 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar: II. 
doorsneden: a. een klaver; b. de (her.) linkerhelft 
van een lelie. 

Was de tweede vrouw van dominee Pierius 
Johannes Stellingwerff. 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; 
II. drie klavers boven elkaar. 
Het helmteken op dit alliantiewapen (met 
drie v-.·apens) is een klaver. 

Fopma 
Dit wapen werd in ieder geval gevoerd door 
Hessel Jelles, Ieldert en Hidde Foprna. De 
eerste twee waren ontvanger te Oosterlittens 
en de laatste was burgemeester te Franeker. 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; II. 
een schoof, waaruit de hals en de kop van een 
vogel met lange spitse snavel komt (ooievaar 
of reiger). 

Ieslick Fopma 
Was de vrouw van Hessel Jelles Foprna. 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; Il. 
drie eikels, geplaatst 1 en 2. 
Het helmteken op het alliantiewapen van 
Hessel Jelles en Ieslick is de korenschoof met 
de uitkomende vogelkop. 
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Aedger Romkes 
Of Edger Romckes was mederechter te 
Baarderadeel . 
Wapen: gedeeld: I. de Friese halve adelaar: II. 
doorsneden: a . drie klavers, geplaatst 1 en 2: b. 
een huismerk, bestaande uit 2 in elkaar geschoven 
kapitalen A, waarvan de horizontale balk tot 
buiten de t\~1eede A doorloopt en ondersteund 
wordt door een schuinlinkse balk. 
Het wapen van zijn vrouw Siuurdtke Siurdtsdr. 
is: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; II. blanco 
(onbeschadigd, niet ingevuld). 

Het helmteken op het alliantiewapen is het huismerk uit het mannenwapen. 

Sprong 
Dit wapen v,1erd onder andere gevoerd door Ulbe 
(doctor), Suffridus (vaandrig) en Siurdt Sprong 
of Sprung. 
Wapen: een klimmende leeuw. 
Het wapen van de vrouw van Ulbe, Eets 
Siurdtsdochter Auckema, is onherkenbaar be
schadigd. Het lijkt of er drie figuren boven elkaar 
hebben gestaan. De contouren hiervan komen 
echter in het geheel niet overeen met de reeds 
bekende Auckemawapens. 
Als helmteken boven dit alliantiewapen wordt de 
leeuw uit het wapen van Sprong gebruikt. 
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Siouck Duclisdochter 
Was de vrouw van Romcke Rienckx. (wapen 
gedeeld: rechts de Friese halve adelaar en 
links onherkenbaar). 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar: 
Il. de kapitalen S en D, boven en onder 
vergezeld van een klaver. 
Als helmteken op dit alliantiewapen \vordt 
een uitkomende vogel gebruikt. 



Gevonden varianten op bekende familiewapens zijn: 

Wybrandus Reddingius 
Dominee o.a. te Oosterlittens. Het wapen is een 
variant op de reeds bekende wapens van 
Reddingius en Redding(h), zoals dat onder 
andere staat in Nederland~ch Pathciaat 30 jrg 
1944, 238. 

Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar (van 
zwart op goud); II. (in zilver) een versmalde 
keper (hier in de vorm van een omgekeerd 
kapitaal V, gelijkend op een huismerk), onder 
vergezeld van drie weerhaken geplaatst l en 2 
(alles van blauw). 
De kleuren tussen ( ) zijn gebaseerd op de 
bekende wapens. 

Pierius Johannis Stelllingwerff 
Dominee o.a. te Oosterlittens. Wapen: gedeeld: 1. 
de Friese halve adelaar; II. doorsneden: a. drie 
eikels, geplaatst l en 2; b. een huismerk. 

Antie Rheestra 
Was de vrouw van Ieldert Foprna (zie hier
boven). 
Wapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; II. 
een schuin geplaatst klaverkruis met aan beide 
zijden halverwege van de armen doornen, het 
kruis in de hoeken vergezeld van een klaver. 
Dit wapenbeeld lijkt nog het meest op het 
wapen Reen (Leeuwarden), zoals dat ook in 
Rietstap staat afgebeeld; gedeeld: 1. de Friese 
halve adelaar; II. doorsneden: a. in zilver een 
zwart leliekruis; b. in goud drie groene klaver
bladen, gaffelsgewijs geplaatst. 
Ook bij dit alliantiewapen is als helmteken de 
schoof met de uitkomende vogelkop uit het 
mannenwapen Foprna gebruikt. 
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Dat is ook het geval bij het alliantiewapen van Hidde Fopma en zijn vrom\· Hiske 
Dirckx Adama. 
Haar wapen is beschadigd: gedeeld: L onherkenbaar: Il drie (stokken, pijlen / 
speren of lisdodden?), nvee knllslings geplaatst en de middelste verticaal, ge
bonden met een lint 
Haar ·wapen lijkt niet op de bekende Adamav"apens en doet eerder aan het wapen 
van bijvoorbeeld de familie Holdinga (drie gebonden lisdodden) of Rhala (drie 
gebonden pijlen of speren) denken. 

Ag Wiarda 
Was secretaris van Baarderadeel . Het 
wapen van deze Wiarda is een van de an
dere bekende Wiardawapens afv"~jkend 
exemplaar, dat ik herkende van de Harlinger 
wapenborden als het wapen van Gerlofke 
Wiarda. 1 Het v\~jkt slechts op enkele details 
af van dat wapen en kan nu dus derhalve als 
familiewapen worden aangemerkt. 
Wapen: doorsneden: A een zwemmende 
zwaan op golvende schildvoet, met een 
kroon op de kop en een ring om de hals; B. 
een rennende hazewind op een grond. 
Wiarda was gehuwd met A 0 Hoytinga (met 

het bekende Hoytingawapen met wassenaar en rozen). Het helmteken op dit 
alliantiewapen is de Z\'Vaan met kroon en halsband uit het Wiardawapen. 

De beschrijvingen van de grafzerken en de wapens uit Oosterlittens en de 
afbeeldingen daarvan zullen worden opgenomen in de digitale versie van de serie 
"Grêfskriften en oare genealogyske en heraldyske bysünderheden yn en om de 
tsjerken Tusken Flie en Lauwers", op de website van de FA 

Alliantiewapen Engelsma - Fink 
Naar aanleiding van een vraag aan de Rie over een wapen op een grafzerk te 
Gorredijk, heeft ons lid J.C. Terluin samen met de betreffende vragenstelster ter 
plaatse een onderzoek gedaan naar de eventueel nog aanwezige restanten van dat 
wapen. Het betrof het alliantiewapen van ds. Jacobus Engelsma en zijn vrouw 
Akke Jelgers Fink, dat ondanks de beschadigingen uit de Franse tijd gelukkig nog 
door Terluin gereconstrueerd kon worden. De beschrijving luidt: 
mannemvapen: gedeeld: 1. de Friese halve adelaar; Il. een klaver en een huismerk 
in de vorm van 4 waarvan de verticale balk aan de onderzijde aan beide kanten 
wordt geschraagd, boven elkaar; vrouwenwapen: gedeeld: 1. de Friese 

1. Mr 0 . Schutte: De wapenborden te Harlingen , Ljouwert / Leeuwarde n, 1984, blz. 21 , 
nr 190. 
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halve adelaar: Il . doorsneden: a. een bloem op een steel met aan beide zijden een 
blad: b. een roos. 

R.J . Broersma, Heraut Frisia IV. 
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Euler. Dield: 1. Yn blau in sulveren kliuwend hart; Il. yn goud m gnene 
utskuorde palmbeam. 
Helmteken: in flecht mei in swarte en in reade \tjuk. 
Helmkleed en \\Tong: blau, fuorre fan wyt. 

Gedeeld: 1. in blauw een zilveren klimmend hert; Il. in goud een groene uitgerukte 
palmboom. 
Helmteken: een vlucht met een zwarte en rode vleugel. 
Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van wit. 

lt wapen mei fierd wurde troch de ynstjoerder Anton Charles Euler, beme 
24-1-1933 te Cheribon (Nederlands-Indië) en Riemke Dijkstra, beme 14-5- 1935 
te Hams en troud op13-3-l958 te Hams, en de neiteam dy 't de namme Euler 
fiere. 

Ontwerp: J.C. Terluin, lid F.R.f.H., yn oerlis mei de ynstjoerder. 
Ynstjoerder: P . Euler, Forelstraat 10, 5706 EG Helmond. 
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Kommers. Yn swart in hopbel oan in stàle mei oan \tjerskanten in blêd, alles fan 
goud, de hopbel nei boppen rjochte; in gouden skyldhaad, belein mei in read 
mûne-izer, oan "tjerskanten beselskippe fan in griene klaver. 
Helmteken: in gouden helmkroan, mei dêrut ko1m11end sän swarte hoannefearren. 
Helmkleed en wrong: swart, fuorre fan giel 

In zwart een hopbel aan een steel met aan weerskanten een blad, alles van goud, 
de hopbel naar boven gericht; een gouden schildhoofd, beladen met een rood 
molenijzer, aan weerskanten vergezeld van een groene klaver. 
Helmteken: een gouden helmkroon, met daaruit komend zeven zwarte hanenveren. 
Hehnkleed en wrong: zwart, gevoerd van geel 

It wapen mei fierd \vurde troch de neiteam fan Reinier Adrianus Kommers, beme 
02-06-1918 te Dordrecht, troud op 05-02-1942 te Dordrecht mei Cornelia 
Zijderveld, beme 27-09-1921 te Dordrecht en ferstoam 24-12-2003 te Dordrecht. 

Unt\'Verp: A.B. Dull tot Backenhagen, lid F.R.f.H., yn oerlis mei de ynstjoerder. 
Ynstjoerder: R. Kommers, Groen van Prinstererweg 297, 3317 SN Dordrecht. 

Osinga. Dield: I. de Fryske heale eam, kommend ut de dielingsline, swart op 
goud; Il. trochsnien: a . yn goud in swarte heafoarke mei trije tinen en de stàle 
omheech; b. yn read trije sulveren klavers, pleatst l en 2. 
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Helmkleed en wrnng: read, fuorre fan wyt 
Helmteken: trije strusfearren, t\;va read en in giele yn 'e midden, foar de middelste 
fear in omheechsteande reade bakstien. 

Gedeeld: 1. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. 
doorsneden: a. in goud een zwarte hooivork met drie tanden, met de steel omhoog; 
b. in rood drie zilveren klavers, geplaatst 1 en 2. 
Helmkleed en wrong: rood, gevoerd van và 
Helmteken: drie struisveren, t\vee rode en een gele in het midden, voor de mid
delste veer een rechtop geplaatste rode baksteen. 

Dit wapen is in brekking yn kleur op it besteande famyljewapen, en hat in eigen 
helmteken krigen. It wapen kin ek fierd wurde mei in gouden einierdenkroan mei 
tri je blêden en twa pearels, en fiif reade rutfoarmige ealstiennen yn de hollebän. 

Dit is it persoanlike wapen fan Sjoerd Sybe Osinga, beme te Drachten op 
14-9-1945, neikommeling van Sjoerd Wopkes Osinga, beme te Menaam op 
30-12-1806 en stoam te Berltsurn op 7-7-1853, troud te Menameradiel op 
28-9-1826 mei Titia Tetmans Dijkstra, beme te Wier op 23-7-1805 en stoarn te 
Berltsurn op 1-2-1887. Beide wiene se bakstienfabrikanten te Berltsurn. 
Ontwerp: J.C. Terluin, yn oerlis mei de ynstjoerder. 
Ynstjoerder: S.S. Osinga, Zuidkade 29, 9203 CL Drachten. 
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Rintjema. Dield: I. de Fryske heale eam, kommend ut de dielline, swart op goud; 
Il. yn blau trije sulveren klavers, pleatst 1 en 2. 
Helmteken: trije gouden nötieren mei blêd. 
Helmkleed en wrong: blau, fuorre fan wyt. 

Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; Il. in 
blauw drie zilveren klaverbladen, geplaatst 1 en 2. 
Helmteken: drie gouden korenaren met blad. 
Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van ~~t. 

It wapen mei fierd wurde troch de neiteam fan Jan Tjeerds Rintjema, beme 
6-2-1823 te Gytsjerk en ferstoarn 3-5-1885 te Dantumadiel. troud op 13-5-1854 
te Rinsumageast mei Ri."\.ije A1U1es Lyzenga, beme 21-8-1832 te Rinsumageast en 
ferstoarn 20-12-1909 te Rinsumageast. 

Untwerp: neffens in besteand wapen van Geertje Harmens Rintjema, kleuren 
betocht troch 
J.C. Terluin, lid F.R.fH, yn oerlis mei de ynstjoerder. 
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Ynstjoerder ut namme fan de famylje Rintjema: J. Huisman, Engwerd 25, 9202 
AN Drachten. 

Alliänsjewapen Scheringa - De Vries 

Scheringa. Yn blau in sulveren dwersbalke, belein mei twa griene klavers; de 
balke boppe beselskippe fan trije peinjen en ûnder fan ien peinje, alles fan goud. 
Helmteken: in gouden droechskeardersskjirre. 
Helmkleed en wrnng: rjochts blau, fuorre fan giel, lofts grien, fuorre fan wyt. 

In blauw een zilveren dwarsbalk, beladen met twee groene klavers; de balk boven 
vergezeld van drie penningen en onder van een penning, alles van goud. 
Helmteken: een gouden droogscheerdersschaar. 
Helrnkleed en ·wrong: rechts blauw, gevoerd van geel en links groen, gevoerd van 
wit. 

De Vries. Dield: 1. yn goud in grien maaieklokje (Convallaria rnajalis) mei in blêd 
rjochts en lofts fan de stfile en mei de sulveren tsjelkjes oan de rjochterkant, 
steande op in griene skyldfoet; II. ornkeard en ferlege mantele oan ·1 skyldhaad ta 
en ynbûgd, fan hoppe fan sulver, belein mei in read ferkoarte krUs, en fan 
ûnderen fan grien, belein mei twa oranje woartels, krUslings pleats en bûn mei in 
sulveren lint. 
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Helmteken: in read skeanlofts pleatst pompeblêd mei de iepening nei loftsboppen. 
Helmkleed en wrong: grien, fuorre fan giel. 

Gedeeld: 1. in goud een groen lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) met een blad 
links en rechts van de stengel en met de zilveren kelkjes aan de rechterkant, 
staande op een groene schildvoet; II. omgekeerd en verlaagd gemanteld tot aan het 
schildhoofd en ingebogen, boven van zilver. beladen met een rood verkort kruis, 
en onder van groen, beladen met h:vee oranje \.vortels, kruislings geplaatst en 
gebonden met een zilveren lint. 
Helmteken: een rood schuin.links geplaatst plompenblad met de opening naar 
linksboven. 
Helmkleed en wrnng: groen, gevoerd van geel. 

It wapen Scheringa mei fierd wurde troch Dirk Scheringa, beme 21-9-1950 te 
Grijpskerk en syn neiteam. 
It wapen De Vries is it persoanlike wapen fan frou Baukje de Vries, beme 
15-9-1951 te Driezum. 

Untwerp: R.J. Broersma, tekener F.R.f.H. yn oer.lis mei de famylje. 
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Ynstjoerder: D. Scheringa, Spanbroekerweg 125, 1715 GL Spanbroek. 

Schrale. Dield: I. yn swart in merkuriusstêf fan goud; II. trochsnien: a. yn sulver 
tri je griene klavers, pleatst 2 en 1; b. yn blau in sulveren omkearde sylboat, 
farrend op in weagjende skyldfoet fan sulver, belein mei trije blauwe weagjende 
dwersbalken. 
Helmteken: in flecht mei in swarte en in \\lite v.juk, mei in sulveren haadletter S 
dêrtusken. 
Helmkleed en wrong: blau, fuorre fan wyt. 

Gedeeld: 1. in zwart een gouden mercuriusstaf; Il. doorsneden: a. in zilver drie 
groene klaverbladen, geplaatst 2 en l ; b. in blamv een zilveren omgewend 
zeilschip, varende op een golvende schildvoet van zilver, beladen met drie blamve 
golvende dwarsbalken. 
Helmteken: een vlucht met een zwarte en een witte vleugel, met een zilveren 
hoofdletter S ertussen. 
Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van v.it. 

It wapen mei fierd wurde troch de neiteam fan Sijbrand Hijlkes Schrale, beme 
likemöch 1771 te Warns, (,.,_ 29-8-182 1) en troud op 18-2-1798 mei Sjieuwke 
Piers Zwierrnan, beme 3-12-1772 te Warns(,.,_ 17-3-1857). 
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Unt\>.1erp: L. Hartsuiker te Boalsert, yn oerlis mei de heit fan de ynstjoerder. 
Ynstjoerder: HD. Schrale, Buterhoek 38, 8621 BM Heech. 

Spriensma. Yn grien in gouden St. Andreasknls, mei oer alles hinne in sv.rart 
ovaal medaljon, mei in sulveren holle mei burd fan in Helleenske kriichsman, nei 
rjochts keard; it medaljon boppe en ûnder beselskippe fan in klaver, en rjochts en 
lofts fan in lizzende leelje mei de foet nei binnen ta, alles fan goud. 
Helmteken: in utkommende swarte hynsteholle mei hals. 
Helmkleed en v.lfong: grien, fuorre fan giel. 

In groen een gouden St. Andrieskruis, met over alles heen een zwart ovaal 
medaillon, beladen met een zilveren bebaard hoofd van een Heleense krijgsman, 
naar rechts gewend; het medaillon boven en onder vergezeld van een klaver, en 
rechts en links van een liggende lelie met de voet naar het midden gericht, alles 
van goud. 
Helmteken: een uitkomend zwart paardenhoofd met hals . 
Helmkleed en wrong: groen, gevoerd van geel. 
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lt wapen mei fierd v.urde troch de neiteam fan Jan Spriensma, beme op 
24-6-1886 te Westergeast, (t 14-11-1918) en troud op 11-5-1911 mei Antje 
Hofinan, beme op 18-7-1883 te Ie, (t 21-11-1918). 

Unt\verp: Heraldisch Atelier Bultsma te Kollum. ~n oerlis mei de ynstjoerder. 
Ynstjoerder: J.Y. Spriensma, Zwaan 42, 9892 HJ Grootegast. 

Vleeshouwer. Wapen: :yn sulver in blau blêd fan in tsjoksel mei it skerp oan de 
boppekant, it blêd boppe beselskippe fan trije reade drippen, pleatst ûnder de 
t\vadde, tredde en fjirde ynskulping fan it sk) ldhaad; in read sk)·ldhaad. fiif kear 
ynskulpe, de middelste ynskulping rint troch yn 'e foarm fan in leelje; de leelje 
aan \'\jerskanten beselskippe fan in gouden klaver sûnder stàle, utgeande fan de 
t\vadde en fjirde ynskulping. 

Helmteken: in sul veren bän, om bar beset mei fiif reade dripfoarmige bloedkralen 
en fjouwer pearels; op 'e bän in gouden trochsnien stjoerrêd mei fiif speaken, 
dêr't de middelste horizontale speaken hielendal fan yntakt binne. 
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Helmkleed: rjochts yn banen fan blau en read, 
fuorre fan wyt, en lofts yn banen fan read en blau, 
fuorre fan wyt. 

Wapenspreuk: NOU LANIUM AGITARE (Jo 
moatte in slachter net op 'e nekke sitte), yn swarte 
haadletters op in v.~t lint, fuorre fan blau . 

Wapenkreet: TOUTE QUE TÀTE, yn S\>varte 
haadletters op in wyt lint fuorre fan blau. 

Flagge: in blauwe flecht mei in wyt blêd fan in tsjoksel mei it skerp oan de 
boppekant; in \>\~te hys mei in breedte fan 1t4 flaggelingte, mei trije reade drippen 
boppe-inoar. De flagge yn in ferhàlding fan 3 : 4 (hichte x lingte). 

Wapen: in zilver een blauw blad van een disselbijl met het scherp omhoog, het 
blad boven vergezeld van drie rode druppels, geplaatst onder de tweede, derde en 
vierde inschulping van het schildhoofd; een rood schildhoofd, vijfmaal 
ingeschulpt, de middelste inschulping loopt door in de vorm van een lelie; de lelie 
ter weerszüden vergezeld van een ongesteelde gouden klaver, uitgaande van de 
tweede en de vierde inschulping_ 

Helmteken: een zilveren band, beurtelings bezet met vijf rode druppelvormige 
bloedkoralen en vier parels; op de band een gouden doorgesneden stuurrad met 
vijf spaken, waarvan de middelste horizontale spaken geheel intact zijn. 

Helmkleed: rechts in banen van blauw en rood, gevoerd van \>\~t, en links in banen 
van rood en blauw, gevoerd van wit. 

Wapenspreuk: NOU LANIUM AGIT ARE (ge moet een vleeshouwer niet op de 
nek zitten), in Z\:Varte kapitalen op een wit lint, gevoerd van blauw. 

Wapenkreet: TOUTE QUE TÀTE, in zwarte kapitalen op een \\~t lint, gevoerd 
van blauw. 

Vlag: een blauwe vlucht met een wit blad van een disselbijl met het scherp 
omhoog; een ""~tte hijs met een breedte van 1t4 vlaglengte, met drie rode druppels 
boven elkaar. De vlag in een verhouding van 3 : 4 (hoogte x lengte). 

It wapen mei de wapenkreet ' 'Toute que tàte" mei fierd wurde troch de neiteam 
fan Nicolaas Vleeshouwer Gr), beme op 27-08-1930 te Amsterdam., en troud op 
03-08-1957 te Akkrum mei Tetsje Hof, beme op 30-05-1935 te Aldeboarn en 
ferstoam op 02-12-1984 te Stiens, dy't de namme Vleeshouwer fiere. 

It wapen sûnder de wapenkreet "Toute que tàte" mei fierd wurde troch de neiteam 
fan Nicolaas Vleeshouwer, beme op 13-01-1900 te Amsterdam, ferstoam op 
18-12-1972 te Amsterdam, en troud op 22-06-1926 yn Lemsterlän mei Paulina 
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Jacoba Kofinan, beme op 29-02-1896 te Kampen en ferstoam op13-06-1988 te 
Zaandijk, dy't de namme Vleeshom:ver fiere. 

Untwerp: de ynstjoerder. 
Y nstjoerder: R.R. Vleeshouwer, Stadhouderslaan 18, 971 7 AE Groningen. 

Vleeshouwer. Wapen: yn sulver in read blêd fan in tsjoksel mei it skerp oan de 
boppekant, it blêd boppe beselskippe fan trije blauwe drippen, pleatst ûnder de 
twadde, tredde en fjirde ynskulping fan it skyldhaad; in blau skyldhaad, fiif kear 
ynskulpe, de middelste ynskulping rint troch yn · e foarm fan in leelje; de leelje 
oan v.jerskanten beselskippe fan in gouden klaver sûnder stàle, utgeande fan de 
twadde en fjirde ynskulping. 

Helmteken: in sulveren bän, om bar beset mei fiif blauwe dripfoarmige lapis 
lazuli en fjouwer pearels; op 'e bän in gouden trochsnien stjoerrêd mei fiif spaken, 
dêr't de middelste horizontale spaken hielendal fan yntakt binne. 

Helmkleed: rjochts yn banen fan blau en read, fuorre fan W)1, en lofts yn banen 
fan read en blau, fuorre fan W)1. 
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Wapenspreuk: NULLUS MUNDUS SINE 
MULIERIBUS FORTIBUS (Geen 'vereld 
zonder sterke vrouwen), yn swarte haadletters 
op in wyt lint, fuorre fan blau. 

Wapenkreet: NOLI LANIUM AGITARE, ~n 
swarte haadletters op in v-.iyt lint, fuorre fan 
blau. 

Flagge: in reade flecht, belein mei in wyt blêd 
fan in tsjoksel mei it skerp oan de boppekant; in 

wite hys mei in breedte fan ~ flaggelingte, mei trije blauwe drippen boppe-inoar. 
De fl.agge yn in ferhàlding fan 3 : 4 (hichte : lingte). 

Wapen: in zilver een rood blad van een disselbijl met het scherp omhoog, het blad 
boven vergezeld van drie blauwe druppels, geplaatst onder de tweede, derde en 
vierde inschulping van het schildhoofd; een blauw schildhoofd, vijfinaal 
ingeschulpt, de middelste inschulping loopt door in de vom1 van een lelie; de lelie 
ter weerszijden vergezeld van een ongesteelde gouden klaver, uitgaande van 
respectievelijk de tweede en de vierde inschulping. 

Helmteken: een zilveren band, beurtelings bezet met vijf druppelvormige blauwe 
lapis lazuli en vier parels; op de band een gouden doorgesneden stuurrad met vijf 
spaken, waarvan de middelste horizontale spaken geheel intact zijn. 

Helmkleed: rechts in banen van blauw en rood, gevoerd van wit, en links in banen 
van rood en blauw, gevoerd van wit. 

Wapenspreuk: NULLUS MUNDUS SINE MULIERIBUS FORTIBUS (Geen 
wereld zonder sterke vrouwen), in zwarte kapitalen op een ·wit lint, gevoerd van 
blauw. 

Wapenkreet: NOLI LANIUM AGITARE, in 2'varte kapitalen op een wit lint, 
gevoerd van blauw. 

Vlag: Een rode vlucht, beladen met een wit blad van een disselbijl met het scherp 
omhoog; een witte hijs met een breedte van ~ vlaglengte, beladen met drie blauwe 
druppels boven elkaar. De vlag in een verhouding van 3 : 4 (hoogte : lengte) 

It wapen mei fierd ·wurde troch Jacobus Johannes Vleeshouwer, beme 
09-04-1955 te Amsterdanl en syn neiteanl ut it houlik mei Christine Meijer, beme 
18-04-1951 te Haarlem en troud op 25-04-1977 te Amsterdanl, dv't de nanlme 
Vleeshouwer fiere. 

Untwerp: de ynstjoerder. 
Ynstjoerder ut namme fan J.J. Vleeshouwer: R.R. Vleeshomver, Stadhouderslaan 
18, 9717 AE Groningen. 
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Oosterzee / Eastersee 
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Wapen en flagge fan Oosterzee I Eastersee yn de gemeente Lemsterland I 
Lemsterlän 

Wapen yn fjouweren : 1. yn goud in griene klaver: Il . y11 blau twa sulveren fisken, 
de ûnderste omkeard; m. yn blau trije weagjende sulveren dwersbalken; N. }11 
sulver trije turven, pleatst 1 en 2. 

Flagge: in blauwe hys fan 1/3 flaggelingte en in flecht fan trije like hege hori
zontale banen grien, wyt en swart. 

Yn it wapen is it boerelibben, de mar, de fiskerij en de feanterij werom te finen . 
De klaver yn it earste kertier jout it boerelibben mei alles wat dêrby heart oan, 
wylst de sulveren fisken en weagjende dwersbalken de mar en fiskerij 
fertsjimvurdigje. Oan de feanterij , sa as dat eartiids bygelyks yn de "Veenpolder 
van Echten" barde, wurdt omtinken jûn troch de tri je turven. 
Y n de flagge is it wetter werom te finen y11 de blauwe hys of broeking. De griene 
baan jout it gers en it oare gewaaks oan dat der groeit, mei oare wurden, it 
boerelibben. De swarte baan stiet foar de feangrûn en de feanterij , wylst de v.~te 
baan stiet foar it sulver fan it jild, de ynkomsten, dy't dêrmei fertsjinne waarden. 
Wapen en flagge binne oannommen by gelegenheid fan it 100 jierrich jubileum 
fan Pleatslik Belang en op 19 novimber 2005 oan de )Tiwenners presintearre. 

Unt\~erp : J.C. Terluin, lid F.R.f.H. , neffens in idee fan W. Klijnsma te Eastersee. 
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'fzum / Tsjom 
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Wapen en flagge fan Tzum I Tsjom yn de gemeente Franekeradeel I 
F rjentsjerteradiel 

Wapen: yn fjouweren: 1. Yn grien in sulveren oansjende kowekop: Il . Yn goud in 
reade kliuwende liuv,·; m. Yn goud in reade skeanrjochts pleatste dolk, mei 
sulveren fersiering: IV. Yn grien in sulveren klaver. 

Flagge: yn fjouweren fan giel en grien op 1/3 flaggelingte fan de broekside: oer 
alles hinne in klaver mei in rjochte stàle, mei in hichte gelyk oan 2/3 flaggehichte, 
fan read yn it giel en fan wyt yn it grien. 

It doarpsgebiet fan Tsjom wie yn de midsieuwen sa grut, dat it yn fjouweren 
ferparte wie, yn saneamd fiam, lykas eartiids de grietenij Frjentsjerteradiel. 
Dy sitewaasje is wêrom te finen yn it wapen, dat yn fjouv.-eren dield is. Yn it 
earste part is yn grien in sulveren kowekop werom te finen as fen:vizing nei de 
feehàlderij , dy't al yn de Romeinske tiid in wichtich middel fan bestean wie. Yn 
de terp fan Tolsum waard in waakstaffeltsje fün ut de Ie of 2e ieu nei Kristus, 
dêr·t in keapkontrakt op skreaun v.ie foar in ko. As tsjinhinger fan dit kertier is yn 
it fjirde kertier in klaver set, as symboal foar feehàlderij of it besit fan greide. It 
grien yn it earste en fjirde part fan it '"'apen tsjut op de greiden om it doarp hinne. 
Yn it twadde kertier is in reade kliuwende liuw opnommen, as ferwizing nei de 
ferskate eale staten en stinzen dy't ltjir eartiids wiene. De liuw kaam ûnder oaren 
foar yn de wapens fan de slachten Herema, Burmania, Starkenborgh en de 
Hermana's. 
De doarpstoer fan Tsjom is de heechste fan Fryslän. hy is 72 meter heech. 
Neffens in ferhaal fan Waling Dijkstra hiene der twa àlderlingen ut Aldeboarn yn 
Tsjom op besite \vest, om de toer te mjitten mei in tou. Sy soene by de tsjerke yn 
harren doarp de heechste toer fan Fryslän bouwe, mar waarden trappearre. lt \viif 
fan de master fan Tsjom snie yn it geheim in stik fan it tou. Dêrtroch wurde de 
Tsjommers oant hjoed de dei ta "lyntsjesnijers" en de Aldeboarnsters 
'1uorkemjitters" neamd. De dolk yn it tredde kertier ferwiist nei dat ferhaal en is 
read kleure om te ferwizen nei de striid dy't hjir yn de l 6de ieu levere is op 
ferskate mominten. Hy is skean delset om aksje oan te jaan. 

Yn de flagge is ek wer de ferdieling yn fjouweren fan it doarp werom te finen, mei 
as sintrale figuer de klaver as symboal foar de greidbuorkeij , dy't it wichtichste 
middel fan bestean v.~e fan it doarp. Alles utfierd yn de kleuren fan it wapen. 
Wapen en flagge binne oannommen op de gearkomste fan Doarpsbelang op 25 
maart 2005. 

Untwerp: J.C. Terluin, lid F.R.fH. 
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