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9epke ,  the fly ing dutchm an fan de lemmer

ron postma

Epke, the f lying Dutchman fan De Lemmer

Wa ken him net, Epke, the f lying Dutchman fan De Lemmer? Europeesk, 
wrâld- en Olympysk kampioen turnjen oan de rekstôk, de man dy 
’t it oandoarst om op it grutste poadium fan de wrâld as earste trije 
f lechteleminten efterinoar yn syn oefening te ferwurkjen en dêrnei wer 
mei beide fuotten ta in stabile stân op ’e grûn del te kommen. Faaks is it 
hast krekt sa’n grutte prestaasje om nei alle lof en oandacht 
dy ’t er krigen hat ek yn figuerlike sin mei beide fuotten op ’e grûn 
stean te bliuwen. Epke is in sieraad foar Fryslân en foar de sport yn it 
algemien. Dat ek syn kollega-topsporters der sa oer tinke, hat bliken 
dien omdat er net minder as f jouwer kear ta sportman fan it jier keazen 
is (2009, 2011, 2012 en 2013). Wa’t mear witte wol oer syn palmares kin 
better syn webside rieplachtsje (www.epkezonderland.com). 

Yn dit artikel hawwe wy in hiel oare ynfalshoeke: syn komôf. In stamrige 
fan tsien generaasjes, te begjinnen mei Minne Anskes, dy ’t om 1700 
hinne buorke ûnder Reduzum en einigjend mei Epke (1986). Al syn 
manlike foarâlden komme wiidweidich op it harspit, net allinnich de 
nammen en genealogyske data mar ek ha ik besocht harren libbensrin 
sa goed mooglik yn te kleurjen foar safier’t de boarnen dat talieten. As 
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wichtichste skaaimerken fan it Zonderlandlaach kinne neamd wurde dat 
de âldste generaasjes roomsk katolike boeren wienen út de greidhoeke 
(benammen Hinnaarderadiel en Wymbritseradiel). Om 1900 hinne is Epke 
syn oerpake Huite Zonderland (1876-1959) ferhuze fan Skearnegoutum nei 
Dunegea (Doanjewerstal). In oare karakteristyk is de grutte maatskiplike 
belutsenheid, sa’t dy yn de lettere generaasjes nei foaren komt. 
Yn ’e maityd fan 2015 sil de kertiersteat fan de neamde Huite Zonderland 
ferskine yn de foarm fan in mânsk boek. Dêrby is keazen foar in ferlykbere 
opset mei dizze stamrige, mei in soad oandacht foar it wol en wee fan 
de ferskate famyljes yn de manlike en de froulike line. Neist de famylje 
Zonderland komme ek de famyljes Rijpkema, Huitema, Bouma, Postma, 
Romkes, Slippens, (Terwisscha van) Scheltinga op it aljemint en noch 
folle mear fan foar de tiid dat elkenien in skaainamme hie. Foar neiere 
ynformaasje kin men terjochte by de skriuwer fan dit artikel: Ron Postma, 
it Klaailân 18, 8742 KX Burchwert (H.J.Postma@gmail.com). 

I. Minne Anskes, berne Reduzum, stoarn Easterlittens 29 maart 1730, 
boer en hynstekeapman te Reduzum en Easterlittens, tr. 1. gerjocht 
Idaarderadiel 10 maaie 1675 Grytsje Pieters, berne Reduzum. Bern: 
Anske (folget II); tr. 2. gerjocht Ljouwerteradiel 7 maaie 1692 Tryntsje 
Tsjeards, fan Aldeboarn, stoarn foar 1702; tr. 3. gerjocht Idaarderadiel 
3 july 1702 Grytsje Martens, stoarn nei 1730. 

Minne Anskes en Grietie Pytters beyde tot Roodhuisum doen proclameren 
dat sij malcander in de egte trouw belooft hebben. Den 10e Maij 1675 
hebben dese proclamanten hun trouw voor ons, Grietman en Secretaris 
gesolemniseert, actum utsupra

 Sabinus Wissema en A. van Hobbema

Dizze houliksakte yn it proklamaasjeboek fan Idaarderadiel is it âldste dokumint oer 

de skiednis fan de famylje dy’t yn 1811 de namme Zonderland oannomd hat. Minne 

en Grytsje kamen beide fan Reduzum. Yn 1692 en yn 1702 soe Minne nochris twa 

kear syn ja-wurd jaan; doe waarden as wenplakken neamd respektivelik Wurdum 

en wer Reduzum. Feitlik giet it lykwols alle kearen om it selde wenstee: Minne 

Anskes hierde in pleats net al te fier fan Reduzum mar formeel foel it ûnder it doarp 

Wurdum. Hjir hat Minne fan 1675 ôf sa ’n 30 jier lang buorke op in hierpleats mei 

57 pûnsmiet lân.1 Yn alle gefallen hawwe sy hjir om 1684 hinne in soan Anske krigen. 

Grytsje Pieters moat foar 1692 stoarn wêze, want op 7 maaie 1692 troude hy foar it 

gerjocht fan Ljouwerteradiel foar de twadde kear mei Tryntsje Tsjeards út Aldeboarn. 

1  Stimkohier 1698 LWL Wurdum nr. 38, Wilhelmus Petreus út namme fan syn frou 
eigener, papist. Minne Anskes, brûker.

Aldeboarn lei no net samar neist de doar, mar it wol my oan dat Minne wol gauris in 

útstapke makke nei oare kontreien. Neist boer wie hy ommers ek hynstekeapman en 

as sadanich stie hy ek bekend yn de omkriten fan Sint Nyk.2 

Oft hy en Tryntsje Tsjeards ek bern krigen hawwe, is neat oer bekend. Op 3 july 

1702 troude Minne al wer foar de tredde kear foar it gerjocht fan Idaarderadiel mei 

Grytsje Martens út Wytgaard en ek fan harren is neat bekend oer bern.

Nei Easterlittens

Lykas sein hierde Minne Anskes in pleats mei 57 pûnsmiet lân ûnder Reduzum, mar 

tusken 1702 en 1708 is hy ferhuze nei in gruttere hierpleats mei 96 pûnsmiet lân 

ûnder Easterlittens.3 Hy moat al net sa jong mear west ha – faaks rûn hy al tsjin de 

60 jier – en wat him ta dizze stap brocht hat, is ûndúdlik. Foar syn soan Anske hie  

hy it net dwaan hoegd, want dy troude yn 1716 en waard boer op de pleats Zonderland 

by Lytsewierrum. Minne hat oant syn dea ta trochbuorke te Easterlittens.4 Op 

29 maart 1730 is hy dêr stoarn.5 Wêr en wannear ’t Grytsje Martens stoarn is, witte 

wy net. De pleats yn Easterlittens is oernomd troch Lolke Keimpes.

II. Anske Minnes, berne Reduzum om 1684 hinne, boer op Zonderland 
te Lytsewierrum, stoarn Skearnegoutum 11 april 1774, tr. gerjocht 
Baarderadiel 9 maart 1716 Akke Pieters Wigmana, berne op Zonderland, 
stoarn 23 july 1756. Bern: Minne (1783†) en Pieter (folget III). 

Anske Minnes is om 1684 hinne berne te Reduzum as soan fan Minne Anskes en 

Grytsje Pieters. Wy witte dat, omdat de pastoar fan Reahûs in aparte oantekening 

makke hat by syn ferstjerren op 11 april 1774: ’Anske Minnis nonagenarius’, dat wol 

sizze dat er 90 jier âld wie. Dat wie yn dy tiden grif it neamen wurdich. Anske moat dan 

út it earste houlik fan syn heit Minne Anskes mei Grytsje Pieters west ha. Doe ’t hy yn 

1716 troude mei Akke Pieters, wenne er yn Easterlittens, dêr ’t syn heit doe boer wie.

Akke Pieters Wigmana

Om it jier 1700 hinne waard de pleats Zonderland ûnder Lytsewierrum bewenne troch 

Pieter Jansen en syn frou Peerk Johannes. Sy wienen yn 1676 troud en hienen f jouwer 

bern krigen: in soan Jan en trije dochters Akke, Hiltsje en Sjouk. Omdat Akke neamd 

is nei har beppe Auk Pieters, wie sy mooglik de âldste dochter en sil sa om 1680 hinne 

2  Aut.boek DON d.d. 21-03-1698 ‘Minne Ansckes, paerdekoper en huisman tot 
Wirdum….’; hy waard kurator oer de weesbern fan Hylcke Watzes en Roelifcke yn 
de Skarren by Sint Nyk. Fan in famyljerelaasje docht neat bliken.

3  Floreenkohier 1708 BAA Easterlittens nr. 23, secr. U. Idsardi c.s. eigener. Minne 
Anskes brûker.

4  Reëelkohieren 1711-1728 BAA Easterlittens nr. 23, meyer Minne Anskes. 1730 meyer 
Minne Anskes widdo. 1731 meyer Lolke Keimpes.

5  DTB 405 (RK Reahûs).
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berne wêze. De f jouwer bern brûkten út en troch de skaainamme Wigmana6 (of ek 

wol Wigmans), omdat der fia harren beppe Auk Pieters konneksjes wienen mei de 

Wigmana’s fan Abbegea.7 Foar 1711 wienen Pieter Jansen en Peerk Johannes beide al 

stoarn en buorken harren bern op Zonderland.8 

Op 9 maart 1716 troude Akke Pieters mei Anske Minnes út Easterlittens. Nei alle 

gedachten hawwe sy de earste jierren noch earne oars wenne, want de âldste soan 

Minne is net op Zonderland berne, mar de twadde soan Pieter wol (25 jannewaris 1721).

Buorkje op Zonderland

Dat Anske en Akke net dalik nei harren trouwen op Zonderland útein setten binne, 

hat mooglik te krijen mei de earste feepestgoarre, dy ’t fan 1714 oant likernôch 1719 

omware yn Fryslân. Om 1720 hinne sil Anske Minnes boer wurden wêze op de pleats 

dêr ’t Akke hikke en tein wie. It wie in hierpleats mei 112 pûnsmiet lân om ’e doar. 

Hjir hat Anske oant 1771 ta buorke en net sûnder fertuten. 

Yn 1749 waard hy ‘een welgesteld boer’ neamd. Sy moasten 57 gûne en 19 stuorren 

belesting betelje wêrmei’t harren fermogen op sa ’n 7000 gûne rûsd wurde kin. 

Anske Minnes sels wie ien fan de ‘collecteurs’, dy ’t by de lju lâns de doar gongen om 

it jild te barren. Opfallend is dat hy de papieren ûndertekene mei in krúske; blykber 

koe hy better rekkenje – dat is te sizzen mei jild omgean – as skriuwe! 

Yn 1746 wie de âldste soan Minne troud mei Janke Johannes. Nei alle gedachten 

hawwe de jonge lju noch in jiermannich op Zonderland wenne, mar fan 1750 ôf 

buorke Minne sels op in hierpleats ûnder Skarnegoutum.9 Yn jannewaris 1756 wie 

ek de twadde soan Pieter troud mei Ysbrandsje Simkes en hja hienen Osingahûs, 

in hierpleats ûnder Easterein, besette kind. Krekt in heal jier letter, op 23 july 1756, 

stoar Akke en bleau Anske samar ynienen hielendal allinnich efter op Zonderland. 

Hy wie al 72 jier, mar woe foarearst noch gjin belies jaan.

De âlde dei Yn maaie 1771 rûnen de hierjierren fan soan Pieter Anskes op Osingahûs 

ôf. De pleats wie ferkocht, dat Pieter moast oars omsjen.10 Dat wie foar Anske reden 

om úteinlik plak te meitsjen. Hy wie ommers al 87 jier! Ek al sil er net sels noch efter 

de mjukskroade rûn ha – wy witte neat oer syn bedriuwsfiering – nuver is it wol dat er 

sa lang op it âlde stee wenjen bleaun is. Lykas sein waard Pieter yn maaie 1771 boer op 

Zonderland en ferhuze Anske nei syn oare soan Minne Anskes yn Skearnegoutum.11 

Minne en Janke hienen gjin bern krigen en faaks wie dat wol sa nof lik foar de âld 

man. Op 11 april 1774 is hy dêr stoarn, 90 jier âld. 

6  DTB 405 (Trouregister RK Reahûs) 29 juni 1739: tsjûgen: Anske Minnes en Acke 
Pieters Wigmana.

7  GJ 1976: side 91-103.
8  Reëelkohieren HEN 1711 Lytsewierrum 36, meyer: de kinderen van Peerk Pyters.
9  Reëelkohieren WYM 1750 Skearnegoutum 11, meyer: Minne Anskes.
10  Argyf LC d.d. 17-09-1768.
11  Personele kohieren HEN 1771: ‘Anske Minnes vertrokken na Goutum’.

III. Pieter Anskes, berne Lytsewierrum (op Zonderland) 25 jann. 1721, 
boer op Osingahûs en Zonderland, stoarn 22 maart 1786, tr. gerjocht 
Hinnaarderadiel 21 jann. en RK Reahûs 22 jann. 1756 Ysbrandsje 
Simkes, berne Wommels 6 maart 1735, stoarn 8 des. 1779. Bern: Akke 
(1756-1829), Tryntsje (1758-1830), Anske (1759†), Simke (1760†), Pierkje (1762-
1847), Anske (folget IV), Lolkje (1765-1781), Simke (1767-1837), Jan (1768-1827), 
Marijke (1770-1835), Gelke (1771-1818) en Marten (1772-1800).

‘In Sonderlant’

Op 25 jannewaris 1721 waard Pieter Anskes berne ‘in Sonderlant’ sa ‘t pastoar 

Strijthout fan Reahûs yn syn doopboek apart oantekene hat. In part fan syn neiteam 

hat yn 1811 dêrom de namme Zonderland as skaainamme oannomd. 

Fragmint út it doopboek fan Reahûs út 1721; tsjûgen by de doop fan Pieter wienen 

Akke har broer Jan Pieters en syn frou Eels Japecks.

Pieter wie de twadde soan fan Anske Minnes en Akke Pieters, dy ’t al yn 1716 troud 

wienen. Syn âldere broer Minne sil tusken 1717 en 1720 berne wêze, mar doe wennen 

Anske en Akke nei alle gedachten noch net op Zonderland.12 Pieter Anskes hat syn 

jonge jierren trochbrocht op Zonderland, dêr ‘t ek syn mem Akke Pieters hikke en 

tein wie. Yn 1746 troude syn broer Minne Anskes, mar mooglik bleau hy foarearst 

mei syn jonge frou Janke Johannes op Zonderland wenjen.13 It soe mei Pieter noch 

tsien jier duorje ear ’t ek hy oan ’e kant rekke mei Ysbrandsje Simkes.

In rike boeredochter

Ysbrandsje wie goed 14 jier jonger as Pieter. Sy is berne te Wommels en is op 

6 maart 1735 Roomsk doopt yn it Martinustsjerkje yn Boalsert as twadde dochter 

fan Simke Lolles en Nynke Gelkes. Har heit wie yn 1749 fierwei de rykste boer fan 

de hiele omkriten.14 It wie foar Pieter Anskes dan ek in boppeslach doe ’t hy yn 1756 

Ysbrandsje oan ’e heak slaan koe: op 21 jannewaris trouden sy foar it gerjocht fan 

12  Minne komt net foar yn it RK doopboek Reahûs, dat yn 1716 begjint.
13  Minne Anskes wurdt as gesinshaad nearne neamd yn it kwotisaasjeskohier (1749); 

by Anske Minnes yn Lytsewierrum wennen op dat stuit fiif folwoeksenen. Dat sille 
mooglik west ha: Anske Minnes en syn frou Akke Pieters, Minne Anskes en syn 
frou Janke Johannes en Pieter Anskes.

14  Kwotisaasjeskohier Wommels (1749): Simke Lollesz, welgesteld boer: oanslach 107-9-0.
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Hinnaarderadiel en in dei letter yn it Roomske Martinustsjerkje te Boalsert. 

Pieter en Ysbrandsje setten harren foarearst nei wenjen op Osingahûs, in hierpleats 

mei 90 pûnsmiet lân oan de Hidaarderfeart ûnder Reahûs, mar destiids hearende 

by Easterein.15 Hjir hawwe sy 10 bern krigen, dy ’t allegearre – útsein de twa 

âldsten – Roomsk doopt binne te Reahûs; allinnich Akke en Tryntsje binne yn it 

Martinustsjerkje yn Boalsert doopt, lykas Ysbrandsje eartiids sels. Yn maaie 1771 hat 

Pieter Anskes Osingahûs ferruile foar Zonderland en dêr krigen hy en Ysbrandsje 

nochris twa bern: Gelke en Marten makken tolf yn in dozyn, alhoewol ’t der twa 

berntsjes yn ’e kream stoarn binne. 

Werom nei Zonderland

De ferhuzing fan Pieter en Ysbrandsje nei Zonderland like in logyske stap, mar dêr 

kinne dochs fragen by pleatst wurde. Syn âlde heit Anske Minnes wie yn 1771 ommers 

al 87 jier en wie al widner sûnt 1756, it jier dat Pieter en Ysbrandsje trouden. Wêrom 

hat Anske sa lang trochbuorke? Om it jild hoegde dat net want hy siet der goed by, 

sa meie wy oannimme. Wêrom hawwe Pieter en Ysbrandsje dan net fuort nei harren 

trouwen de hierjierren fan Zonderland oernomd? Soe der strideraasje om west ha 

mei syn ienige broer Minne? 

Minne wie al yn 1746 troud mar mooglik wenne it jonge pear earst noch in skoft op 

Zonderland; fan 1750 ôf komme wy him tsjin as hierder fan in pleats mei 62 pûnsmiet 

lân by Skearnegoutum. Dat wie sawat de helte lytser as de 112 pûnsmiet, dy ’t by 

Zonderland hearden. It is opfallend, dat Pieter letter fan de sân jonges, dy ’t er krige, 

net ien nei syn broer Minne neamd hat! Spitigernôch krige Minne gjin bern, dat wy 

kinne net neigean oft hy fan syn kant ek sa ôf hâldend west ha soe by it ferneammen. 

Dat âlde Anske Minnes nei 1771 de lêste jierren by syn âldste soan Minne yn 

Skearnegoutum sliten hat, soe fansels te krijen hawwe kinne mei it grutte gesin fan 

Pieter en Ysbrandsje, mar soe like goed it gefolch west ha kind fan in famyljekwestje. 

Hoe ’t it ek wêze mei, Pieter en Ysbrandsje ferhuzen yn maaie 1771 nei Zonderland, 

omdat Osingahûs yn septimber 1768 al by opbod ferkocht wie en Pieter Anskes hie der 

blykber gjin bod op dien. Sa jong wie hy ommers ek net mear. Lykas sein krigen sy op 

Zonderland noch twa jonkjes, mar Ysbrandsje soe net hiel âld wurde; op 8 desimber 

1779 wie sy der ûnder de misse yn it skûltsjerkje fan Reahûs samar hinne fallen en 

hja is op de 11de desimber yn Lytsewierrum stoarn.16 Sy wie noch mar 44 jier mar hie 

lykwols 12 bern op ’e wrâld setten. 

Pieter is stoarn op 22 maart 1786, mar hy hat de ein blykber al earder oankommen 

sjoen: op 13 maart hie hy by testamint syn sweagers Bonte Everts fan Skettens en 

15  Floreenkohier & reëelkohier HEN Easterein 33, brûker fan 1757 ôf: Pyter Ansges.
16  De pastoar makket apart in oantekening yn it begraffenisboek fan Reahûs: ‘Obiit a 

Lutkewirum undecima die Mensis Decembris IJsbranda Simkis uxor Piter Anskes 
– valde subito cum octava die ejusdem Mensis in Oratorio Nostro ackux(?) Sacram 
sump sisset eucharistiam’. 

Gelke Simkes fan Wommels ta fâden oer de minderjierrige bern ornearre.17 Foarearst 

setten de bern dy ’t noch thús wennen it bedriuw troch. Nei syn trouwen yn 1796 is de 

âldste soan Anske hjir boer wurden.

IV. Anske Pieters, berne Easterein/Reahûs (op Osingahûs) 26 okt. 1763, 
stoarn Lytsewierrum (op Zonderland) 5 jann. 1810, tr. RK Reahûs 29 maaie 
1796 Pytsje Rientses Slippens, berne Easterein/Reahûs (op Slippens) 11 
sept. 1775 , stoarn Easterwierrum 25 jann. 1831. Bern: Ysbrandsje (1797-
1871), Marijke (1798-1881), Pieter (1799-1873), Rients (1801-1814), Jan (folget 
V), Minne (1804-1890), Gelke (1807-1810) en Akke (1808-1873).

Anske Pieters is berne op 26 oktober 1763 as âldste soan fan Pieter Anskes en 

Ysbrandsje Simkes. De oare deis hat de pastoar fan Reahûs him doopt mei de 

Latynske namme Anselmus. 

Syn heit Pieter Anskes hierde op dat stuit de pleats Osingahûs oan de Hidaarder 

feart ûnder it hjoeddeiske Reahûs, mar eartiids hearrende ta it doarp Easterein. 

Yn ’e maityd fan 1771 koe Pieter de hierpleats Zonderland oernimme fan syn âlde 

heit Anske Minnes. Sadwaande kaam lytse Anske as jonkje fan sân jier noch wat 

tichter by skoalle te wenjen, want wy meie oannimme dat er it lêzen en skriuwen yn 

Lytsewierrum leard hat. 

Yn 1779 rekke earst syn mem Ysbrandsje Simkes wei en goed seis jier letter stoar 

Pieter Anskes sels. De weesbern krigen as kuratoaren harren omkes Gelke Simkes 

en Bonte Everts tawiisd en setten ûnder harren tafersjoch it bedriuw op Zonderland 

troch; as âldste soan kaam de ferantwurdlikens foar de buorkerij en de deistige hoed 

en noed foar syn bruorren en susters benammen op de skouders fan Anske te lizzen. 

Hy wie noch mar 22 jier en tiid om te trouwen hie hy foarearst blykber net want hy 

soe noch sawat 10 jier frijfeint bliuwe.

Anske en Pytsje

Pytsje har widze stie op Slippens, in eigen pleats oan de Slypsterfeart ûnder Reahûs, 

net fier fan it âlde Roomske skûltsjerkje. Dêr is sy op 11 septimber 1775 doopt as 

dochter fan Rients Jelles en Marijke Lolles. Yn it selde tsjerkje is Pytsje op 29 maaie 

1796 troud mei Anske Pieters. Hy wie al 32 jier, sy noch mar 20. 

Feitlik troude sy by Anske syn famylje yn, want syn bruorren Marten (23), Gelke (24), 

Jan (27) en syn suster Marijke (26) wennen ek noch altyd op Zonderland.18 Blykber wie 

dêr romte genôch, want der rikken wol trije skoarstiennen. 

Yn goed tsien jier tiid krigen Anske en Pytsje acht sûne bern, dêr ’t net ien fan yn ’e 

widze stoarn is. Soks mei sa om 1800 hinne wol as útsûnderlik bestimpele wurde. 

17  Autorisaasjeboek HEN d.d. 07-04-1786 Nad. Toeg. 13.101, 521: ‘gezien de 
testamentaire dispositie van wijlen P. Anskes d.d. 13-03-1786’.

18  Speesjekohieren HEN 1796/1797 Lytsewierrum nr.16 (5 folwoeksenen).
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Wol hawwe sy lytse Gelke as beuker fan trije jier ferlern en Rients as opslûpen jonge 

fan 13 jier. Wol sa slim wie it, dat Anske sels ek net âld wurden is; hy rekke wei op 

5 jannewaris 1810, noch mar 46 jier âld. 

De namme Zonderland

Yntusken wie Fryslân yn 1810 in departemint fan it Frânske keizerryk wurden en de 

grutte baas Napoleon woe hawwe dat elkenien in fêste famyljenamme kieze soe. Op 

moandei 16 desimber 1811 ferskynde buorman Minne Haantjes as folmacht fan de 

bern fan Anske Pieters foar de ‘maire’ (boargemaster) fan Wommels om foar harren 

offisjeel de namme Zonderland – yn ’t earstoan ek noch faak skreaun as Sonderland 

– oan te nimmen. Sels neamden Minne en syn broer Durk Haantjes harren tenei 

Oudhuis. Guon lju namen dizze Frânske nijmoadrigens net al te earnstich en skipen 

de neiteam op mei nammen, dêr ’t oant hjoed-de-dei ta om spotgnyske wurdt; wy 

kenne de foarbylden. Soe men ek dizze wat wûndere nammen as in ferduldich protest 

tsjin it Frânske regear sjen moatte? Zonderland en Oudhuis; it klinkt earmoedich 

mar it is net wat it liket. Feitlik ferwize de nammen nei ieuwenâlde boerepleatsen, 

dy ’t sy op dat stuit bebuorken en sy wienen net de iennigen yn ’e omkriten: ek Pytsje 

Rientses liet har tenei – lykas har bruorren Lolle en Yme – Slippens neame, nei de 

pleats dêr ’t sy hikke en tein wie. 

Bliuwt fansels de fraach wêr ’t it toponym Zonderland op tsjut. Myn pake Huite 

Zonderland (1876-1959) woe hawwe, dat it te meitsjen hie mei it leech lizzende lân om 

’e pleats hinne. Winterdeis strûpte it yndie faak ûnder wetter en stuts de hústerp as in 

eilân boppe de wetterf lakte út; in pleats ‘sûnder lân’, sa like it. In moai ferhaal, mar 

it moat ôfdien wurde as Zonderland-humor. De namme Zonderland as toponym – ek 

wol skreaun as Sonderland, Sunderland of noch oare farianten dêrop – dûkt al foar it 

earst yn 1543 yn ’e histoarje op en de namme Oudhuis (Auda huys) sels al yn 1427.19 It 

leit net yn ’e reden, dat in anekdoatysk ferhaal oer it komôf fan in namme sa lang yn 

’e oerlevering stân hâlden hat.

Oaren wolle wol hawwe, dat de namme Zonderland/Sonderland ôf lieden is fan 

Sânlean/ Saunlen, in toponym dêr ’t yn âlde tiden it plak fan it hjoeddeiske Reahûs mei 

oantsjutten waard. Noch altyd hjit de Slachtedyk hjir de Sânleansterdyk. De namme 

Sânlean – en tal fan farianten dêrop – is oarspronklik ek ferbûn oan de namme fan 

in pleats, dêr ’t de namme ek fan werom giet oant 1511 ta. Omdat de nammen Sânlean 

en Zonderland al sa lang elk in eigen entiteit fertsjinwurdigje en dúdlik altyd oars 

skreaun waarden, wol it my net oan, dat der in etymologysk ferbân wêze soe.

De bêste ferklearring fan de namme Zonderland komt nei myn betinken fan 

Philippus Breuker.20 Al sûnt de 9de ieu kamen selsstannige pleatsen foar yn Fryslân, 

dêr ’t yn ’t earstoan mienskiplik lân by brûkt waard. Yn ’e 12de ieu kaam priveebesit 

fan lânadel op mei eigen pleatsen: staten mei ‘steand’ lân, dat is te sizzen, lân dat net 

19  D. J. van de Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698. Fryske Akademy 2004.
20  Ph. H. Breuker, De Greidhoeke, side 29. Wijdemeer 2012.

om de pear jier ruile waard mei oare boeren. Dy staten waarden geandewei fierder 

opsplitst. Sa soe Zonderland in ôfsplitsing wêze fan it oanbuorjende Oudehuis, 

dat dus earst in âldere aadlike state west ha soe. ‘Zonder’ moat yn dit ferbân lêzen 

wurden as ’afzonderen’ en ‘afgezonderd’ lân. Sa soe in ‘zonderland’ in ekwivalint wêze 

fan ‘state’, mei dit ferskil, dat de haailannen fan in state faaks noch wol lange tiid 

mandélich yn gebrûk wienen, wylst by ‘zonderland’ alle lân fuort al priveebesit wie. 

Yn Fryslân is mar ien foarbyld bekend fan in ‘zonderland’ of sonderlân: de pleats 

ûnder Lytsewierrum. Yn East-Fryslân binne mear foarbylden.

Hoe ’t it ek wêze mei, buorman Minne Haantjes liet de namme Zonderland optekenje 

foar de bern fan Anske Pieters silger. Ek Anske syn âldere susters Akke, Tryntsje 

en Pierkje Pieters lieten harren tenei sa neame. It is opmerklik, dat harren trije 

jongere bruorren Simke, Jan en Gelke Pieters en harren jongste suster Marijke de 

namme Wytsma oannomd hawwe. Dy namme – ek wol skreaun as Wietsma – komt fan 

Ysbrandsje Simkes har famylje en waard bygelyks al fier foar 1811 brûkt troch Ysbrandsje 

har heit Simke Lolles.21

De jonge widdo

Mei 112 pûnsmiet greidlân om ’e doar (en noch 10 pûnsmiet lân fan Pytsje sels) wie 

Zonderland in grutte hierpleats, dêr ’t sa’n 23 of 24 kij molken waarden. Anske syn 

bruorren en susters wienen sa njonkenlytsen allegear it hûs út. It wie dan ek in hiele 

slach, doe ’t Anske der op 5 jannewaris 1810 by wei rekke. Pytsje bleau sitten mei acht 

lytse bern, fan ien oant tolf jier âld. Sy wie noch mar 34 jier mar is net wer troud. 

De âldste soan Pieter wie lykwols noch mar tsien jier, dat sy hat it bedriuw grif mei 

‘frjemd folk’ manmoedich trochsetten.

No moat sein wurde, dat de Frânske tiid foar de Fryske boer net sa’n minne tiid wie, 

soks yn tsjinstelling ta de hannel en de skipfeart. En mei dat ‘frjemde folk’ sil it 

grif ek wat tafallen wêze; der buorke ommers famylje rûnom, fan Anske like goed as 

fan Pytsje. Mooglik hat benammen har broer Yme Pytsje mei rie en die bystien. Hy 

buorke op in pleats justjes oan de oare kant de Frjentsjerter feart, en syn lân grinze 

foar in part sels oan dat fan Zonderland. Dat er in spesjale bân mei syn suster hie, 

die bygelyks bliken, doe ’t er yn 1817 de tredde soan nei syn ferstoarne sweager Anske 

neamde. 

Mooglik hat ek Anske syn broer Jan Pieters Wytsma (1768-1827) in rol spile? Hy 

wie net troud en hie lange tiid boerefeint yn Turns west. Yn 1814 ferkocht er syn 

hûske dêr lykwols22 en ferhuze nei Easterein – dat is te sizzen, nei de omkriten fan 

it hjoeddeiske Reahûs. Neiere bysûnderheden ûntbrekke. Yn alle gefallen hat Pytsje 

oant 1830 ta trochbuorke op Zonderland. 

21  Floreenkohier (1748, 1758) Wommels nr. 40: ‘Simke Lollesz Wytsma’.
22  T26 119006 424 (31-05-1814).
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Nei Easterwierrum

Dat Pytsje yn ’e rin fan it jier 1830 nei Easterwierrum ferhuze is, ropt fragen op. Sy 

wie ommers noch mar 55 jier, mar stoar al – as ‘renteniersche’ – op 25 jannewaris 

1831. Hie sy faaks al in skoft slim siik west, dat sy har net mear goed rêde koe? Dat wol 

my net oan. Har âldste dochter Ysbrandsje wenne dan wol al in jiermannich op in 

pleats tusken Easterwierrum en Boazum, mar Pytsje is yn har eigen hûs yn it doarp 

ferstoarn. Sy hie gjin testamint opmeitsje litten, ek al hie sy nochal wat besittingen; 

soks wiist allegear net op in lang siikbêd. 

Wannear ’t dat àl sa west hie: har jongste dochter Akke wie op dat stuit noch frijfaam 

en wenne noch altyd op Zonderland, lykas har soannen Minne en Pieter. Wêrom 

dan út har âlde fertroude omjouwing wei ferhúzje nei Easterwierrum? Boppedat 

hie har soan Jan Anskes Zonderland (1803-1835) yn maaie 1830 syn earste frou yn ’e 

kream ferlern en wie sitten bleaun mei in jonkje fan in pear wiken âld. No heukere 

hy dy simmer allinnich op Slippens om, notabene it bertehûs fan Pytsje, dêr ’t hy 

krekt begûn wie te buorkjen. Hie Pytsje net better op har plak west op Slippens? De 

argiven litte it spitigernôch ôfwitte. 

Zonderland ferlitten

Lykas sein, wennen Pieter, Minne en Akke noch altyd mei harren trijen op 

Zonderland, doe ’t harren mem nei Easterwierrum ferhuze. Yn april 1831 troude 

Akke lykwols en yn oktober 1836 rekke ek Minne oan ’e frou. Sa net Pieter, dy ’t as 

frijfeint allinnich efter bleau op Zonderland. 

Pieter Anskes Zonderland wie nei alle gedachten in man fan kwizekwânsje; hy hat 

jierren yn it bestjoer fan de Roomske Staasje op Reahûs sitten; hy wie tasjend fâd oer 

de bern fan syn omke silger Lolle Rientses Slippens en fan de bern fan syn broer 

silger Jan Anskes, dy ’t yn maart 1835 sa hommels omkaam by in slim ûngemak; hy 

wie grut boer op Zonderland en molk dêr wol 37 reabûnte kij. Zonderland wie in 

hierpleats, dat hy hoegde him ek net djip yn ’e skulden te stekken om it bedriuw oer 

te nimmen en dochs is it mis gien mei Pieter. Wie ’t faaks omdat er net troud wie? 

In boerinne wie yn dy tiden ommers o sa wichtich op ’e pleats, benammen wat it 

bûter- en tsiismeitsjen oanbelange; it wie sinnich en krekt wurk, dat net elkenien 

dwaan koe. 

Hoe ’t it ek wêze mei, Pieter moast al gau grutte sommen jild liene fan famylje en 

fan it Roomske tsjerkebestjoer, dêr ’t er sels diel fan út makke hie. Yn septimber 

1839 waard hy ûnder kuratele steld23 en yn ’e maityd fan 1841 moast hy foargoed 

Zonderland ferlitte: alle fee, ark en reau en alle húsrie waard by boelguod ferkocht.24 

De nije hierder waard Johannes Hommes Kalma.

Nei f jouwer generaasjes kaam dêrmei in ein oan goed 120 jier famyljeskiednis op 

Zonderland, it âlde stee, dêr ’t de famylje syn namme oan te tankjen hat. 

23  LC 27-09-1839.
24  LC 20-04-1841.

V. Jan Anskes Zonderland, berne Lytsewierrum (op Zonderland) 
18 jann. 1803, boer yn Turns (op Slippens), stoarn (ferdronken yn de 
Frjentsjertersfeart) 3 maart 1835; tr. 1. Wymbritseradiel 16 maaie en RK 
Reahûs 17 maaie 1829 Akke Wybes Bleeker, berne 11 jann. 1810, stoarn 
8 maaie 1830. Bern: Wybe (1830†); tr. 2. Hinnaarderadiel 19 jann. en 
RK Reahûs 22 jann. 1832 Antsje Epkes Romkes, berne Skearnegoutum 
8 sept. 1804, stoarn Turns 2 febr. 1850. Bern: Pytsje (1832-1861), Epke 
(folget VI) en Jantsje (1835-1836).
Antsje Epkes Romkes tr. 2. Wymbritseradiel op 9 maaie 1840 mei Boate 
Feddes van der Werf, berne 18 jann. 1805, stoarn 22 maaie 1877. Bern: 
Jantsje (1842-1909) en Dieuwke (1844-1907). 

In weesfamke mei sinten

It koarte libben fan Jan Anskes Zonderland soe men folút as tragysk bestimpelje 

kinne. Hy is berne op Zonderland, dêr ’t er syn skaainamme oan te tankjen hat en is 

op 18 jannewaris 1803 doopt yn it Roomske tsjerkje ûnder Reahûs. Hy wie noch gjin 

sân jier âld doe ‹t syn heit Anske Pieters weirekke. Syn mem Pytsje Rientses Slippens 

bleau sitten mei acht lytse bern mar sy hat it bedriuw op Zonderland manmoedich 

trochsetten. 

Op 16 maaie 1829 troude Jan Anskes mei Akke Wybes Bleeker fan Tsjalhuzum. It wie it 

begjin fan in koart en tragysk houlikslibben. It is nijsgjirrich om de foarskiednis fan 

Akke Wybes út ’e doeken te dwaan, benammen om ’t dit houlik Jan gjin wynaaien lein 

hat. Akke wie de iennige dochter fan Wybe Jans Bleeker en Geartsje Doekes. Wybe en 

Geartsje hienen buorke ûnder Tsjalhuzum, hienen dêr fiif bern krigen, mar hienen 

dy ek alle fiif wer jong ferlern. Yn 1803 wienen Wybe en Geartsje ferhuze nei Tinga, in 

pleats fuort ûnder Snits. Tsjin alle ferwachtings yn krigen sy dêr op 11 jannewaris 1810 

noch in jonge dochter Akke. Yn 1811 stoar lykwols Geartsje Doekes en it jier dêrop Wybe 

Jans, dat Akke wie as beuker fan twa jier al wees, mar net ûnbegoedige! Sy wie de ienige 

erfgename fan sawat ƒ11.000,- dat foarearst troch har fâden omke Pieter Jans Bleeker 

en Harmen Jacobs Mulder beheard waard.25

Nei alle gedachten is lytse Akke ek by har omke Pieter yn Tsjalhuzum grut brocht, want 

dêr wenne sy, doe ’t Jan Anskes har de knottedoek oanbea. Omke Pieter hat Jan Anskes 

grif wol ef kes goed hif ke, want Akke wie noch mar 19 jier en moast syn tastimming 

foar it houlik ha. Blykber seach hy yn Jan Anskes in gaadlike partner foar Akke Wybes, 

want op sneon 16 maaie 1829 binne sy troud op it gritenijhûs fan Wymbritseradiel en 

de dei dêrnei yn it Roomske tsjerkje fan Reahûs. Wêr ’t Jan en Akke it earste jier fan 

harren trouwen krekt wenne hawwe, is net hielendal dúdlik, mar dat sil dochs earne yn 

25  Nei de dea fan Geartsje Doekes wie Wybe Jans Bleeker nochris op ’e nij troud mei 
Reintje Thomas Wiersma (10-05-1812 Snits), mar op houliksbetingsten. Nei de dea 
fan Wybe Jans Bleeker kaam dêrom (sawat) it hiele erfskip de lytse Akke Wybes 
Bleeker ta (akte fan skieding: T26 119005 59 d.d. 22-02-1813).
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’e omkriten fan Reahûs west ha.26 Fanwegen in stikmannich slimme stjergefallen naam 

Jan Anskes syn libben yn it jier 1830 in ûnferwachte kear. Op 31 maart 1830 hie Akke 

in jonge soan krigen, dy ‹ sy nei har heit Wybe neamde. Oft it de neisleep fan in swiere 

befalling wie, ferhellet de histoarje net mar goed fiif wiken letter, op 8 maaie 1830, 

rekke Akke wei, noch mar 20 jier âld. Foar Jan wie dêrmei de besiking noch net foarby; 

f jouwer moanne letter (7 septimber 1830) waard ek it jonkje him ûntnomd. Hy wie 

yntuskentiid boer wurden op Slippens mar stie der dus wer hielendal allinnich foar.

Buorkje op Slippens

Oan de Slypsterfeart ûnder Reahûs stie eartiids de pleats mei de namme Slippens, 

dêr ’t Jan Anskes syn mem Pytsje Rientses berne wie. Sy wie noch altyd foar 2/5 part 

eigener en it oare 3/5 part wie fan har bruorren Lolle en Yme. Lolle wie boer op 

Slippens. Hy wie al lange tiid widner en húsmanne dêr mei fiif minderjierrige bern: 

Martentsje (1811), Akke (1813), Rients (1815), Gerben (1818) en Jan (1821). Om 1830 hinne 

waard hy slim siik27 en op 31 jannewaris 1830 rekke Lolle wei. De weesbern wienen 

noch te jong om him op te folgjen, dat de pleats kaam frij. 

Op tongersdei 6 maaie 1830 waard alle replik guod fan Slippens by boelguod 

ferkocht:28 fee, ark en reau, meubels en húsrie, alles waard yn ien kear fan de hân dien. 

Dat Jan Anskes as takomstich boer op Slippens dy dei net as opkeaper oanwêzich 

wie, is net sa ferwûnderlik want twa dagen letter stoar syn jonge frou Akke Wybes 

Bleeker. Alle fee op Slippens – achttjin kij, f iif rierren, trije hoklingen, in bolle, in 

hynder, in baarch, seis keallen en in skiep – waard troch frjemd folk opkocht, en 

dochs moat Jan yn de selde simmer fan 1830 boer op Slippens wurden wêze. 

De bern fan Lolle woenen harren oanpart yn de pleats wol ferkeapje. De pleats en 

de 70 pûnsmiet lân dy ’t dêrby hearde, waard taksearre op mear as ƒ22.000,- en 

Lolle syn bern krigen as harren oanpart (3/10) dêryn 20 pûnsmiet lân tawiisd.29 Mei 

tastimming fan harren fâd Pieter Anskes Zonderland brochten sy dy stikken lân op 

’e buorden en by de finale ferkeap op 1 septimber 1830 waard Jan Anskes eigener.30 

De rest fan it lân en de pleats bleau foarearst ûnferdield yn ’e famylje en hierde hy 

derby. Sadwaande f leach Slippens net útelkoar en waard Jan boer op ’e pleats dêr ’t 

syn mem hikke en tein wie. 

26  Akke Wybes Bleeker stoar 08-05-1830 te Easterein op nr. 50a; Wybe Jans Zonderland 
stoar 07-09-1830 te Easterein op nr. 61; Slippens stie doe bekend as Easterein nr. 62.

27  Ynventarisaasje Lolle Rientzes Slippens: T26 140007 17 (17-03-1830): ‘schuld aan 
chirurgijn te Tirns, visite en medicijnen in de laatste ziekte: ƒ17,60’.

28  T26 140007 41 (06-05-1830).
29  T26 140007 48 (24-05-1830).
30  T26 140007 104&105 (18-08-1830/01-09-1830).

  De omkriten fan Reahûs mei de pleatsen Osingahûs, Oudehuis, Zonderland, Slippens en de 

pleats fan Epke Sikkes Romkes/Epke Jans Zonderland ûnder Skearnegoutum.

Nei alle swierrichheden kamen foar Jan Anskes yn ’e hjerst fan 1830 nochris tsjustere 

tongerwolken opsetten. Nei de Frânske tiid wienen de súdlike en de noardlike 

Nederlannen ta ien steat makke, mar no drige der al in skoftke reboelje omdat it 

suden him fan it noarden losmeitsje woe. Kening Willem I hie frege om frijwilligers 

foar syn leger, mar dat smiet net folle op. Dêrom kaam op 11 oktober 1830 in dekreet 

dat alle tsjinstplichtigen fan de provinsjale skutterijen tusken 25 en 35 jier opkomme 

moasten. 

Jan Anskes wie dan yn 1822 foarearst wol frijlotte fan militêre tsjinst, mar hy wie 

dêrmei net frijsteld en soe dochs in oprop krije kinne. Dat paste him tige min fansels 

no ’t er krekt sels boer wurden wie. Foar begoedige lju wie it yn dy tiden lykwols 

mooglik in ramplesant yn te hieren en dêr is Jan Anskes ek yn slagge. Gerrit van der 

Horst, in klokmakkersfeint út Snits doarst it aventoer wol oan om de tsjinstplicht 

foar Jan oer te nimmen.

In slim ûngemak

Yn 1832 troude Jan Anskes op ’e nij mei Antsje Romkes, de âldste dochter fan Epke 

Sikkes Romkes fan Skearnegoutum. Eins wie ’t hast syn buorfamke, want de pleats 

fan Epke Sikkes oan de (hjoeddeistige) Ivige Leane stie feitlik net folle mear as in 

heale kilometer fan Slippens ôf. Antsje wie dêr berne en wie Roomsk doopt op 

8 septimber 1804. Sy wie noch mar f jouwer jier doe ’t har mem yn it kreambêd stoar. 
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Op tongersdei 19 jannewaris 1832 binne Jan en Antsje troud op it gritenijhûs fan 

Hinnaarderadiel te Wommels. Trije dagen letter, op snein 22 jannewaris, hawwe 

sy elkoar nochris de hân jûn ûnder de heechmisse te Reahûs. Al gau kamen der twa 

berntsjes: Pytsje (28 des. 1832) en Epke (5 april 1834). Blykber hienen Jan en Antsje 

ôfpraat earst Jan syn mem Pytsje te ferneammen, dy ’t ommers op Slippens hikke en 

tein wie en noch mar sa koart lyn (1831) stoarn wie. De âldste soan waard dêrom nei 

Antsje har heit Epke neamd. 

Op tiisdei 3 maart 1835 sloech it needlot al wer ûnferbidlik ta op Slippens. It wie 

stoarmwaar dy dei doe ’t Jan mei syn buorman Douwe Hiddes Hobma moarns betiid 

mei de boat nei Snits ta soe. Beide manlju binne doe yn ’e Frjentserterfeart ûnder 

Ysbrechtum ferdronken. De pastoar fan Reahûs docht der yn syn begraffenisboek 

wiidweidich ferslach fan. Yn fertaling komt it hjir op del:31 

Op de 3e dei fan maart, moarns om 9 oere hinne, binne fuortby Snits nei it opkommen 

fan in swiere stoarm op tige ûngelokkige wize yn it wetter ferdronken: Jan Anskes 

Zonderland en Douwe Hiddes Hobma, dy ’t in tref lik rjochtskepen en foarbyldich 

libben hân hawwe ûnder it doarp Turns.

De trageedzje wie grut; yn ien klap wienen twa jonge húshâldingen heiteleas. 

Korneliske Pieters Reekers, widdo Hobma, bleau sitten mei fiif jonge bern en Antsje 

Epkes mei twa beukers fan ien en trije jier âld en in tredde op komst. Antsje wie 

ûntreastber. Yn de Ljouwerter Krante fan 10 maart 1835 ferwurde sy it sa:

Bij een allerdroevigst ongeluk verloor heden morgen, niet ver van het dorp

IJsbrechtum, mijn waarde Man JAN ANSKES ZONDERLAND, in den ouderdom

van ruim 32 jaren, zijn leven in het water, mij twee kinderen nalatende, nog te jong

om het gemis van hunnen Vader te bezeffen. De zwaarte van dit verlies gevoelende 

kan alléén de gedachte, dat het nuttig en werkzaam leven, hier door den overledene

geleid, hem eene betere wereld heeft doen ingaan, mijne droef heid matigen. 

Tirns,  ANTJE EPKES ROMKES,

den 3 Maart 1835 Weduwe Jan Anskes Zonderland

Jan Anskes syn dea hie tige hommels west en in testamint hie hy net meitsje litten. 

Antsje en de bern wienen dus de iennige wettige erfgenamen. In heal jier nei it 

slimme ûngemak wie der noch wol in lyts famke berne – Jantsje, dus neamd nei Jan 

Anskes – mar dy moast Antsje it jier dêrop al wer ferlieze. Fan dy lytse wie Antsje ek 

wer foar in part erfgename, dat it waard der al mei al net ienfâldiger op. It wie dêrom 

31  Argyf RK Parochy Reahûs; T273-08, nr. 11 (begraffenissen 1752-1866): ‘Die 3 Martii: 
Circa horam nonam mane prope Sneek orta tempestata magna valde infortunate in 
aquis submersi sunt Jan Anskes Zonderland et Douwe Hiddes Hobma viri probatae 
integritatis et exemplaris vitae. Sub pago Tirns. Post renovationem olei sacri’.

saak al it replik guod goed op papier te setten. Dêrom kaam op 18 augustus 1836 

notaris Hoekstra fan Wommels nei Slippens om de ynboel fan Antsje te beskriuwen.32 

In rike widdo

No sil Antsje nei alle gedachten dêr net allinnich op Slippens omheukere hawwe. 

Yn de boelbeskriuwing wurdt ommers ek gewach makke fan ‘verschuldigde 

bodeloonen’, dat nei Jan syn dea sil Antsje mei frjemd folk trochbuorke hawwe. 

Yn 1838 besleaten de oare eigeners fan ‘Slippens’ – Yme Rientses Slippens (3/10) en 

de bern fan Anske Pieters Zonderland en Pytsje Rientses Slippens (4/10) – harren 

oanpart yn it âlde famyljespul fan de hân te dwaan, net ûnderhânsk mar by 

iepenbiere ferkeaping,33 dat Antsje moast op har iepenst wêze om net fan de pleats 

ôf jage te wurden. It hiele spul mei it lân derby wie ynsetten op ƒ19.247. By de finale 

ferkeap op 22 jannewaris 1838 by kastlein De Haan yn Rien, dêr ’t Antsje sels by 

oanwêzich wie, ferhege sy it bod mei ƒ130 en gjin ien gyng dêr noch oerhinne; op ’e 

nij wie Slippens net útinoar f lein. 

Mannich boeresoan út ’e omkriten fan Turns en Reahûs sil it hâlden en dragen fan 

Antsje Epkes mei mear as gewoane belangstelling folge hawwe. It wie yn dy tiden 

gjin seldsumens dat in widdo troude mei har feint/bedriuwslieder, mar by Antsje 

gyng it oars. Yn Dearsum buorke de frijgeselle boer Boate Feddes van der Werf mar 

syn pleats wie net sa gaadlik mei in soad ferspraat lizzend los lân derby en boppedat 

wie koartlyn de nije strjitwei Ljouwert-Snits foar in part troch syn gerjochtichheid 

oanlein. Boate seach mear yn it spul fan Antsje en Antsje seach nei fiif jier roujen wol 

wat yn Boate. Sy waarden it gau iens. 

Op 29 april 1840 hâlde Boate boelguod op ’e pleats yn Dearsum34 en op sneon 9 maaie 

1840 trouden sy foar de boargerlike stân en de dei dêrop waard harren houlik nochris 

befêstige ûnder de heechmisse te Reahûs. Boate en Antsje wienen beide al 35 jier en 

harren trouwerij like in ferstânshoulik. Lykwols krigen sy noch twa dochters: Jantsje 

(16 maaie 1842) – nochris ferneamde Antsje har earste man silger Jan Anskes – en 

Dieuwke (6 april 1844), neamd nei Boate syn ferstoarne mem. 

Foar Antsje rêste der lykwols gjin seine op Slippens: noch mar 45 jier âld stoar sy dêr 

op 2 febrewaris 1850. It wie gjin hommels ferstjerren lykas mei Jan Anskes eartiids. 

Al op 20 desimber 1849 hie sy Boate offisjeel ta fâd beneamd oer Epke en Pytsje, de 

bern út har earste houlik35 en har bidprintsje makket gewach fan ‘geduldig lijden’. 

Op 7 febrewaris 1850 is Antsje begroeven te Easterein. 

Feitlik wienen Pytsje en Epke Jans Zonderland no wees, mar sy bleauwen foarearst 

by ‘omke Boate’ wenjen. Boate Feddes troude al wer op 6 augustus 1851 mei Marijke 

Johannes Yntema, in 29-jierrige widdo fan Thomas Ates Wiersma. Boate en Marijke 

32  T26 140009 42 (18-08-1836).
33  T26 140010 1&4 (08-01-1838).
34  T26 119034 66 (29-04-1840).
35  T26 119043 147 (20-12-1849).
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krigen noch tsien bern op Slippens, dêr ’t f jouwer fan al jong stoarn binne: Baukje 

(1853…), Fedde (1854…), Antje (1855), Johanna (1856), Fedde (1858), Baukje (1860), 

Johannes (1861-1862), Johannes (1863), Tietje (1865-1866) en Thomas (1866).

VI. Epke Jans Zonderland, berne Turns 5 april 1834, boer te 
Skearnegoutum, stoarn Reahûs 7 maart 1921, tr. Wymbritseradiel 29 july 
en RK Reahûs 31 july 1859 Jantsje Huites Huitema, berne Nijlân 2 maart 
1836, stoarn Reahûs 16 maart 1919. 
Bern: Huite (1860-1862), Aagje (1860-1891), Antsje (1861-1871), Pytsje 
(1862-1944), Baukje (1864-1944), Johanna (1866…), Johanna (1867-1909), 
Jan (1869-1870), Jan (1872-1959), Anna (1873-1964), Huite (folget VII) en 
Fokje (1882-1929).

Hikke en tein op Slippens

Al yn 1830 wie Jan Anskes Zonderland boer wurden op Slippens en yn jannewaris 

1832 wie hy foar de twadde kear troud mei Antsje Epkes Romkes. Yn desimber fan 

dat jier hienen sy in dochter Pytsje krigen en yn ’e maityd fan 1834 rûn Antsje wer 

op alle dagen. Op sneon 5 april fan dat jier, moarns ieretiids, waard dokter Endtz út 

Snits derby helle. Wienen der komplikaasjes of wie de medyske soarch faaks al sà, dat 

befallingen troch de ‘vroedmeester’ út Snits dien waarden?36 In swiere befalling hat 

it grif net west, want om 9 oere is Epke op ’e wrâld komd en om 11 oere al hat dokter 

Endtz sels yn eigen persoan de oanjefte dien op it gritenijhûs yn Snits, tegearre mei 

de buorman Douwe Hiddes Hobma. Dy selde dei noch is Epke doopt yn it tsjerkje te 

Reahûs; doophâlder wie syn pake Epke Sikkes Romkes.

De bernejierren fan Epke binne tekene troch in stikmannich swiere tsjinstuiten. 

Syn heit Jan Anskes hat er nea kend; dy is ferdronken yn de Frjentsjertersfeart noch 

foardat Epke ien jier âld wie. Fiif jier lang hat syn mem, Antsje Epkes, mei frjemd 

folk op Slippens trochbuorke, mar yn 1840 troude Boate Feddes van der Werf út 

Dearsum by har yn. Der kamen noch twa dochters, healsusters fan Epke Jans. Yn 

1850 stoar lykwols harren mem nei in slimme sykte en wienen Epke en syn suster 

Pytsje feitlik wees. Boate Feddes waard beneamd ta harren fâd en nei alle gedachten 

bleauwen sy foarearst ek by him op Slippens wenjen. 

Nijboer oan de Ivige Leane

It jier 1853 brocht hiel wat argewaasje yn ’e famylje. Harren pake Epke Sikkes Romkes, 

dy ’t fuortby oan de Ivige Leane ûnder Skearnegoutum buorke, wie al hast 80 jier 

âld en hie al hiel lang widner west. Op 2 jannewaris 1853 stoar hy lykwols, sûnder 

36  Ek by de befalling fan Jantsje (08-09-1835) it tredde berntsje fan Jans Anskes en 
Antsje Epkes wie de selde dokter Endtz út Snits oanwêzich, en hy hat ek dit famke 
oanjûn by de boargerlike stân. By de berte fan Pytsje (28-12-1832) wie dat noch net it 
gefal.

 

testamint nei te litten. By it fêststellen fan it erfskip die bliken, dat âlde Epke de 

saken net goed beskreaun hie.37 Der bruts strideraasje út tusken de trije sweagers 

Sikke Epkes Romkes, Pieter Gerbens Teppema, dy ’t troud wie mei Tryntsje Epkes 

Romkes en Boate Feddes van der Werf, de widner fan Antsje Epkes Romkes. Omdat 

Boate yntuskentiid al wer op ’e nij troud wie, woenen de beide oaren him bûten it 

erfskip hâlde. Der wie in grou stik jild te ferdielen en Boate liet him net samar út 

it stee wrotte, dat de saak kaam ûnder de rjochter. Net earder as yn april 1854 kaam 

as beskie, dat Boate en syn beide styf bern Epke en Pytsje in tredde part fan it hiele 

erfskip fan Epke Sikkes opeaskje koenen. Yn maaie en novimber fan 1854 kaam it ta 

twa boelskiedingen, mei as útkomst, dat Epke en Pytsje de pleats fan harren pake 

Epke oan de Ivige Leane besette koenen.38 

Sadwaande waard Epke Jans nei alle gedachten yn maaie 1855 selsstannich boer op 

it spul fan syn pake. Hy moast alles nij oantuge, want de hiele ynboel, fee en ark en 

reau fan Epke Sikkes wienen nei syn dea by boelguod ferkocht. Dat hie grif in streek 

troch de rekken west want hie Epke der faaks net op rekkene, dat er al earder as boer 

oan de slach koe? 

Yn ’e maityd fan 1853 – in fearnsjier nei it ferstjerren fan syn pake – hie hy ommers syn 

militêre tsjinstplichten ôf kocht troch in ramplesant yn te hieren.39 De Ljouwerter 

timmerman Loadewyk Rodenhuis woe de wapenrok wol foar Epke oanlûke tsjin in 

fergoeding fan f300,- yn ’t jier. It koe blykber wol wat lije mei it erfskip fan syn pake 

yn ’t foarútsjoch! 

Pytsje wie mei Epke dan wol eigeneresse fan de pleats, húshâldster waard sy net by 

him. Noch mar 20 jier âld troude sy al op 7 maaie 1853 mei Sipke Wudmers Talsma. 

Sipke en Pytsje setten harren nei wenjen yn it doarp Turns, dêr ’t sy in winkel mei 

herberch begûnen. Epke soe noch goed seis jier frijfeint bliuwe.

Epke Jans en Jantsje Huites40

Jantsje Huitema is berne op 2 maart 1836 as dochter fan Huite Fongers Huitema en 

Aagje Jans Postma, dy ’t buorken op in pleats op ’e trijesprong yn Nijlân, dêr ’t no de 

herberch stiet. Har bernejierren hat sy grif wol sa tragysk belibbe as Epke: sy wie de 

âldste dochter út in rychje fan seis en wie noch mar 10 jier âld doe ’t sy har mem ferlear 

yn it kreambêd. Huite siet raar oanklaud mei safolle lytse bern, mar is net wer troud. 

Yn 1857 stoar ek Huite Fongers, noch mar 60 jier âld. Syn styfsoan Jan Jans Douma 

naam de pleats oer en Jantsje krige as âldste dochter de rol fan mem tadield. Tige lang 

hat sy de soarch foar de húshâlding net op har nomd, want al gau kaam der in frijer 

37 T26 119047 31 (01-04-1853): ynventarisaasje.
38 T26 119048 67 (20-05-1854) & T26 119048 130 (16-11-1854).
39 T26 75047 39 (25-05-1853).
40  In soad nijsgjirrige saken út it libben fan Epke en Jantsje binne ôf komstich fan 

Epke J. Zonderland(1914-1997) fan Skearnegoutum, Lydia Altenburg-Brandsma 
(1920-2005) fan Reahûs en Jan de Faber (1895) fan Kerkrade (Limburch).
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oan ’e doar: Epke Jans Zonderland fan Skearnegoutum. It hoecht ús net te fernuverjen 

hoe ’t Epke en Jantsje inoar kennen leard hawwe. Alhoewol ’t Boalsert tichterby wie, 

tsjerken de Huitema’s ommers yn Reahûs; sa wienen fan âlds de parochygrinzen no 

ien kear ôf beakene. In praatsje by de tsjerkedoar wie samar makke. 

Epke en Jantsje binne troud op freed 29 july 1859 op it gemeentehûs fan Wymbritseradiel 

te Snits. It hat nei alle gedachten in sobere oangelegenheid west, sûnder famylje of 

oare kunde derby; tsjûgen wienen de f jildwachters fan Ysbrechtum en Nijlân en twa 

klerken fan it gemeentehûs. Twa dagen letter, op snein 31 july, wie eins it echte feest, 

doe ’t sy elkoar it jawurd joegen ûnder de heechmisse yn it Roomske tsjerkje te Reahûs 

en dat sil wol mear yn tel west hawwe. 

In eigen pleats mei in bûthús fol kij hie Epke allinnich al, mar yn in jiermannich 

tiid rigelen no ek de berneklompkes op de skuorrereed stadichwei oan. Tolf bern 

hawwe sy krigen, mar sûnder tsjinstuiten is it allegearre net ferrûn. Fan de twilling 

Huite en Aagje (1860) stoar it jonkje yn 1862. In lytse Johanna (1866†) en in lytse Jan 

(1869-1870) koenen it libben ek net hâlde. Wol sa tragysk wie it ferstjerren fan harren 

dochter Antsje (1861-1871), noch gjin 10 jier âld. 

Ek yn de efterein troffen Epke en Jantsje it net yn ’e begjinjierren fan harren 

buorkjen. Yn hiel Fryslân ware yn dy tiid de besmetlike longsykte ûnder it fee om. 

Yn de jierren 1852-1861 wie it slim, benammen yn Wymbritseradiel en ek Epke syn 

bedriuw bleau der net frij fan. Yn desimber 1861 makken Deputearre Steaten fan 

Fryslân bekend, dat de sykte him oppenearre hie ûnder syn fee en ek by syn buorman 

Bartle Pieters Huisman.41 Tegearre wienen sy yn novimber fan dat jier njoggen kij 

41 Argyf LC 17-12-1861.

kwyt rekke. Ynintsjen waard noch net oan dien en oant 1855 wie it belied krekt sa 

ienfâldich as effektyf: sa gau ’t de sykte hjir of dêr útbruts, waard it hiele beslach yn 

ien kear ôfmakke. De kadavers waarden mei kalk bestruid en in ein fan de pleats ôf 

begroeven. De massagrêven waarden faak mei beammen beplante (feepestboskjes). 

Nei 1855 wie men net langer ferplichte it hiele beslach yn ien kear te romjen en 

krigen de bisten de kâns te betterjen.

Aldergeloks waard Epke sa ’n drama dus besparre; yn ’e simmer fan 1862 waard syn 

pleats wer frij ferklearre fan longsykte. 42 Blykber siet de skrik der lykwols goed yn 

want in stikmannich boeren út ’e omkriten fan Skearnegoutum, Goaiïngea, Gau, 

Offenwier en Loaiïngea rjochten in fersekering op: ‘De Onderlinge Vereeniging van 

het Veefonds alleen voor Longziekte’, letter koartwei ‘Het Veefonds Scharnegoutum 

e.o.’ neamd. Ien fan de oprjochters wie yn alle gefallen Epke Jans, dy ’t ek jierrenlang 

yn it bestjoer (‘directie’) sitten hat.43 

Nettsjinsteande alle tsjinstuiten mei it fee koe Epke blykber dochs aardich opgong 

meitsje. Nei de dea fan syn ienige suster Pytsje (1861) hat Epke foar f7700,- de oare 

helte fan de pleats oan de Ivige Leane kocht fan syn sweager Sipke Wudmers Talsma.44 

It âlde boufallige kop-hals-romp spultsje, dat syn pake Epke Sikkes al yn 1800 kocht 

hie, liet er yn 1874 ôf brekke. Op 11 desimber fan dat jier hâlde hy boelguod fan alle 

ôf braakmaterialen, lykas bynten, kezinen, doarren, dakpannen ensf h.45 Op it selde 

stee liet er in nije stjelp sette, dat is te sizzen, fan it ôf braakmateriaal fan in oare 

pleats út Easterwierrum, dy ’t noch mar 25 jier stien hie. Oan it byntwurk fan de 

hjoeddeiske pleats oan de Ivige Leane is noch klear te sjen, dat it foar de twadde kear 

brûkt is. Blykber wie dat foar Epke de goedkeapste oplossing, mar lykwols moast er 

in grou stik jild opnimme om de ‘nijbou’ te beteljen. Oant twa kear ta moast er in 

liening ôfslute: yn 1874 fan f12.000 en yn 1876 fan f20.000.46

Dokterje

Yn 1897 waard yn Skearnegoutum it earste koöperative stoomsuvelfabryk fan 

Wymbritseradiel oprjochte en ien fan de oprjochters wie Epke Jans. Fan dizze 

inisjatyfnimmers, allegearre boeren út ‘e neiste omkriten, is in aardige foto 

bewarre bleaun; de measten mei in burd of in sik, dy ’t harren in útstrieling jout 

fan deftige heareboeren. De burd fan Epke wie lykwols fierwei it langst. Jo soenen 

hast sizze kinne, it wie syn persoanlik imago. Besjogge wy foto’s fan Epke op âldere 

leeftyd, dan twingt jin suver it byld op fan Panoramix, de druïde út de stripferhalen 

fan Asterix en Obelix of sprekkender noch, fan Krûdemiks út de Fryske útjefte 

dêrfan, want in krûdeman wie Epke perfoarst!

42 Argyf LC 17-06-1862.
43 Argyf LC 18-10-1878 & 19-05-1885.
44 T26 140048 99 (18-08-1868).
45 Argyf LC 11-12-1874.
46 T26 119068 54 (14-04-1874) & 26 119074 92 (19-06-1876).

Troufoto Epke Jans Zonderland  

en Jantsje Huites Huitema (1859)
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Epke Jans Zonderland (1897) 

Simmerdei gyng er it f jild yn om te stikelstekken; fan de droege blommen sette 

Jantsje tee: dat wie goed foar de klieren, sa waard der sein. Fan krûden en planten, 

lykas it weversblêd, waard salve makke, dat holp tsjin alderhande kwaaltsjes.

Sadwaande wie Epke eins it leafst syn eigen dokter, mar hy wie yn ’e fiere omkriten ek 

ferneamd as amateurfeedokter. Hy advertearre der sels mei yn ’e krante. Dat wie yn 

1888 begûn nei in oerhaal fan feedokter De Groot fan Easterwierrum. Epke priizge 

him sels oan om help te ferlienen by ‘moeilijke en onnatuurlijke verlossingen van 

het vee’. Nei alle gedachten is hy hjir letter op eigen manneboet mei troch gien.47

Yn nacht en ûntiid teach hy der op út – op âldere leeftyd mei syn soan Jan – wannear 

’t hjir of dêr swierrichheden wienen mei it ôf kealjen of sokssawat. Faak draaide it út 

op keallefearnjen wannear ’t hânkrêft, sels mei in ponter as hef boom, net genôch 

wie om it keal derôf te lûken. 

Lykwols wie Epke net allinnich feedokter, mar ek sike minsken stuts hy út en troch 

de helpende hân ta. Nachtenlang hat er wol op ’n paad west om by lju te wekjen dy ’t 

op stjerren leinen. Wannear ’t de diken te min wienen om mei de tilbury te riden, 

dan wie Epke net te beroerd en nim de billewein. Meastentiids hied er dan in kralen 

rinkje oan ien fan ’e fingers, mei tsien lytse en ien grutte kraal dêroan; sadwaande 

koe hy ûnderweis as tiidkoarting moai roazekrânsbidde!48

Gemeentepolityk

Yn al it foargeande jout Epke bliken fan in grutte maatskiplike belutsenheid. Syn 

bemuoienis mei it suvelfabryk, it feefûns, it behear fan de earmekas en – yn ’e 

47 Argyf LC 21-02-1890; 06-02-1891; 31-01-1896.
48  Meidieling Epke J. Zonderland (1914-1997); yn de opmakke ynventaris fan Epke Jans 

Zonderland (1834-1921) wurdt dizze ring ek neamd.

priveesfear – de fâdij oer de weesbern fan syn suster Pytsje en syn ‘dokterjen’ foar 

famylje, freonen en kunde, is noch net alles. Hy hie ek politike ambysjes. Woe hy de 

fuotstappen fan syn pake Epke folgje? Epke Sikkes Romkes hie it op syn âlde dei ta 

bysitter (wethâlder) fan Wymbritseradiel skopt, mar dat hie noch foar de ynfiering 

fan de nije grûnwet yn 1848 west, doe ’t riedsleden beneamd waarden troch de 

Steaten en de bysitters troch de Gûverneur (Kommissaris fan de Kening). 

Tritich jier lang hat Epke Jans besocht om op eigen krêft in sit yn ’e ried fan 

Wymbritseradiel te krijen mar dat is him net slagge. Foar it earst by de ferkiezings 

op 15 july 1873 wie Epke kandidaat mar hy krige te min stimmen. Dêr moat wol by 

oantekene wurde, dat it tal lju mei aktyf en passyf stimrjocht doe noch o sa beheind 

wie: dat wie allinnich weilein foar manlju dy ’t in fêststeld bedrach oan belesting 

betellen (sensuskiesrjocht). De demokrasy, sa ’t wy dy hjoed-de-dei kenne, moast 

noch stal krije, it politike lânskip moast foar it grutste part noch oanmakke wurde. 

Feitlik wie de liberale streaming om Thorbecke hinne it f ierste yn har ûntjouwing. 

It sosjalisme stie noch hielendal yn ’e berneskuon en soe net earder as yn ’e jierren 

’80 en ’90 fan ’e grûn komme mei de karismatyske Domela Nieuwenhuis as earste 

foaroanman. Fan de konfesjonelen oppenearren de striidbere Grifformearden 

harren it lûdst en dúdlikst, earst Groen van Prinsterer, letter syn opfolger, de bekende 

retoarikus Abraham Kuyper, dy ’t al yn 1878 de ARP oprjochte. Benammen de anty-

revolusjonêren kamen foar de liberalen oer te stean oer de frijheid fan ûnderwiis. 

Thorbecke en syn liberale efterban pleiten foar iepenbier folksûnderwiis; godstsjinst 

en leauwen wienen priveesaken, dy ’t yn ’e tsjerke en it húsgesin ûnderrjochte wurde 

soenen en dus net yn it foarste plak op ’e skoallen. Rjocht dêr foaroer fûn hy de 

Grifformearde foaroanmannen op syn paad, dy ’t boppedat besochten ek de Roomske 

lju mei te krijen. En dat slagge: al yn 1868 ferklearren de Nederlânske biskoppen 

harren ek foarstanners fan it bysûnder ûnderwiis. Dat soe it begjin wurde fan in fûle 

skoalstriid, dy ’t hast in heale ieu oanhâlde soe en net earder as yn 1917 besljochte 

waard mei de finansjele lykstelling fan iepenbier en bysûnder ûnderwiis. Sa fier wie 

it foarearst noch lang net!

Wêr stie de jonge Epke Jans yn 1873 yn dit politike krêftef jild? Dêr kin gjin misferstân 

oer bestean. Yn in advertinsje yn ’e krante pleite hy en de oare kandidaten Tromp 

(Wâldsein), Van der Zijl (Offenwier) en Ykema (Westhim) op fûle wize foar it iepenbier 

folksûnderwiis en tsjin de manlju, dy ’t soks ûndermine woenen. “Eer en geweten 

moesten, naar onze overtuiging, zulke mannen verbieden het lidmaatschap van den Raad 

te aanvaarden”.49 Dêr wie gjin wurd Frânsk by! Op eigen manneboet naam Epke in 

posysje yn op ’e liberale – dus doetiids progressive – f leugel fan it politike krêftef jild, 

en sadwaande tsjin it stânpunt fan de biskoppen yn. Lykas sein waard Epke net yn ’e 

ried keazen mar op ’e eftergrûn bleau hy wol aktyf yn ’e gemeentepolityk. Yn 1879 siet 

hy bygelyks yn it bestjoer fan de ‘Kiesvereniging Wymbritseradeeel’.50

49 Argyf LC 11-07-1873.
50 Argyf LC 03-04-1879.
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Yn 1899 besocht Epke op ’e nij yn ’e ried te kommen51 en yn 1903 noch ris.52 Beide kearen 

krige hy wer te min stimmen op syn namme. It politike lânskip lei der doe lykwols folslein 

oars hinne as eartiids. Yn dy tweintich jier hie de ferpyldering definityf stal krigen yn 

it hiele maatskiplike libben, dus ek en benammen yn ’e polityk. Liberalen, sosjalisten, 

protestanten en Roomsk katoliken koenen sûnt koart elk harren stim útbringe op 

kandidaten fan eigen snjit. Fansels waarden de Roomsken yn Wymbritseradiel mei 

advertinsjes oproppen op Epke Jans Zonderland te stimmen, mar sy foarmen in 

minderheid. Epke hie gjin inkelde kâns. It soe de ein wurde fan syn politike ambysjes. As 

goed katolyk sil er him wol konformearre ha oan de stânpunten fan de yn 1896 oprjochte 

Rooms Katholieke Staats Partij, dy ’t mei de ARP en CHU oparbeiden yn de skoalstriid. 

Nei alle gedachten hat Epke deselde omswaai makke as de measte Roomske lju yn dizze 

kwestje. 

Nei in heale ieu striid kaam yn 1917 einlings en ten lêsten alles yn tichte fetten mei de 

finansjele lykstelling fan iepenbier en bysûnder ûnderwiis. Fiif jier letter waard yn Reahûs 

de RK Bonifatiusskoalle stichte, fuort njonken it nije hûs dat Epke en Jantsje sette litten 

hienen oan de Sânleansterdyk. Harren pake- en beppesizzers hawwe sy lykwols net mear 

op it nije skoalplein boartsjen sjen kind, omdat sy doe beide al wei wienen.

De âlde dei

Lykas sein rûnen Epke en Jantsje al nei de santich mar hoe siet it eins mei de 

opfolging? Dat woe yn ’t earstoan noch net sa f lotsje. De âldste soan Jan wie yn 1899 

dan wol troud mei Anna Maria de Vries fan Sint Nyk en de jongelju hienen harren nei 

wenjen setten oan de Lemmerdyk. Foarearst waard Jan boerefeint by syn skoanmem, 

de widdo Peet de Vries oan it Westein. Jan koe dêr lykwols gjin boer wurde omdat syn 

sweager Haring de Vries dêrfoar earst yn ’e beneaming kaam. 

Huite wenne doe noch thús, mar troude yn 1904 mei Maaike Hjerres Rijpkema, ek 

al in jongfaam fan de Sint Nykster kant. Hy koe wòl boer wurde yn Dunegea op it 

âlderlik spul fan Maaike en dat kaam net min út. Sadwaande hat Jan yn 1906 de 

pleats oernomd oan de Ivige Leane. 

Yn ’e simmer fan 1905 wie der blykber al risselwaasje makke want yn juny fan dat 

jier hie Epke in stikje grûn (4,5 are) kocht oan de Sânleansterdyk yn Reahûs.53 Dêr hat 

Epke in nij hûs sette litten troch syn skoansoan Pieter Klazes Bootsma, dy ’t sels in 

timmerbedriuw begûn wie op it Reahûs. It wie in gaadlik plakje, mei frij útsicht oer 

it f jild nei de Ivige Leane en op in hoannestap fan de nije tsjerke, dy ’t yn 1891 oan de 

Sânleansterdyk boud wie. Hjir hawwe Epke en Jantsje noch sa ’n 13 jier fan de âlde dei 

genietsje kind; mei in stikje tún fuort njonken de tsjerke en in skiepke yn ’e bleek. 

Dêr is Jantsje stoarn op 16 maart 1919 en Epke op 7 maart 1921.

51 Argyf LC 10-07-1899 en 12-07-1899 (útslach ferkiezings).
52 Argyf LC 11-06-1903 en 15-07-1903 (útslach ferkiezings).
53  Sa neamd yn de neifolgjende akten: T26 119128 45 (15-04-1921 ynventaris) en 119128 

133 (13-07-1921 boelskieding).

VII. Huite Epkes Zonderland, berne Skearnegoutum 2 maart 1876, 
boer yn Dunegea, stoarn Frjentsjer 17 oktober 1959; tr. Doanjewerstal 
6 maaie, RK Sint Nyk 9 maaie 1904 Maaike Herres Rijpkema, berne 
Dunegea 11 maart 1875, stoarn Sint Nyk 16 novimber 1951. 
Bern: Grytsje (1905-1990), Epke (1907-1984), Jantsje (1908-1997), Sipkje 
(1910-1948), Herre (folget VIII), Jan (1913-1992) en Mary (1918-2005). 

De jonge jierren fan Huite

Fan 1855 ôf buorke Epke Jans Zonderland earst allinnich en nei syn trouwen yn 1859 

mei Jantsje Huites Huitema oan de Ivige Leane ûnder Skearnegoutum.54 Sy hienen al in 

stikmannich bern krigen, meast famkes, en yn ’e iere maityd fan 1876 rûn Jantsje al wer op 

alle dagen. Op tongersdei 2 maart fan dat jier waard sy 40 jier en op deselde dei de jûns 

om 10 oere – krekt op har jierdei dus – brocht Jantsje in twadde soan op ’e wrâld, dy ’t sy 

nei har ferstoarne heit Huite neamde. 

Huite is opgroeid yn in húshâlding fan twa jonges en seis famkes. Boppedat wenne harren 

muoike Johanne, in net troude suster fan syn mem, by harren yn, lykas ek de fjouwer 

weesbern fan Epke syn ferstoarne suster Pytsje. As ien fan de jongsten hat Huite nei alle 

gedachten genôch omtinken krigen fan safolle bernefammen. Oer syn jonge jierren witte 

wy net sa folle, mar syn wrâldsje sil net sa grut west hawwe; yn Skearnegoutum nei skoalle 

en yn Reahûs nei it âlde Roomske tsjerkje, dat oant 1892 noch in hiel ein efter yn it lân 

stie en fan de Ivige Leane ôf maklik oer in paad troch it lân te berinnen wie. 

Oant syn trouwen wenne Huite thús, en wie feint by Epke. Yn tsjinst hat er ek al net 

west, omdat er foar syn nûmer frijlotte wie. Hoe is hy dan oan Maaike slagge, kinne wy 

ús ôffreegje. Fiere ferkearing krige men eartiids yn ’e iisherberch mar dat kinne wy foar 

Huite en Maaike hast wol útslute. In oare mooglikheid wie sinteklaastiisdei – de lêste 

tiisdei foar Sinteklaas – wannear ’t it jongfolk út de fiere omkriten wei op de Snitser 

wykmerk tasetten kaam om ynkeapen te dwaan, mar folle mear noch om de nocht en de 

wille. En de frijerij! Nei it flanearjen lâns de etalaazjeruten einigen de jongelju middeis 

faak op ’e dûnsflier! Faaks wie Huite syn âldere broer Jan sa yn ’e kunde komd mei in Sint 

Nykster famke. Al yn 1899 wie hy troud mei Anna de Vries, dat sadwaande sil Huite ek 

wolris de kant fan Sint Nyk út reizge wêze, en hat nei alle gedachten syn each falle litten 

op in frije dochter fan de widdo Grytsje Herres Tsjitskes út Dunegea. 

Huite en Maaike

Maaike is berne op 11 maart 1875 te Dunegea op ’e pleats oan de súdwestkant fan it 

klokhús.55 Sy hie in âldere suster Sipkje (1874-1895) en in jongere suster Marijke (1877-

1921). De berte fan dizze Marijke is by de boargerlike stân oanjûn troch de buorfrou 

54  Anno 2014 buorket hjir Jan Epkes Zonderland, sûnt 1855 fan de f jirde gene¬raasje út 
it skaai Zonderland.

55  Anno 2014: Wielwei 31, 8516 DD Dunegea; spitigernôch is de pleats om 1990 hinne 
ôf brutsen en is op dit âlde stee in nijmoadrige wente delsetten.
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Fimmigje Oenema-Boersma. Fimmigje hie by de befalling oanwêzich west en dielde 

fierders mei dat de heit, Herre Tsjitskes Rijpkema, fanwegen sykte de oanjefte sels net 

dwaan koe. Herre wie yndied slim siik; al lange tiid wie hy oanhelle mei tuberkuloaze 

en krekt in moanne letter stoar hy, noch mar 35 jier âld. Grytsje Jans Landman troude 

net wer, mar sette de buorkerij troch mei in bedriuwslieder. 

Yn 1894 troude Maaike har âldste suster Sipkje mei Johannes van der Werf fan It Feen. 

It jier dêrop kocht Johannes in pleats yn Dunegea mar foar de ferhuzing noch waard 

Sipkje, lykas earder har heit, oanhelle mei tuberkuloaze; op 18 oktober 1895 is sy stoarn 

by har mem op ’e pleats. 

Marijke, dy’t sawat twa jier jonger wie as Maaike, troude yn 1902 mei Toanus van der 

Weij, dy ’t in lapkewinkel hie yn de Tsjerkstrjitte te Sint Nyk.56 Sadwaande buorke de 

widdo Grytsje Herres Tsjitskes noch altyd yn Dunegea, mei help fan Maaike en de 

safolste bedriuwslieder. 

Sa lei it lân der dus hinne doe ’t Huite Maaike kennen learde. Lang hawwe sy net 

ferkearing hân. It ferhaal giet dat Huite mar in kear as fiif, seis op it hynder fanút 

Skearnegoutum lâns west hat yn Dunegea. Doe ’t it mienens waard tusken dy twa, wie 

Grytsje ek al gau út ’e rie: sy die Huite it útstel om de pleats yn Dunegea oer te nimmen. 

Op freed 6 maaie 1904 binne Huite en Maaike troud op it gemeentehûs te Langwar, yn it 

bywêzen fan Epke en Jantsje en fan Maaike har mem Grytsje Jans. De èchte troudei wie 

trije dagen letter, doe ’t de jonge lju elkoar it ja-wurd joegen yn de H. Nikolaastsjerke te 

Sint Nyk. Rjocht tsjinoer de tsjerke hie Grytsje Jans in nij hûs sette litten en sy ferhuze 

nei Sint Nyk.57

 Troufoto Huite Epkes Zonderland 
en Maaike Hjerres Rijpkema (1904)

56  Anno 2014: Tsjerkestrjitte 16, 8521 JZ Sint Nyk (Sineesk Taisk restaurant Oriëntal 
Palace).

57 Anno 2014: Tsjerkstrjitte 21, 8521 JV Sint Nyk (foarhinne kapsalon Bijlsma).

Nei de tramdyk

In grut drama foar Huite en Maaike wie de ferhuzing nei de tramdyk. Sweager 

Toanus hie nei in jiermannich blykber syn nocht fan de lapkewinkel; boer wurde 

like him ek wol wat. No kaam der yn 1905 in pleats frij yn Dunegea, fuort njonken de 

pas oanleine tramdyk. Âlde Grytsje, dy ’t blykber noch wol in pear sinten hie, kocht 

de pleats foar Toanus.58 Mar Toanus woe mear. De pleats oan ’e tramdyk wie net sa 

gaadlik as de pleats fan Huite en Maaike; der wie minder lân by en boppedat lei it 

net sa moai om ’e doar. Hy krige Grytsje sa fier dat de beide sweagers derom lotsje 

soenen mar Huite fielde dêr neat foar fansels. Der waard ûnderhannele; der soenen 

in pear stikken lân út de grutte pleats weinomd wurde, der soe wat jild op talein 

wurde, mar Toanus woe net om lyk: sy soenen derom prikje lûke! Yn it geunstichste 

gefal soe Huite 23 pûnsmiet lân kwyt reitsje oan Toanus mar by it prikjelûken luts 

hy it koartste eintsje! Der siet neat oars op: âlde maaie 1906 moast er it f jild romje. 

 De pleatsen fan Huite Zonderland oan de âlde tramdyk 
en fan syn sweager Toanus van der Weij súd fan it klokhûs.

Yn ’e maityd fan 1906 binne Huite en Maaike dus op ’e nij begûn oan ’e tramdyk. 

Syn broer Jan hie him noch wol opmerksum makke op in oar gaadlik spul: yn maaie 

58 T26 7080 13 (02-03-1905).
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1906 soe de sate Zonderland oan de Slachtedyk ûnder Reahûs frij komme.59 It wie 

de bakerkoer fan it Zonderlandlaach, sy hienen sels harren famyljenamme der oan 

ûntliend. Noch oant 1841 hie dêr in Zonderland buorke mar Huite hapte net ta. 

It wenjen oan de tramdyk hie ommers ek syn pluspunten. Mei de fyts wie men 

samar yn Sint Nyk. Huite wie in man fan geselligens en muzyk, waard lid fan it 

korps ‘St. Cecilia’ en mocht graach ris oanstekke yn de trochreed fan Boersma of 

it loazjemint fan Roodhof. Mei de iene foet stie hy yn it ferieningslibben fan Sint 

Nyk, mei de oare yn it sosjale libben fan Dunegea. Yn beide doarpen soe Huite mei 

gauwens útgroeie ta in man fan kwizekwânsje. 

Fjouwer jier nei de ferhuzing koenen Huite en Toanus de pleatsen keapje. Op sneon 

6 augustus 1910 sieten de beide sweagers by harren skoanmem oan de kofjetafel en 

hat notaris Faber fan Langwar alles op papier setten.60 By beide pleatsen hearde no 

goed 62 pûnsmiet lân en foar krekt 40.000 gûne elk waarden sy de nije eigeners. 

Huite en Toanus namen alle skulden, dy ’t harren skoanmem by partikulieren 

útstean hie, oer en moasten boppedat noch in hypoteek ôfslute by de Rotterdamsche 

Hypotheekbank fan 20.000 gûne elk. 

Yntuskentiid gyng it ek yn de foarein dat it slydjage. Op ’e pleats njonken de 

klokkestoel hienen sy in dochter Grytsje (1905) krigen en krekt ien jier nei de 

ferhuzing nei de tramdyk waard Epke (1907) berne. Nei him kamen Jantsje (1908), 

Sipkje (1910), Hjerre (1912) en Jan (1913), allegearre sûn en kant fan liif en lea. Yn 1918 

kaam der noch in neikommerke Mary. 

Boerewurk en sosjaal wurk

Al sûnt de ein fan de 19de ieu hat it boerewurk yngripende wizigings ûndergien. Sa 

stadichoan wie in begjin makke mei de lânboumeganisaasje. It bûter- en tsiismeitsjen 

wie net langer in saak fan de boerinne, mar waard op it fabryk dien. Yn 1911 hienen 

in santichtal boeren út de omkriten fan Sint Nyk de koöperative suvelfabryk ‘De 

Volharding’ oprjochte.61 Ek Huite en Toanus hearden by dy earste leden, dy ’t harren 

molke foar it earst op 25 maart 1912 ôf leveren oan it fabryk. Dat wie nij boud op 

in strategysk plak, krekt tusken it stasjon en it opslach fan de Ald Feart. Doe ’t it 

fabryk yn 1937 it 25 jierrich jubileum fierde, wie Huite foarsitter fan it bestjoer. By in 

feestlike gearkomst fierde hy it wurd en mocht hy in sulveren horloazje útrikke oan 

sân trouwe personielsleden, dy ’t op dat stuit ek harren sulveren jubileum fierden.62

Neist in fêste arbeider hie Huite simmerdeis meastentiid in stik as trije Grinslanners 

yn ’e haaiïnge en op ’e kost fansels. Sy sliepten yn ’e strontbakken yn it lytsbûthús; 

wat strie en hea deryn, in tekken derby en klear wie it ‘poepenêst’. 

59  Argyf LC 01-01-1904 & 28-01-1904; ferkeap ‘Zonderland’, wie ferhierd oant maaie 1906.
60 T26 74101 1134 en 1135 (06-08-1910) & 1166 en 1167 (31-10-1910).
61 T26 74102 1242 (20-03-1911).
62 Argyf LC 07-04-1937.

RECHTZAKEN

Rechtbank te Heerenveen
Zitting van Vrijdag 29 November

De postbode A. Kuperus plaatste op 29 October
1918 zijn rijwiel tegen het postkantoor te
St. Nicolaasga, enkele oogenblikken daarna bleek 
het verdwenen.  ’t Was meegenomen door H. B. 
te Sneek, thans gedetineerd, die de fiets te 
Amersfoort verkocht voor ƒ20. Deze beklaagde
had zich tevens nog te verantwoorden wegens
diefstal van een buitenband van een rijwiel en van
een heerenrijwiel, welke band en fiets hij had
weggenomen uit de schuur van den veehouder H.
Zonderland te Doniaga, in welke schuur hij een
nacht had geslapen en welke gelegenheid hij had
benut om van een in die schuur staande dames-
fiets een buitenband af te nemen. Eisch 1 jaar en
6 maanden gevangenisstraf. 

(Leeuwarder Courant 30-11-1918)

Huite joech him der yn Dunegea en Sint Nyk fuortdaliks goed by en wie al gau 

in foaroansteand man yn it mienskipslibben. Hjir folget in oersjoch fan al syn 

bestjoersfunksjes en inkelde foarbylden fan it hâlden en dragen dêrfan.63 

Yn 1910 wie hy ien fan de oprjochters fan de koöperative Boerelienbank fan Dunegea. 

Hy waard de earste foarsitter en hy soe dat 38 jier lang bliuwe. Mei Klaas Oenes de Jong 

en Lubbert Klazes Agricola foarme hy it ‘troika’, dat oant nei de Twadde Wrâldoarloch 

‘de bank fan Dunegea’ runde en dat wie net om ’e nocht. Benammen yn ’e krisisjierren 

kamen party lju yn finansjele problemen en wienen soksoarte frijwilligersbaantsjes 

net te benijen: hoefolle lju moasten net oanskreaun wurde en oars wol harren boargen. 

Sa gie dat yn dy tiid en dat yn in lytse mienskip as Dunegea en Sint Nyk. 

Neist syn bemuoiïngs mei de bank hat Huite ek jierrenlang skriuwer (1913-1922) en 

foarsitter (1932-1946) west fan Doarpsbelang. Tusken 1906 en 1932 hat Huite – hoewol 

net oan ien trie wei troch – 17 jier lang yn it bestjoer sitten fan de Dunegeaster Polder. 

Dat wie oars net sa ’n drege baan. De finânsjes moasten fansels goed regele wurde, mar 

it meallen sels hie it bestjoer gjin omsjen nei. Sûnt 1888 wie der in beropsmoolder, 

dy ’t de Brânlânsmole betsjinne. Tusken 1888 en 1920 wie dat Joast Ydes Bosman, in 

keardel yn ’t wurk en dat foar in traktemint fan mar ƒ75,- jiers. 

Huite wie in man fan sjongen en muzyk en stie op 10 oktober 1909 dan ek sels oan 

de widze fan it harmonykorps ‘St. Cecilia’. It wie de bloeitiid fan de emansipaasje 

fan de Roomske pylder en it passe dan ek hielendal yn it tiidsbyld, dat de feriening 

yn it earstoan allinnich tagonklik wie foar Roomske manlju, meast boeren en 

middenstânslju út Sint Nyk en omkriten, mei master Schenny as dirigint. Huite wie 

63 Postma R, Dunegea (Ljouwert, 1987, Fryske Akademy nr. 669).
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net allinnich aktyf lid – hy spile bariton, lykas letter ek Herre en Jan – mar hat ek 

jierren lang siktaris west, yn alle gefallen fan 1910-1919 en fan 1935-1946.64

Reedride mochten sy by Zonderland ek tige graach dwaan, dat doe ’t de iisklup ‘Donia’ 

in nije siktaris ha moast, kamen sy hast as fansels by Huite út: fan 1922 oant 1940 hat 

er dy funksje útoefene en dêrnei hawwe se him ta earelid beneamd. 

De âlde dei

Yn maaie 1944 wienen Huite en Maaike 40 jier troud. Fanwegen de omstannichheden 

is it wat bedêst fierd mei in nof like dei foar de neiste famylje op ’e pleats. Foar de 

eigen bern wie it ek tagelyk in ôfskied fan it âldershûs. It hie ommers moai genôch 

west sa. Huite en Maaike rûnen al tsjin de santich doe ’t Herre yn ’e hjerst fan 1944 

troude mei Agnes Monkelbaan fan Bakhuzen. 

Maaike har mem hie eartiids yn Sint Nyk in nije wente sette litten, dy ’t sy by 

testamint yn 1910 oan de tsjerke skonken hie. Lykwols hie sy fuort foar har dea dit 

testamint wer ynroppen65 en wie it hûs yn 1921 by opbod ferkocht.66 Tafalligerwize 

kaam dit hûs oan de Tsjerkstrjitte wer frij en dêr setten Huite en Maaike yn de hjerst 

fan 1944 op ta, mei de jongste dochter Mary, dy ’t noch net troud wie. 

Dochs makke Huite noch geregeldwei syn gong nei Dunegea: hy bleau foarearst 

foarsitter fan Doarpsbelang (oant 1946) en foarsitter fan de Boerelienbank (oant 

1948). Fan in moaie, wol fertsjinne âlde dei kinne wy eins net sprekke, dêrfoar wie de 

libbensjûn te swier. Yn novimber 1948 stoar dochter Sip tige hommels op ’e Jouwer: 

in swiere slach foar dit jonge gesin mei f jouwer opgroeiende bern. Net minder slim 

foar Huite wie it dat Maaike yn ’e iere maitiid fan 1951 begûn te sukkeljen. Ûndersyk 

brocht oan it ljocht dat it kielkanker wie. Op It Feen is sy noch wol bestriele, mar it 

wie eins al te let. It waard in lange lijenswei, mei in soad dokterjen – Huite wie dêr 

net tsjin fersekere – mei as útkomst in ferlerne striid. Op 16 novimber 1951 is Maaike 

thús stoarn en is trije dagen letter begroeven op it RK tsjerkhôf te Sint Nyk. 

Huite wie tenei oanwiisd op húshâldsters, mar wie dêr net sa gelokkich mei. It wie 

krekt oft er mei it ferlies fan Maaike ek it fertroude ankerplak kwyt wie. Hy rekke 

wat langer wat mear op drift, betize yn it ferline en de notiid. In jiermannich hat 

Huite noch wenne yn it âldereinhûs fan de susters fan O. L. Vrouwe van Amersfoort 

oan de oare kant fan ’e dyk. Lichaamlik noch sterk en sa f luch as wetter besoarge 

Huite harren sa ’n oerlêst dat er net langer bliuwe koe. Mar amper trije wiken hat er 

yn it psychiatrysk sikehûs yn Frjentsjer west doe ’t er op 17 oktober 1959 wei rekke. 

64 Rijpkema Th. en Mandemaker P., Mei de muzyk troch St.Nyk (Easterein 2009).
65 T26 74118 4114 (22-01-1921).
66 T26 74118 4158 (03-03-1921) en 4166 (17-03-1921).

VIII. Herre Anthonius Zonderland, berne Dunegea 30 maaie 1912, 
boer yn Dunegea, stoarn Snits 15 augustus 1996, tr. Gaasterlân en 
RK Bakhuzen 26 oktober 1944 Agnes Maria Monkelbaan, berne 
Aldemardum 29 maart 1916, stoarn Sint Nyk 28 maaie 2014. 
Bern: Huite (folget IX), Sjoerd (1946), Herma (1947), Epke (1949), Maaike 
(1951), Jan (1953), Bart (1955) en Agatha (1958). 

Herre Zonderland is berne op 30 maaie 1912 op ’e pleats oan de tramdyk yn Dunegea 

en de selde dei noch as Heronimus Anthonius Roomsk doopt yn Sint Nyk. Hy wie 

de twadde soan fan Huite Zonderland en Maaike Rijpkema en moast nei de legere 

skoalle al gau mei oanpakke op ’e pleats. 

Eins hie Herre ek hiel oare talinten; op in sneintemoarn ûnder tsjerketiid – syn 

âlders mochten it blykber net witte – seach in omkesizzer dat er op hannen oer de 

naald fan de pleats fan it iene ûleboerd nei it oare ta rûn!67 Hy koe ek sittend fanút 

in leunstoel de skonken ûnder it lichem trochhelje en him sa ta in stabile hânstân 

heffe. It mei dúdlik wêze dat de turntalinten fan syn lettere pakesizzers net samar út 

’e loft fallen komd binne.

Oarlochsjierren

Yn ’e simmer fan 1939 is Herre tagelyk mei syn âldste broer Epke mobilisearre fanwegen 

de driging fanút Dútslân. Foardat de oarloch goed en wol útbruts wie op lokaal nivo 

hjir en dêr wat eksersysje dien troch oankommende soldaten. Sa hienen ek Epke en 

Hjerre in koarte soldate-oplieding krigen fan sersjant Sikkema, in beropsmilitêr, 

legere yn Assen mar ôf komstich fan Easterwâlde. Doe ’t it derom begûn te spannen, 

waard Epke lykwols frijlotte – hy wie ommers ek al troud en wie sels boer yn ’e Leanen 

yn Dunegea – mar Herre moast opkomme yn Heemstede oan de kust, midden tusken 

dunen en kassen. Dêr moasten sy earst noch fierder oefenje. Út en troch kaam hy 

ris thús mei ferlof en ien kear naam er in partij tulpebollen mei nei hûs, want it wie 

ommers de bollestreek, dêr ’t er lei. 

Krekt doe ’t de meibrochte tulpen yn maaie 1940 folop yn bloei stienen, lei Herre ûnder 

f joer fan Dútske parasjutisten. Benammen syn heit Huite hie it dêr o sa dreech  mei en 

wie benaud dat er sneuvelje soe. Mar sa fier is it net komd. Mei syn Sint Nykster maat 

Anne Rijpkema hat er him der trochhinne slein. Yn Katwyk binne sy úteinlik finzen 

nomd, mar it hat noch wit hoe lang duorre ear ’t sy nei hûs ta koenen. Ynkertierd yn 

Zoetermeer moasten sy meihelpe de ravaazje fan it kriichsgeweld op te romjen. 

Nei de kapitulaasje pakte elkenien , sa goed en sa kwea as it gie, de trie wer op en 

fansels wie der ek oan ’e tramdyk plak foar in lytse evakuee: Sientje Fister út it slim 

ferwoaste Rotterdam, in lyts famke fan sân jier âld dy ’t in moanne as twa op ’e pleats 

oan de tramdyk tahâlden hat. 

67 Meidieling Huite (Harry) Postma, Gembrook (Vic), Australië.
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stâl en mei de skonken oer de groppe. Dêrneist hat Herre him ek sterk makke foar 

de boerestân; hy hat yn it bestjoer sitten fan de boerehelp en yn de kommisje foar de 

ruilferkaveling Doanjewerstal. Likemin as syn heit hat Herre him lykwols nea mei 

politike of tsjerklike bestjoerssaken dwaande hâlden. 

Yn 1977 binne Herre en Agnes ferhuze nei de Omloop yn Sint Nyk en hawwe de 

twadde soan Sjoerd en syn frou Tiny Hogeling (1951-2011) de pleats oan de tramdyk 

oernomd. Jierrenlang gie Herre noch alle dagen op ’e fyts nei de pleats, mar no wie de 

rolferdieling krekt oarsom. Op 15 augustus 1996 is Herre stoarn yn fersoargingshûs 

De Ielannen yn Snits. Agnes hat noch fyftjin jier allinnich oan de Omloop wenne 

mar makke ek reiskes nei Lourdes en trije kear nei har soan Bart yn Kanada. Yn 2011 

is sy ferhuze nei Doniahiem, it âldereinhûs yn Sint Nyk. Dêr is sy stoarn op 28 maaie 

2014, goed 98 jier âld. 

 

IX. Huite (Hubertus) Epke Zonderland, berne Dunegea 29 augustus 
1945, manager bedriuwsfiering yngenieursbedriuw Oranjewoud, 
tr. Lemsterlân en RK de Lemmer 27 augustus 1976 Sophie (Sophia 
Willebrorda Sabina) van den Berg, berne De Lemmer 19 april 1945.
Bern: Geeske Sjoukje (1981), Herre Sjoerd (1983), Johan Willem (1984) en 
Epke Jan (folget X). 

Huite is berne op 29 augustus 1945 yn Dunegea en as Hubertus Epke doopt yn de St. 

Nicolaastsjerke yn Sint Nyk. Nei de legere skoalle yn Sint Nyk hat hy yn 1965 eksamen 

HBS-B dien oan de RK HBS St. Martinus yn Boalsert. Neidat er as sportynstrukteur 

yn militêre tsjinst wurksum west hat, hat er studearre oan de Hegere Bosbou en 

Kultuertechnyske Skoalle yn Arnhim en oan de Technyske Universiteit yn Delft, dêr 

’t er yn 1976 syn bul helle hat yn sivile tegnyk, mei as spesjalisaasje wetterwinning 

en ôffalwettersuvering. Dêrnei koe hy oan de slach by yngenieursburo Oranjewoud 

op It Feen. 

Op 27 augustus 1976 troude er op it gemeentehûs fan Lemsterlân en op ’e selde 

dei yn de St. Willibrordustsjerke op ’e Lemmer mei Sophie van den Berg, dy ’t op 

19 april 1945 berne en doopt wie as Sophia Willebrorda Sabina. Sophie wie in dochter 

fan Johan van den Berg en Geesje (Gezina) Beljon, dy ’t in winkel yn dames- en 

hearemoade hienen op ’e Lemmer. Oant sy bern krigen yn 1981 hat Sophie wurke by 

DE op ’e Jouwer yn in logistike funksje by eksport en kontenerferfier. 

Sportgenen

Binnen fiif jier krigen Huite en Sophie f jouwer bern; in famke en trije jonges. Al hiel 

jong waarden de bern op gymnastyk dien, earst op ’e Lemmer, dêrnei op It Feen. Fan 

hûs út spile sport altyd al in wichtige rol yn it libben fan de famylje Van den Berg like 

goed as fan de famylje Zonderland. De bysûndere talinten fan Huite syn heit Herre 

hawwe al koart op it harspit west. 

Huite siet op it ynternaat fan de HBS yn Boalsert en yn syn frije tiid begeliede 

Herre en Agnes

Op 26 oktober 1944 is Herre troud mei Agnes Maria Monkelbaan, dochter fan Sjoerd 

Monkelbaan, dy ’t buorkerij hie yn Bakhuzen, en Harmke de Jong, dy ’t al 20 jier wei 

wie. Huite en Maaike wienen al in dei tefoaren mei de tilbury nei Bakhuzen ôfreizge, 

want sa ’n ein fytse wie te beswierlik foar Maaike. De rest fan de famylje is de oare 

deis op ’e fyts komd.

Herre en Agnes wienen noch gjin heal jier troud, doe ’t Herre syn libben nochris 

oan in siden trie hingje soe. Op tongersdei 15 maart 1945 wienen der yn Dunegea 

twa matroazen fan de Dútske Wasserschutzpolizei om ’e hals brocht.68 De oare deis 

waard it lyk fan Revieroberwachtmeister Friedrich Platt fûn oan de Headammen, 

yn it lân fan Herre Zonderland. De Dútsers koenen yn it sompige lân klear sjen 

dat fuotprinten nei de pleats fan Zonderland rûnen, dat al gau ferskynden Dútsers 

op syn hiem. Herre en syn feint Yep Kramer wienen op ’e kuilbult dwaande mar 

waarden sûnder omhaal fan wurden meinomd en yn ’t los boesgroen nei de Lemmer 

ta dreaun. Agnes soe Herre yn ’e Headammen noch gau in waarme duffel neibringe 

op ’e fyts, mar moast der fan ôfsjen doe ’t de Dútsers har oer de holle hinne skeaten. 

Mei noch in stikmannich oare Dunegeasters en Sint Nyksters waard Herre op ’e 

Lemmer fêstsetten. De hiele nacht fan freed op sneon moasten sy foar it ferhoar 

en ek al hienen sy neat mei de moarderij te krijen, sy sieten raar yn ’e lytse loege, 

want it wie dúdlik dat der noch mear bloed f loeie moast yn Dunegea. Aldergelokst 

waard elkenien de sneontemoarns wer frijlitten, mar bliid koenen sy eins net 

wêze; yn harren plak waarden dy moarns tsien gizelers út Crackstate op It Feen 

helle en yn Dunegea deasketten. In wykmannich letter rôlen Kanadeeske jeeps en 

pantserweinen de dyk del...

Sosjaal libben

Om 1960 hinne hat der praat fan west dat Herre en Agnes in gruttere pleats hiere 

koenen yn Gaasterlân, de bertegrûn fan Agnes. De famylje Lampe út Snits woe in 

oare pachter op harren pleats tusken Riis en Bakhuzen, mar dan soe der ruile wurde 

moatte mei de pleats oan de tramdyk. Herre hie der lykwols net sa folle fertrouwen yn, 

dat syn Gaasterlânske kollega syn spul goed ûnderhâlde soe, dat de hiele ferhuzerij 

is doe ôf blaasd. Alles bleau sa ’t it wie. 

Lykas syn heit stie ek Herre ommers midden yn it maatskiplik libben fan Dunegea 

en Sint Nyk. Ek hy hat jierrenlang – fan 1960 o/m 1979 – siktaris west fan iisferiening 

Donia en jierrenlang aktyf lid west fan de RK muzykferiening St. Cecilia. Mei syn 

broer Jan spile Herre bugel. Op útstel fan Herre waard it yn 1961 in neutrale feriening 

foar elkenien tagonklik en waard de namme feroare yn De Harmonie.69 Ien en oar 

hie ek te krijen mei it ôfnimmende tal aktive leden fan de feriening, nettsjinsteande 

Herre syn besykjen ek oaren waarm te meitsjen foar de muzyk. Simmerdei joech hy 

sels wol les oan jongelju út it doarp yn it lytsbûthús, it efterein op ’e skjinskrobbe 

68 Postma R., Dunegea, de skiednis fan in doarp tusken de marren, side 149-152.
69  Rijpkema TH. en Mandemaker P. , Mei muzyk troch Sint Nyk (side 63); oktober 2009.
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(op f jouwerjierrige leeftyd) lid fan de gymnastykferiening DOS op ’e Lemmer. It die 

al gau bliken, Epke hie it measte talint fan allegearre en koe dêrom ek ien kear yn ’e 

wike trene by VK&H, it nasjonale turnstipepunt op ’e Jouwer. Dat hâlde nei ien jier 

al wer op, mar op It Feen waard útein set mei in nije turnploech foar jonge talinten, 

dêr ’t ek Herre en Johan diel fan útmakken. Epke wie doe noch mar seis jier. 

Yn 1993 waard in nije turnhal op It Feen boud en dat wie in grutte stipe foar de hiele 

regio. Sûnt dy tiid treende Epke by WIK-FTC op It Feen en waard de treningsarbeid 

stadichoan opfierd ta 30 oeren yn ’e wike. Op dit stuit treent Epke by Turnsintrum 

Sportsted Hearrefean (TSH), yn de sporthal dy ’t syn eigen namme draacht. It sprekt 

fansels dat ien en oar spesjale kwaliteiten freget: talint, dissipline, krêft – lichaamlik 

like goed as mentaal – en konsintraasje. Wêr ’t dat ta liede kin, hat elkenien de lêste 

jierren sels gewaar wurde kind. 

De grutte trochbraak kaam al op it EK yn 2004 yn Ljubljana mei in 4de plak 

op ’e mearkamp en in 2de plak op it rek. Tusken 2006 en 2012 hat Epke 14 kear 

in worldcupwedstryd wûn, is Europeesk kampioen wurden yn 2011 en 2014, en 

wrâldkampioen yn 2012 en 2014. 

Yn ’e oanrin nei de Olympyske Spullen fan Peking (2008) rekke Epke slim blessearre 

en moast him sadwaande spesjalisearje op rek en brêge. In fal brocht him yn Peking 

net fierder as in 7de plak – dat wie eins noch altyd in geweldige prestaasje! – mar 

f jouwer jier letter yn Londen kaam alles goed; syn werveljende show mei trije 

f lechteleminten nei elkoar stiet elkenien noch altyd op it netf lues en it kommentaar 

van Hans van Zetten (“en hij staat!”) gûnzet nei yn ús holle. 

En noch is Epke net klear mei syn sportkarriêre. Hy wol nochris f lamje op ’e 

Olympyske Spullen yn Rio de Janeiro yn 2016, it leafst mei in kompleet manneteam. 

Der wurdt hurd oan wurke. 

gymnastyklearaar Hans van der Wouw in turnklupke fan de skoalle, dêr ’t ek Huite 

diel oan hie. Dêrneist siet hy noch by de turnklup yn Boalsert ûnder lieding fan 

Sjoeke Huisman. Syn sporttalinten foelen ek op yn syn militêre tsjinstplicht en 

dêrom waard him frege om sportynstrukteur te wurden. Ek Sophie hat jierrenlang 

aktyf lid west fan de gymnastykferiening DOS (‘Door Oefening Sterk’) op ’e Lemmer, 

mar eins lei har belangstelling mear by de balsporten, lykas koerbal en volleybal. 

Lykas sein waarden ek alle f jouwer bern al hiel jong oanmelden by de 

gymnastykferiening DOS op ’e Lemmer, mar treenden fan 1993 ôf by WIK-FTC op 

It Feen. Op in stuit sieten sy ek alle f jouwer op OSG Sevenwolden op It Feen en dat 

easke alle dagen wer in hiele organisaasje fan de âlden en dissipline fan de bern om 

elkenien op tiid op it goede plak te krijen. Huite ried moarns mei f jouwer bern en 

f jouwer fytsen op ’e auto foar it wurk by de skoalle op It Feen lâns en helle se jûns 

wer op by de nije turnhal. Dêrneist waard mannich kear yn de simmerfakânsjes 

bûtenlânske staazjes dien yn bygelyks Ingelân, Frankryk en Switserlân, op eigen 

manneboet en op eigen kosten. Foar de ambysje om it turnjen fan de bern op in 

heger plan te bringen wie de begelieding yn Nederlân noch te meager en de KNGU 

te earm. Alle ynspanning hat net om ’e nocht west; dochter Geeske hat de nasjonale 

turntop berikt en de jonges Herre, Johan en Epke hawwe jierrenlang aktearre op 

ynternasjonaal nivo by EK’s en WK’s. Wilens binne de bern de doar út en is allinnich 

Epke noch mei turnjen dwaande, mar sa’t elkenien wit op in útsûnderlik heech nivo.

Neist alle drokten mei it turnjen fan de bern hat Huite ek altyd tiid fûn foar 

bestjoerlike aktiviteiten, lykas foarsitter fan it bestjoer fan de St. Joazef basisskoalle, 

siktaris en ponghâlder fan de St. Willibrordusparochy, foarsitter fan de Ried fan 

Kommissarissen fan de Rabobank Snits-Súd-West-Fryslân, en wie hy lid fan de 

Rekkenkeamerkommisjes fan de gemeenten Hearrenfean, Skarsterlân, Lemsterlân 

en Opsterlân. Noch altyd is hy foarsitter fan de Stichting Keunstsinnige Foarming 

‘It Toanhûs’ op ’e Jouwer, f icefoarsitter fan de KNGU te Beekbergen en ponghâlder 

fan de Iisferiening Lemmer. Dêrby hat Huite syn libben lang trompet spile (en docht 

dat noch altyd) by in ferskaat fan muzykferieningen yn Sint Nyk, Boalsert en De 

Lemmer. Ek wat dat oanbelanget hat hy in Zonderlandtradysje yn eare hâlden. 

X. Epke Jan Zonderland, berne De Lemmer 16 april 1986, topturner en 
studint genêskunde oan de RUG te Grins, wennet mei Linda Steen op 
It Feen.

Epke is berne op 16 april 1986 op ’e Lemmer as jongste soan fan Huite Zonderland 

en Sophie van den Berg. Omdat Huite syn âldste broer Sjoerd al ferneamd wie yn de 

twadde namme fan soan Herre, waard keazen foar de nammen Epke Jan, nammen dy ’t al 

generaasjes lang yn de famylje Zonderland brûkt waarden. Nei de St. Joazef basisskoalle 

op ’e Lemmer hat Epke diploma’s foar HAVO en VWO helle oan OSG Sevenwolden op 

It Feen. Sûnt 2006 studearret hy genêskunde oan de Universiteit fan Grins.

Lykas syn âldere bruorren Herre en Johan en suster Geeske waard hy al hiel jong 
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petronella j.c. elema

Stamreeks Ringersma (Lippenhuizen)

De klokkenmaker Klaas Hendriks Snoek werd in 1837 geboren in 
Lippenhuizen en heeft daar gewoond tot zijn dood in 1902. Beroepsmatig 
was hij actief vanaf 1852; het vak heeft hij zonder twijfel geleerd bij zijn 
vader Hendrik Eelzes Snoek, die dat beroep eveneens uitoefende.1 Een 
broer van hem, Johannes Hendriks Snoek, was als zodanig werkzaam 
in Beetsterzwaag.

In mei 1865 trouwde Klaas met een dorpsgenote, de in 1840 geboren 
Fimke Rienks Ringersma. Zij was de oudste dochter uit een 
groot arbeidersgezin: van de acht kinderen brachten zeven het tot 
volwassenheid en zes tot een huwelijk. En in datzelfde jaar zette de 
nieuwbakken schoonzoon zijn verworven vaardigheden in ..., niet voor 
een Friese staartklok, maar om een bord te maken dat het gezin waartoe 
zijn bruid behoorde tot in details weergaf. Hij zal de op een donkere 
ondergrond geplakte letters, cijfers en verdere decoratie uit been hebben 
gezaagd en gesneden met behulp van zijn vakgereedschap zoals mesjes, 
boortjes en beitels; twee ornamenten onderin geven bijna onzichtbaar 
zijn woonplaats, naam en het jaartal weer.
De maten van het bord zijn (h) 62 en (b) 61 cm, dus vrijwel vierkant. De 
beide strookjes links- en rechtsonder (met plaatsnaam, naam en jaartal) 
zijn elk 2 bij 11 cm; de vier “vlinders” 5.5 bij 5.5 cm; de twee handjes 4 bij 
4 cm en de strikvormige ornamenten 11 bij 1.5 cm.
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Ik heb in de literatuur gezocht naar vergelijkbare artefacten van hetzij 
Klaas Snoek, hetzij andere beoefenaars van de volkskunst. Ik vond tot 
dusver geen parallellen; mocht iemand die kunnen aanwijzen, dan hoor 
ik het graag!
Nadat dit bord binnen mijn bereik was gekomen zocht ik verder de 
stamreeks van Fimke uit, te beginnen met het gezin waarin zij geboren 
was. De tekst bleek verrassend correct, er zijn slechts enkele afwijkingen 
aanwijsbaar:
a. volgens de BS is Rienk Hendriks Ringersma geboren 16 jan. en niet 
15 jan. 1818.
b. volgens de BS is het vijfde kind geboren op 14 juni en niet 13 juni 1849.
c. binnen de BS wordt Annigje Heines altijd Van der Schaaf (met één f ) 
genoemd.

De bedoeling was aanvankelijk om de stamreeks te beperken tot 
Fimke’s voorouders in de rechte mannelijke lijn voor zover die zonder 
uitgebreid onderzoek vielen te achterhalen. Dat lukte heel aardig: met 
behulp van wat aanwijzingen van de medewerkers van Tresoar kwam ik 
tot wat nu generatie V is. 
Daarna kwam de redactie van het Jierboek in beeld, in de persoon 
van Jarich Renema, die deze informatie in de breedte aanvulde. Toen 
werd ook duidelijk welke namen de verschillende gezinnen in 1812 
hadden aangenomen: terwijl generatie VII zich Ringersma noemde 
(mogelijk naar zijn patroniem Rinks of Rienks) kozen zijn broers voor 
respectievelijk De Boer (1 keer), De Vries (2 keer) en De Jong (1 keer). Véél 
alledaagser was dus niet mogelijk geweest; in deze context was de naam 
Ringersma het summum van originaliteit!
Tenslotte bleek het Jarich Renema ook nog mogelijk om met behulp 
van het transcriptiewerk van Jan Post niet minder dan vier 17de-eeuwse 
generaties toe te voegen.2 Als dat alles ‘volledig’ was uitgewerkt, was de 
publicatie van een beknopte stamreeks doorgeschoten naar een complete 
genealogie en dat werd wat topzwaar, gezien de aanvankelijke opzet 
om het 19de-eeuwse familieoverzicht van het gezin Ringersma in een 
genealogisch kader te plaatsen. Wij hebben ons dus beperkt tot de hier 
volgende beknopte informatie. Het is bovendien niet volledig bewezen 
dat de twee oudste generaties correct zijn. Gezien de regelmatige 
afwisseling van de namen Harke en Rienk – in de juiste omgeving – ligt 
een en ander in de lijn der verwachtingen, maar een waterdicht bewijs 
ontbreekt vooralsnog. Ze worden hier dus onder voorbehoud geplaatst. 

En tenslotte: alle hier vermelde plaatsen zijn gelegen in de gemeente 
Opsterland, tenzij anders vermeld. Het gemeentehuis van Opsterland 

stond in Beetsterzwaag; daar heeft vermoedelijk het merendeel van de 
huwelijken plaatsgevonden.
Waar ik ‘Lippenhuizen c.a.’ schreef, wordt de kerkelijke gemeente 
Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik bedoeld.

Stamreeks

I. Harcke Riencks, tr. Im Siurdtsdr. Zij komen al vanaf 1622 voor als 
echteluijden. Hun derde huwelijksproclamatie voor het gerecht van 
Opsterland was pas op 3 april 1628, maar de akte meldt dat zij als 
‘echteluijden haer met malcanderen inden echten staet hebben begeven’. 
In 1622 kochten zij land in Terwispel, doch de familie van de verkoper nam het 

niaar.3 

In 1624 kochten Harcke Riencx en Im Siurdts, echtelieden in Terwispel, grasland, 

zowel vergraven als onvergraven. Het jaar daarop kocht Harcke Riencks een nieuw 

gebouwd huis in Terwispel.4

II. Rienck [Reynick] Harckes, vermoedelijk woonachtig in of onder 
Terwispel, overl. voor 18 okt. 1673,5 tr. voor 21 febr. 1650 Engel Martens,6 
overl. na 29 april 1675.7 
Aansluiting van II op I is zeer waarschijnlijk, doch strikt genomen niet 
bewezen.

III. Harcke Riencx, koopman en veenbaas, overl. na 29 mei 1717,8 
achtereenvolgens vermeld in Gersloot (1680)9 toen hij een huis, schuur, 
plaats en landen te Terwispel aankocht, Kortezwaag (1685, 1690, 1692, 
bij het tweede huwelijk in 1694),10 ‘aan de Gorredijk’ (1695, 1696, 1697, 
1700)11 en als veenbaas boven in het Gorreveen onder Kortezwaag (1701-
1717),12 tr. 1. voor april 1680 Hidtie Ubles,13 overl. tussen 10 nov. 169214 en 
sept. 1694; tr. 2. (att. afgegeven Langezwaag c.a. 1 sept. 1694) Tjall Walles, 
van Gorredijk, vermoedelijk eerder gehuwd met Ruurd Folkerts.
Het is niet onmogelijk dat het vanaf 1685 steeds om dezelfde locatie gaat; in de 

speciekohieren van Terwispel, Kortezwaag en Lippenhuizen vinden we ook locaties 

‘op de Gorredijk’. Veel van deze vermeldingen betreffen aankoop en wandelkoop 

van veengronden, maar ook enkele malen van huizen in Gorredijk, waaronder in 

1691 een huis met gortmolen en gortmakersgereedschap15 en in 1717 van een nieuwe 

rood-pandekte huizinge.16 Dat sommige van deze aankopen bedoeld waren om zijn 

kinderen in het zadel te helpen, kunnen we opmaken uit het beroep van zoon Uble. 

Tjall Walles, zijn tweede vrouw, was vermoedelijk identiek aan de in 1691 met die 

naam vermelde weduwe van Ruurd Folkerts, met twee kinderen.17

Harcke Riencks en Tjaltie Walles verkochten blijkens de proclamatieboeken in 1703 

een huis, schuur etc. met veel veengrond.18 Het ging om een forse koopsom: 2900 
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cgl., met daarnaast een ducaton voor Tjaltje, een ducaton voor haar zoontje en drie 

halve ducatons voor de voorzonen van de man. In 1709 heeft Harcke Riencx aan zijn 

voorzoon Rienck bij zijn eerste vrouw het erfdeel van wijlen zijn moeder uitgekeerd: 

drie stukken land en 300 gulden. Hoe het met de erfenis van de andere voorzonen is 

geregeld is ons onbekend.19

Uit het eerste huwelijk:
1. Rienck Harckes, volgt IV.
2.    Uble Harckes, gortemaker te Gorredijk.

 Bij de volkstelling van 1744 werd zijn huishouding gesteld op 5 personen, bij 

de quotisatie van 1749 was Uble Harckes te Gorredijk reeds oud-gortmaker en 

telde zijn gezin drie volwassenen.

3.    Joucke Harckes, schoenmaker aan de Vlecke Gorredijk,20 tr. voor 2 
maart 1708 Griet Sjoerds, ged. op belijdenis Gorredijk 2 maart  1708.

     Uit hen zijn te Gorredijk zeven kinderen gedoopt: twee niet met 
name genoemd, driemaal een Hitje, en tweemaal een Sjoerd.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Walle Harckes, ged. Gorredijk 1 dec. 1699 (ongeveer één jaar oud), 

boer, tr. 1. Gorredijk 23 nov. 1721 Jeltje Bonnes, van Tjalleberd; tr. 2. 
Kortezwaag 2 aug. 1747 Jitske Girbes, van Kortezwaag.

  Walle en Jeltje deden tezamen belijdenis te Gorredijk en wel op 8 mei 1729. Ten 

tijde van de quotisatie van 1749 was de man boer te Gorredijk en bestond zijn 

huishouding uit vijf volwassenen en een kind.

 Uit het tweede huwelijk werd driemaal een zoon Ruurd gedoopt. 

IV. Rienck Harkes, overl. voor 1729, bij huwelijk van Kortezwaag, 1709 
huisman onder Terwispel, vermoedelijk op stem 29 die in 1698 voor 1/3 
eigendom van zijn vader was en in 1728 voor 1/3 werd gebruikt door zijn 
zoon Auke, otr. Langezwaag-Kortezwaag 20 febr., att gegeven 16 maart, 
tr. Gorredijk 20 maart 1701 Foeck (Fook) Auckes, van Kortezwaag.

V. Aucke Rienks, ged. Gorredijk 8 jan. 1702, in 1728 ‘bruiker’ op stem 29 
te Terwispel, huisman in Olterterp (1729, 1731), overl. voor 1739, tr. ca. 1730 
Antje Jans, dr van Jan Lenses, in 1740 als weduwe te Gersloot woonachtig.
Aucke Riencx, huisman wonende tot Olterterp, leende in 1729 geld van vrouw 

Hillegonda van Hemminga, weduwe van de heer Augustinus Lycklama à Nijeholt, 

oud-secretaris van Opsterland. Op 8 mei 1729 ontving hij 70 cgl. en in november nog 

eens 80 cgl., waarna er een schuldbekentenis werd gepasseerd.21 Tot borg liet zich in 

zijn moeder Foeck Auckes, weduwe van Rienck Harckis, wonende tot Terwispel. Dat 

was ongetwijfeld het moment waarop de toen 28-jarige jongeman zich vestigde en een 

huwelijk overwoog, maar nog niet had gesloten; zijn borg was zijn moeder en er werd 

geen echtgenote genoemd. Zijn huwelijk valt dus wel te dateren op 1730, het (eerste en 

mogelijk ook enige) kind werd in 1731 gedoopt.

Aucke Rienks zal op verschillende plaatsen hebben gewoond. Het begin lag in 

Terwispel, waar in 1718 stem 29 was verdeeld onder Walle Tjeerds (1/3), Douwe Ates 

(1/3), Tjeerd Jallerts (1/6) en Tjeerd Jeens (1/6). Allen gebruikten hun aandeel zelf. In 

1728 daarentegen stond het onderdeel van Walle Tjeerds op naam van zijn weduwe, 

maar werd Aucke Rienx als gebruiker genoemd. Zoon Rienk (VI) werd in 1731 te Beets 

gedoopt en in 1736 verhuisde het gezin (van Terwispel) naar Gersloot. Daar werd Antie 

Jans, overigens pas in 1738, ingeboekt als lidmaat, af komstig van Lippenhuizen.

Auke Rinks en Antje Jans huisluiden op Terwispel kochten eind 1736 van Joukje 

Sytses en Jouk Pyters de huisvrouw van Jacob Johannis, allen wonende in de Swagen 

op de uitbuiren, voor 674 cgl. een sate land met huisinge aan de Oude Dijck ofte 

Uiterburen, gelegen onder Gersloot.22 Er is sprake van een huis met twee toog ofte 

fenne lants, en 16 mad maden lopende tot aan het Deel, met een stem op het kohier 

no. 6, te aanvaarden op Allerheiligen 1736. Belendingen of naastliggers waren ten 

westen Wiskjen van Scheltinga wed. Bouricius, ten oosten de pastorie en ten zuiden de 

gemene rijdweg.Volgens een marginale aantekening had de heer Frederik Sloterdijk, 

burgemeester van de stad Workum, nog een bedrag over deze plaats uitstaan. 

In het stemkohier van Aengwirden blijkt Gersloot no. 6 in 1738 op de naam van Auke 

Rienks weduwe en erfgenamen te staan, die het zelf gebruikten. In 1727 was die stem 

nog van Hamme Ruurds en Jouke Sygers, in 1748 van de grietman M. van Bouricius 

(die het liet gebruiken door Klaas Tuenis).

Eind 1738 verklaarde Antie Jans, weduwe van wijlen Aucke Rinx in leven huislieden 

woonagtig in de grijtenije Anjewierden, voor haarzelf en voor haar kinderen 

(meervoud!) aan W.A. van Boelens op Beetsterswaag 600 cgl. schuldig te zijn, 

die gebruikt waren voor de koopschat van haar boerderij [plaatse] toen haar man 

nog leefde.23 Borg stelden zich Joucke Harckes, Uble Harckes en Walle Harckes, 

woonachtig te Gorredijk; die waren twee volle ooms en één halve oom van Auke 

Rienks.

Deze weduwe woonde nog steeds te Gersloot, toen in 1740 de erfenis van Jan Lenses 

openviel.24 De curatoren waren Lense Jans, hospes (= herbergier) en Jochum Luitjes, 

koopman op de Gorredijk; verzoekers waren de (klein)kinderen van de erf later en 

wel Jancke Jans, huisvrouw van Hendrick Jans te Nijega, Cornelis Egberts optredende 

voor zijn minderjarige dochter Gaitske Cornelis bij wijlen Weicke Jans en Antje Jans, 

weduwe van Aucke Rients, te Gersloot. Jancke en Weicke waren zusters van Antje Jans. 

Zij besloten de boedel te abandonneren ten bate van de creditoren; op 18 aug. 1742 

werd dit verantwoord, waarna ontslag van de curatele volgde. 

Uit dit huwelijk zullen allicht meer kinderen zijn geboren (gezien het 
feit dat er in 1738 sprake was van ‘kinderen’), doch er is slechts één doop 
aangetroffen, die van de volgende generatie.

VI. Rienk [Rinke] Aukes, ged. Beets 19 aug. 1731, bij zijn huwelijk van 
Gorredijk, overl. 1785-’86, tr. Gorredijk 1 juni 1755 Antje Hendriks, van 
Gorredijk, overl. Lippenhuizen 1803 -’04.
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Antje Hendriks kan zijn gedoopt Nijehaske (gem. Haskerland) 12 jan. 1727 als dochter 

van Hendrik Geerts en Hiltje Freerks. Deze speculatie is overigens geheel gebaseerd 

op de vernoeming van twee dochters Hiltje, en de relatieve nabijheid van het dorp 

Nijehaske. 

Het echtpaar liet hun oudste kinderen dopen in Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik 

(1755-1759), daarna in Langezwaag-Kortezwaag (dopen 1761-1769; daarbij werd geen 

moedersnaam vermeld) en tenslotte opnieuw te Lippenhuizen c.a. (dopen 1772-1777). 

Dat stemt redelijk goed overeen met het feit dat Rink Aukes en Antje Hendriks in 

mei 1767 tezamen belijdenis deden in Langezwaag. Op 19 mei 1778 kregen zij een 

attestatie naar Lippenhuizen en werden daar op 28 mei 1778 ingeboekt, hoewel hun 

kinderen alweer vanaf 1772 te Lippenhuizen c.a. waren gedoopt.

Uit de speciekohieren blijkt, dat Rinck Aukes en zijn vrouw werden aangeslagen voor 

een schoorsteen en twee halve hoofden (d.i., ze waren minder dan 600 cgl. gegoed). 

Na hun huwelijk in 1755 begonnen ze als ‘jongeluiden’ te Terwispel (kohiernr. 43). 

Vanaf 1757 hadden ze twee koeien. Van 1759-1769 zaten ze op Corteswagen no. 11 (met 

aan het eind van de rit drie koeien) en in 1770 trokken ze in een ‘nieuw huis’ te 

Lippenhuizen (kohiernr. 29). Daar bleven ze slechts twee jaar, want in 1772 verhuisden 

ze naar de ‘2e camer’ van no. 237, gelegen aan de noordkant van de Cruisvaard. Het 

aantal koeien groeide in die periode geleidelijk tot 6 of 7. In 1775 belandden ze op 

Lippenhuizen no. 246, gelegen ‘Buiten bij de Hooge Weg’; toen hadden ze ook 6 pm 

gezaaide landen en 2 paarden, maar dat verminderde nadien weer. Tegen de tijd dat 

Rienk Aukes overleed, in 1785 of 1786, bleef de weduwe achter met 1 gezaai, 1 paard en 

wat vee. Eén van de kinderen zal als hulp zijn thuisgebleven, want vanaf 1788 werd 

zij weer voor 2 halve hoofden aangeslagen, en zo hield zij het tot 1799 vol: in dat jaar 

trouwde de jongste zoon (en twee andere zoons in 1800). Toen verhuisde ze nog een 

keer,25 nu naar elders in Lippenhuizen, aan de zuidzijde van de Buorren; in 1804 

werd gemeld dat ze was overleden.

Uit dit huwelijk:
1. Hiltje Rienks, ged. Lippenhuizen 11 jan. 1756 (een veertien dagen 

oud).
2.  Hiltje Rienks, ged. Lippenhuizen 16 jan. 1757 (een week of drie oud), 

tr. Gorredijk 5 maart 1786 (als: Hiltje Renkes) Johannes Hanses, te 
Gorredijk.
Johannes Hanses kan zijn geb. Gorredijk 28 okt. 1747 als zn. van Hans Hanses 

en Ybeltje Johannes (volgens een bijbel-aantekening, doopdatum niet vermeld). 

Hij kan ook een jongere zoon uit dit echtpaar zijn geweest, geboren als Jan. 

Uit dit huwelijk: Hiltje Johannes, geb. Gorredijk 4 juli 1796.
3.  Antje Rienks Dijkstra, geb./ ged. Lippenhuizen 3 mei/27 mei 1759, 

arbeidster, overl. Ureterp 30 april 1837, tr. Wijnjeterp 13 mei 1787 
Rink (Rienk) Sytses Dijkstra, ged. Gorredijk 22 juli 1759, bij zijn 
huwelijk van Duurswoude, overl. Ureterp 12 aug. 1836, zn. van Sytse 
Jitses en Yke Aukes. 

Uit dit huwelijk, geb. Ureterp: Yke, 14 april 1792; Sietse, 3 juli 1796; 
Aucke, 18 maart 1803.

4.  Naamloos kind, ged. Kortezwaag 13 dec. 1761 (oud in de vierde week).
5.  Auke Rienks de Boer, ged. Kortezwaag 13 mei 1764, huisman te 

Boornbergum, overl. Boornbergum 19 dec. 1821, tr. Lippenhuizen 
29 mei 1785 Hiltje Sierts, ged. Lippenhuizen c.a. (plm. 2 dagen oud) 
3 febr. 1754, overl. niet gevonden, dr van Cierd Oedses en Jeltje Jacobs.
Auke nam in 1812 te Beetsterzwaag de familienaam De Boer aan en woonde toen 

te Boornbergum; daarbij noemde hij als kinderen Antje te Nes (21 jr.) en Jeltje 

te Boornbergum (17 jr.). 

Uit dit huwelijk geboren te Lippenhuizen: Renk Aukes, 16 febr. 1786; 
Siert, 9 mei 1787; Antje, 17 febr. 1791; Jeltje, 4 juli 1794.

6.  Jan Rienks de Vries, ged. Kortezwaag 1 maart 1767, overl. 
Lippenhuizen 17 okt. 1847, tr. Lippenhuizen 8 mei 1796 Wytske 
Tjeerds, geb.Terwispel, ged. Lippenhuizen c.a. (oud 2½ week) 
19 febr. 1766, overl. Terwispel tussen 6 dec. 1799 en 19 jan. 1800.
Jan Rienks nam op 19 maart 1812 te Lippenhuizen de familienaam De Vries aan 

en vermeldde daarbij zijn kinderen Wytse te Boornbergum (12 jr.) en Antje te 

Lippenhuizen (14 jr.). 

Uit dit huwelijk, geboren te Terwispel: Antje, 13 dec.1797; Wytse, geb. 
6 dec. 1799, ged. Lippenhuizen 19 jan. 1800, de moeder was bij de 
doop al overleden.

7. Hendrik Rienks, ged. Kortezwaag 12 nov. 1769, volgt VII.
8.  Yttjen Rienks, ged. Lippenhuizen 26 april 1772, verder niet 

aangetroffen.
9.  Romke Rienks de Vries, geb. Lippenhuizen 29 febr. 1774, overl. 

Lippenhuizen 28 sept. 1823, tr. Lippenhuizen 25 mei 1800 Trijntje 
Cornelis, geb. Lippenhuizen 15 jan. 1781, winkelierster, overl. 
Lippenhuizen 4 okt. 1836, dr van Cornelis Rinses en Janke Jacobs. 
Bij de naamsaanneming te Lippenhuizen op 19 maart 1812 – bij welke 

gelegenheid zijn broer Jan zich De Vries noemde – koos Romke Rienks voor 

dezelfde naam. Als kinderen gaf hij op Rienk te Wijnjeterp (10 jr.), Kornelis 

(5 jr.) en Jan (¾ jr.).

Uit dit huwelijk geb. Boornbergum: Rienk, 19 okt. 1802; Cornelus, 
28 maart1805; geb. Lippenhuizen: Corneles, 30 mei 1807; Jan, 6 juli 
1811; Kornelis de Vries (dochter), 7 aug. 1813; Jan de Vries, 19 dec. 
1816; Oebele de Vries, 22 sept. 1819; Romke de Vries, 19 okt. 1823 
(postuum).

10.  Oebele Rienks de Jong, geb. Lippenhuizen 15 dec. 1776, overl. 
Terwispel (mairie Gorredijk) 26 jan. 1816, tr. Lippenhuizen 26 mei 
1799 Fimke Sipkes, geb. Terwispel 2 febr. 1776, overl. Terwispel (als 
Vemke Sipkes) 8 juni 1815, dr van Sipke Jeens en Akke Bonnes. 
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Uit dit huwelijk, geb. Terwispel: Trijntje, 20 juni 1800; Hiltje, 
23 sept. 1802; Renk, 27 mei 1805; Akke, 23 aug. 1807; Antje 12 juni 
1810; Sipke de Jong, mairie Gorredijk 31 juli 1813.

 

VII. Hendrik Rienks Ringersma, ged. Kortezwaag 12 nov. 1769, koopman 
(1818, 1845), overl. Lippenhuizen 17 mei 1845, tr. Lippenhuizen 2 maart 
1800 Fimke (ook Femke) Jelkes (Binsma, Binnema), bij haar huwelijk 
van Terwispel, geb./ged. Lippenhuizen c.a. 6 juli/23 okt. 1774, overl. als 
renteniersche Lippenhuizen 29 jan. 1853, dr van Jelke Binnes en Bontje 
Hendriks.
Hendrik Rienks nam op 21 maart 1812 voor de ‘maire’ der gemeente Lippenhuizen 

de familienaam Ringersma aan, mede voor zijn zoon Jelke (1 jaar) en dochters Antje 

(8 jaar) en Bontje (6 jaar). De zoon Rienk, no. VIII in deze stamreeks, was toen nog 

niet geboren. Tussen de geboortes lag klaarblijkelijk steeds 3 à 4 jaar, een ongewoon 

lange periode. De andere kinderen uit dit gezin zijn hier niet gevolgd.

In de Leeuwarder Courant van 1 jan. 1847 is een annonce opgenomen, dat de volgende 

dag te Beetsterzwaag geveild zal worden: 

Twaalf perceelen vastigheden, gelegen in en onder het behoor van Lippenhuizen 

en onder Terwispel, waaronder twee hechte boerenbehuizingen, met schuren 

etc., twee woningen en onderscheidene kampen vruchtbaar weid- en bouwland, 

behorende aan de weduwe van Hendrik Rinks Ringersma cum socius, en aan Hiltje 

Hendriks Ringersma, huisvrouw van Jan Sytses Veenstra; bij billetten in het breede 

omschreven.

Uit dit huwelijk, geboren Lippenhuizen:
1.  Antje Hendriks Ringersma, 17 sept. 1803, overl. Lippenhuizen 

6 jan. 1891, tr. Opsterland 3 juni 1824 Ubele Rienks (Uble 
Rinks) Dijkstra, geb. Kortezwaag 25 april 1791, aakster, overl. 
Lippenhuizen 23 maart 1853, zn. van Rink Oebles en Teetske 
Ruurds.

2.  Bontje Hendriks Ringersma, 5 juli 1807, overl. Lippenhuizen 
25 mei 1817.

3.  Jelke Hendriks Rengersma (Ringersma), 8 dec. 1810, arbeider 
(1834), boer (1840), koemelker (1886), overl. Lippenhuizen 23 dec. 
1886, tr. 1. Utingeradeel 20 mei 1834 Aukjen Pieters Ros (Ras), geb. 
Oldeboorn 21 mei 1813, overl. Lippenhuizen 8 aug. 1838, dr van 
Pieter Kristiaans Ros (Ras) en Antje Rinderts van der Wey; tr. 2. 
Opsterland 11 maart 1840 Krisje Pieters Ros (Ras), geb. Oldeboorn 
20 dec. 1811, overl. Terwispel 16 dec. 1887, dr. van Pieter Kristiaans 
Ros (Ras) en Antje Rinderts van der Wey.
De beide echtgenotes waren zusters en, hoewel binnen de BS-periode 

geboren, werden zij zonder familienaam ingeschreven. De namen Ros en Ras 

werden nadien willekeurig gebruikt.

4.  Hiltje Ringersma, geb. Lippenhuizen 3 dec. 1813, overl. Hemrik 
2 mei 1881, tr. 1. Opsterland 27 mei 1830 Jan Sytzes Veenstra, geb. 
Terwispel 12 febr. 1803, boerenknecht te Hemrik, koopman (1850), 
overl. Leeuwarden (ingeschreven gem. Opsterland 9 maart 1850) 
24 febr. 1850, zn. van Sytse Alles Veenstra en Engeltje Koenes; tr. 2. 
Opsterland 3 maart 1851 Bruin Annes Veenstra, geb. Lippenhuizen 
24 aug. 1817, arbeider, overl. Hemrik 17 juli 1888, zn. van Anne 
Alles Veenstra en Elisabeth Andries Teyema.

5. Rienk Ringersma, geb. Lippenhuizen 18 jan. 1818, volgt VIII.

VIII. Rienk (ook Rink) Hendriks Ringersma, geb. Lippenhuizen 16 jan. 
1818, arbeider, overl. Lippenhuizen 8 dec. 1886, tr. Opsterland 11 mei 
1839 Annigjen Heines van der Schaaf, geb. Kortezwaag 19 juni 1819, 
overl. Kortezwaag 29 juli 1907, dr van Heine Jans van der Schaaf en 
Trijntje Jans Westerbeek.
Uit dit huwelijk, geb. Lippenhuizen:
1. Fimke Rienks Ringersma, 19 sept. 1840, volgt IX.
2.  Trijntje Rienks Ringersma, 15 okt. 1842, overl. Hemrik 21 febr. 

1923, tr. Opsterland 8 mei 1868 Aize de Vries, geb. Lippenhuizen 
9 juni 1841, overl. Hemrik 15 febr. 1903, zn. van Kornelis Romkes 
de Vries en Tettje Aizes Fokkema.

3.  Bontje Rinks Ringersma, 15 dec. 1844, overl. Lippenhuizen 
23 febr. 1925, tr. Opsterland 21 okt. 1870 Ibe van den Bos, geb. 
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Lippenhuizen 21 april 1840, arbeider, overl. Lippenhuizen 4 jan. 
1896, zn. van Jelle Ibes van den Bos en Gepke Tjietzes de Jong.

4.  Hendrik Rinks Ringersma, 12 jan. 1847, boerenknecht, overl. 
Lippenhuizen (huis no. 52) 20 sept. 1868.

5.  Heine Rienks Ringersma, 14 juni 1849, arbeider, overl. Lippenhuizen 
2 nov. 1913, tr. Opsterland 29 mei 1876 Trijntje van der Zwaag, geb. 
Hemrik 24 april 1851, overl. Lippenhuizen 26 dec. 1940, dr van 
Douwe Loukes van der Zwaag en Trijntje Feddes van der Veen.

6.  Jan Rinks Ringersma, 10 mei 1852, overl. Lippenhuizen 12 juli 1924, 
tr. Opsterland 28 mei 1880 Elisabeth van der Iest, geb. Boornbergum 
22 okt. 1853, overl. Lippenhuizen 22 febr. 1912, dr van Simon Jans 
van der Iest en Jeltje Jans Nijboer.

7.  Antje Rinks Ringersma, 22 juli 1855, overl. Jubbega-Schurega 
11 maart 1940, tr. Schoterland 8 juni 1879 Rintje Bethlehem, geb. 
Jubbega-Schurega 26 dec. 1853, timmerman te Jubbega-Schurega, 
doch overl. Heerenveen (gem. Aengwirden) 27 sept. 1917 (akte tevens 
ingeschreven gem. Schoterland 29 sept. 1917), zn. van Auke Jacobs 
Bethlehem en Tietje Rintjes Uilkema.

8.  Jelke Rinks Ringersma, 20 april 1859, overl. Lippenhuizen 8 juli 1859.

IX. Fimke Rienks Ringersma, geb. Lippenhuizen 19 sept. 1840, overl. 
Lippenhuizen (als Femke) 27 okt. 1916, tr. Opsterland 14 mei 1865 Klaas 
Hendriks Snoek, geb. Lippenhuizen 16 okt. 1837, klokmaker, overl. 
Lippenhuizen 4 jan. 1902, zn. van Hendrik Eelzes Snoek en Antje Jacobs 
Drijf hout.
Opvallend genoeg is de eerste dochter uit dit huwelijk wel vernoemd naar Klaas’ 

moeder, maar de tweede niet naar Fimkes moeder doch naar een grootmoeder (of 

misschien naar een jongere zuster) van haar. Deze dochter Bontje trouwde pas na 

haar 50ste, haar oudere zuster Antje kreeg klaarblijkelijk ook geen kinderen, en de 

enige zoon uit dit huwelijk werd slechts enkele maanden oud. Klaas en Fimke hadden 

– voor zover bekend – dus geen kleinkinderen.

Uit dit huwelijk, geb. Lippenhuizen:
1.  Antje Snoek, 13 sept. 1866, overl. Gorredijk 14 aug. 1926, tr. 1. 

Haskerland 23 mei 1895 Hessel van der Heide, geb. Joure 8 febr. 1863, 
kopergietersknecht, overl. Joure 11 juni 1897, zn. van Sake Roelofs 
van der Heide en Margjen Hessels Groen; tr. 2. Opsterland 24 mei 
1900 Hielke de Vries, geb. Ter Idzard 18 mei 1862, overl. na 1926, zn. 
van Molle Hielkes de Vries en Wiepkje Dirks Joustra.

2.  Bontje Snoek, 2 sept. 1868, tr. Ooststellingwerf 14 febr. 1919 Keimpe 
Veenstra, geb. Donkerbroek 5 nov. 1877, zn. van Trijntje Keimpes 
Veenstra.

3.  Hendrik Nicolaas Snoek, 10 febr. 1874, overl. Lippenhuizen 22 juli 1874.

Noten

1 Vgl.: Siet en Lammert de Bruin, Uurwerkmakers in Friesland (Joure 
2013), p. 165. 2 Extracten uit de proclamatieboeken van Opsterland, 
nog niet gepubliceerd. 3 OPS 106 399. 4 OPS 107 210.  5 OPS 117 
634. 6 OPS 112 93. 7 OPS 118 200a. 8 OPS 125 451. 9 OPS 118 
686. 10 OPS 119 381; 129 131a; 120 530. 11 OPS 121 93, 211, 305, 366, 
834; OPS 122 5. 12 OPS 122 326, 338, 350, 879 13 OPS 118 686. 14 OPS 
120 530. 15 OPS 120 489a. 16 OPS 125 451. 17 OPS 120 492a, 17 dec. 
1691. 18 OPS 122 572. 19 OPS 176 329. 20 OPS 124 451. 21 OPS 
181 47. 22 OPS 27 101/103. 23 OPS 183 549, ingeschreven 29 dec. 
1738. 24 OPS 86, 10 aug. 1740. 25 OPS 83 132.
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kees p. de boer

RISPENS, de neiteam fan Ocke

Ynlieding

Yn it Genealogysk Jierboek 2013 hat de skiednis fan de Rispens-neiteam 
fan âlde Ulbet syn delslach fûn. No giet it oer de neiteam fan Ocke, dy’t 
yn 1511 eigener wie fan in grut part fan in pleats op Rispens, Easterein 
stim 17. It adres is no fanwege in doarpsgrinswiziging Trijehuzen 3 te 
Hidaard. De pleats is in grut greidebedriuw. 
De neiteam fan Ocke hat him letter nei wenjen set yn (de omkriten 
fan) Bûtenpost-Kollum. In útstoarne takke levere keaplju yn Boalsert 
en advokaten yn Ljouwert op, dy’t de eigendom fan de pleats meinaam 
hawwe. 
Mar om 1800 hinne libbe der ek in Rispensfamylje yn de omkriten fan 
Frjentsjer, dy‘t net ta de neiteam fan Ocke heart, mar skaait út it twadde 
houlik fan Ydts Claessn (IIIa). Dy famylje is ek yn dit artikel beskreaun.
De Boalserter-Ljouwerter takke en de Frjentsjerter takke binne nei 
de reformaasje trou bleaun oan de roomsk-katolike tsjerke, mar de 
Kollumer-Bûtenpostmer takke is grifformeard wurden. 
Dat betsjut dat sawol yn de roomsk-katolike tsjerke as yn de 
grifformearde tsjerke doopt en troud is. As it dopen en trouwen yn de 
roomsk-katolike tsjerke barde, ha ik dat oanjûn met de letters r.k. achter 
it doop- of trouplak. As der allinne in plaknamme oanjûn is, wie de 
doop of it trouwen yn de grifformearde tsjerke. 
Allinne fan de Kollumer-Bûtenpostmer takke is noch Rispens-neiteam 
yn libben.
Lykas by it artikel oer de neiteam fan âlde Ulbet ha ik ek no wer in 
soad te tankjen aan D.J. van der Meer silger fanwege syn Boerderijenboek 
Hennaarderadeel.
Ek wol ik tige tank sizze oan Ype Brouwers, dy’t in tref lik artikel skreaun 
hat oer it parenteel Walpert (Genealogysk Jierboek 2013) en dy’t dwaande 
wie mei in ûndersyk nei de foarâlden fan Lysbeth Tietes Rispens (Vk-2). 
Beide ûndersiken pasten hiel goed by myn stribjen om de neiteam fan 
âlde Ocke harren plak te jaan.
Tafallich fûn ik op ynternet in webstee fan Paul Borghaerts fan 
Easterein mei de tref like trânskripsjes fan in grut tal akten út it 
nedergerjochtsargyf fan Hinnaarderadiel oer pleatsen op Eeskwerd 
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sa of binne de froulju fan Lolle en Sipcke besibbe oan Aucke sels, dy’t ommers 

eigner wie fan Rispens? 

Opmerklik is dat Lolle toe Fyns en Sipcke Hoytes yn 1536 harren lân as 

ûnderpân stelle yn harren kwestje mei Homme. Dan giet it om de saak dy’t sy 

dien ha “voir hoire beide huisvrouwen”. 

Dat soe in oanwizing wêze, dat de froulju fan Lolle Juws en Sipcke Hoytes 

besibbe binne oan Aucke Ockes. 

By de beskriuwing yn 1565 fan de boel fan soan Hoyte Sipckes is in skiedingsbrief 

fan Rispens: dat tsjûget ek fan besibbens mei-inoar.7

IIb. Aucke Ockes (soan fan I), boer op Rispens, stim 17 ûnder Easterein, 
stoarn foar 1550, tr. Engel, stoarn nei 1552, dochter fan Doed Mentzedr.8 

Omdat Aucke en syn bern yngeand beskreaun binne yn it artikel fan Ype Brouwers 

oer de parenteel Walpert wol ik my by Aucke en by syn bern beheine ta datjinge 

wat echt nedich is foar de trochgeande famyljebannen en it besit en gebrûk fan de 

Rispenspleats.

Aucke wenne yn 1511 op Rispens, dêr’t hy 55 pm lân by brûkte; hy wurdt dan neamd 

mei syn heit.9 

Aucke wurdt yn 1545 noch neamd as brûker fan lân yn Rispens. Dan wurdt der in 

rinte ferkocht oan Homme Doeckes. Op 15 april 1548 ferkochten Laes Rennerts en 

Graets Hoytedr te Remswert ûnder Mullum in rinte fan 6 goudgûne út de sate fan 

Aucke Ockes te Easterein oan Syrck Reynthyes en Jayts te Sippens ûnder Wommels.10

Aucke is stoarn foar 1550, want yn dat jier ferkocht Engel Aucke widdo te Rispens in 

rinte oan (har skoansoan en dochter) Ydts Claessn en Anna Auckedr.11 

Aucke hie acht bern. Bernardus is yn 1552 in soan fan Engel en yn 1562 omke fan de 

bern fan Anna, dus is Anna in dochter. Boppedat ha Anna en Jaeyts erfd fan harren 

âlden. Ocke is yn 1562 in omke fan de bern fan Anna, dus in soan fan Aucke. In soan 

fan Anna is yn 1576 in neef fan Riemet, dus Riemet is ek in dochter fan Aucke. Aleph 

is yn 1550 in soan fan Engel en dus ek fan Aucke. Doedt en Graets binne susters 

en yn 1535 wie Jelte Andries, de man fan Doedt, in sweager (skoansoan) fan Aucke 

Ockes. Dêrmei binne Doedt en Graets ek dochters fan Aucke en is it rychje fan bern 

kompleet.12 

Ut dit houlik:
1.  Aleph Auckes, fikaris te Easterein, kapelaan te Wommels, stoarn 

nei 1550.
2.  Doedt Auckedr, stoarn foar 1565, tr. Jelte Andriessn, boer te Swyns 

ûnder Wommels, stoarn nei 1544.
3.  Graets Auckedr, tr. 1. foar 1536 Heere Andryessn, boer te Swyns 

ûnder Wommels, stoarn foar 1544; tr. 2. foar 1545 Buwe Thomassn.
4.  Anna Auckedr Rispens, folget IIIa.
5. Ocke Auckes, folget IIIb.
6.  Jaeyts Auckedr Rispens, stoarn nei 1561,13 tr. foar 1545 Wybe Wythyes, 

en omkriten. Dêrtroch fûn ik in tal wichtige boarnen oangeande Ids 
Tietes (Va) en syn folk en wie it rieplachtsjen fan de orizjinele boarnen 
makliker. Paul Borghaerts wol ik dan ek tige tank sizze.
Mar der is ek noch in oar dy’t tank fertsjinnet. Dat is de Ljouwerter 
advokaat Josias Rispens (VIh), dy’t libbe fan 1634 oant 1690. Hy hat in 
soad gegevens oer syn eigen famylje fêstlein. Allinne as it te fier nei 
it ferline werom giet, wurde syn gegevens ûnbetrouber. Sa doocht syn 
ôfstamming fan Ocke wol, mar syn streekrjochte ôfstamming fan âlde 
Ulbet net. Ydts Claessn (IIIa) is gjin pakesizzer fan âlde Ulbet fia in 
mooglike heit Claes. Want in Claes Ulbets waard net neamd ûnder de 
erven fan de non Ulck.1 

Genealogy

I. Ocke thoe Rispens, stoarn foar 1534.
Yn 1511 wie Ocka eigener fan it grutste part fan Rispens, Easterein stim 17, mar syn 

soan Aucke wenne dêr doe al. Omdat Aucke yn 1534 in rinte ferkocht hat, nim ik oan 

dat Ocke foar dat jier stoarn is.2 

Aggo is neffens syn grêfskrift in soan fan Ocke. Aucke is syn broer en dus ek in soan 

fan Ocke. Wêrom’t Obba ek in soan is, wurdt by him dúdlik makke.

Bern:
Obba Ockes, folget IIa.
Aucke Ockes, folget IIb.
Aggo Ockes Rispens, pastoar te Easterein, stoarn 1534, begr. Easterein.3

Aggo persona (pastoar) te Easterein ferkocht yn 1534 oan hear Bencken van Friens te 

Kleaster Ealsum in rinte fan 7 goudgûne út de sate, dêr’t syn broer Aucke op wenne. 

Agge waard in tal kearen neamd as tsjûge û.o. yn 1523 en 1531.4

IIa. Obba Ockes (soan fan I), wenjend te Winsum, tr. in dochter fan 
Jarich Sickes.5

Syn skoansoan hie letter besit yn de Rispenspleats en syn pakesizzers (neamd by 

IIb-7 en IVc) hiene letter ek eigendommen yn dy pleats. Dat liket my foldwaande 

bewiis dat Obba een soan is fan de âlde Ocke en dat hy de heit fan Tyets wie.

Ut dit houlik:
1.  Tyets Obbadr, tr. om 1520 hinne Sipcke Hoytes, boer op Hoytehûs 

te Itens, stoarn foar 1553, soan fan Hoyte Syoerds. Sipcke tr. 2. foar 
9 novimber 15476 Auck Siboltsdr.
Yn 1533 wurde Tyets en Sipcke neamd as echtpear as sy beswier meitsje tsjin 

in oerdracht fan lân. Op 15 des. 1535 makken Aucke Ockes, Lolle Juws toe Fyns 

en Sipcke Hoytes fanwege harren froulju beswier tsjin de ferkeap oan Homme 

Doeckes fan in rinte yn Rispenssate. It liket der op, dat it by alle trije manlju 

om de froulju giet. Dy froulju soene dan oan inoar besibbe wêze. Mar is dat wol 
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Oft dat hûs de pleats is, is net dúdlik want yn 1573 wenje Bernardus en syn frou 

yn in hûs yn Easterein, dat troch keap op 4 nov. 1573 syn eigen wurden is. Hy 

hat de huzinge fan de pleats en syn eigen part yn de lannen ferhierd oan (syn 

omkesizzer) Johannes Ockes (IIIb-1) en Menke Jelledr, dy’t dat op 3 febr. 1574 

fan Bernardus kocht ha.22 

8. Riemet Auckedr, non yn Nijkleaster te Skearnegoutum.

  De notiidske pleats op it stee fan Rispens stim 17, Trijehuzen 3 Hidaard

IIIa. Anna Auckedr Rispens (dochter fan IIb), stoarn nei 1556,23 tr. foar 
15 sept. 154124 Ydts Claessn, boer te Easterein, dêr stoarn foar 2 maart 
1562. Ydts tr. 2. foar 15 des. 1558 Eelck Wytyedr, stoarn nei 1592, dochter 
fan Wytye Syuckes te Nijlân.25 Eelck tr. 1. Simcke Jans; sy tr. 3. foar 22 jann. 
157326 Gerryt Harmens, wenjend te Kûbaard, stoarn tusken 1621 en 1632.
Ydts Claessn en Anna wiene yn 1541 as troude lju belutsen by rûzje mei har broer hear 

Aleph (IIb-1), prebendaris te Easterein, oer de hier fan prebendelannen.27 

Neffens Josias Rispens (VIh), harren oerpakesizzer, is harren soan Johannes berne 

op de sate Rispens yn 1547. As dat wier is dan soene Ydts en Anna earst by har âlden 

yn wenne ha. Mar letter ha Ydts en Anna buorke op de buorskip Wyns. Dêr wennen 

yn 1559 de sweagers Wybe Wythyes en Ydts Claessn.28 

Ydts en syn twadde frou Eelck soene mar in pear jier tegearre wenje op Wyns. Op 

2 maart 1562 waard dêr de ynboel beskreaun fan Ydts Claessn silger. Dêrby wurde 

alle seis bern neamd, de earste f jouwer út it earste houlik en de lêste twa út it twadde 

houlik. Ydts wie sels eigener fan de boerehuzing op Wyns mei 16 ‘facken’ en in 

molkenkelder. Dat hat in sa likernôch 32 meter lang saneamd langhûs west, in pleats 

sûnder gollen mar mei in heaberch, dus noch in âlderwetske Fryske pleats.29

Johannes Ockes (IIIb-1) op Rispens hierde 5 pm lân, lizzende neist Ocke Wybes 

‘lange acker’, yn 1574 net langer fan de weesbern fan Ydts Claessn en Anna Auckedr, 

neidat him de hier opsein wie.30

boer te Easterein, stoarn foar 1585, soan fan Wythye Wybes en 
Jantgen Jeltedr.
 Wythye Wybes en Jantgen Jeltedr ferkochten yn 1534 in rinte út Gerlsmaguedt 

op de Grutte Wyns.

 Wybe Wythyes ferkocht yn 1542 in rinte út de sate Grutte Wyns, dêr’t hy tegearre 

mei syn heit op wenne.

 Wythye Wybes, boarger te Boalsert, ferkocht yn 1545 oan Simcke Hiddes in 

rinte út de sate Grutte Wyns, dêr’t (syn soan) Wybe Wythyes op wenne. Dat is 

stim 18, Garsma.14 Dêr ha Jaeyts en Wybe dus boer west.

 Jaeyts hat in part yn Rispens erfd,15 dat earst ferdield is oer de bern en letter 

kocht is troch soan Ocke Wybes, dy’t nei syn heit boer wie op Garsma.

 Ocke Wybes kocht op 19 maaie 1585 it troch Agge Wybes erfde diel yn Garsma 

sate, dêr’t Ocke op wenne en yn Rispens dêr‘t Jan Claessn op wenne. Ocke 

kocht op deselde dei it troch Ulck Wybedr erfde oandiel yn de beide neamde 

saten Garsma en Rispens. Ocke kocht op 24 april 1588 fan de bern fan Jantien 

Wybedr silger en har man Sjoerd Harings lân yn de sate Rispens. Johannes 

Idtses (IVc) makke beswier tsjin dizze beide oankeapen út de sate Rispens. 

Ocke kocht op 23 maaie 1593 fan Jelte Wybes it troch him erfde part yn de sate 

Rispens.16

7.  Bernardus Auckes, boer te Easterein, stoarn nei 3 febr. 1574, tr. Tryn 
Pietersdr, stoarn nei 2 sept. 1589.17

Bernardus sil syn heit as boer op Rispens opfolge wêze. Hy wenne dêr mei 

syn mem yn 1551. Bernardus hat de huzinge en in part fan it lân erfd, sa docht 

bliken as hy letter alles ferkeapet oan Johannes Ockes. Syn susters Anna, Jaeyts 

en Riemet hiene ek parten fan it lân erfd. Bernardus brûkte ek 17 pm lân dat 

wierskynlik ôf komstich wie fan Rispens 15-16.18

Yn 1560 hat Bernardus Auckes him der net tsjin ferset, dat him troch Wybe 

Wythyes fanwege syn frou Jaeyts Auckedr (IIb-6) en troch Ydts Claessn (IIIa) 

fanwege syn bern by Anna Auckedr de hier opsein waard fan de lannen yn 

Bernardus syn sate, dy’t hja erfd hiene fan harren âlden, op betingst dat hja 

betelje foar de huzing en foar de ferbettering fan de lannen.19 

Njoggen jier letter yn 1569 waard Bernardus Auckes de hier opsein troch 

Quirijn Keympes, in oantroude pakesizzer fan Obba Ockes (IIa), fan de 13 pm 

lân dy’t Bernardus hierde yn syn sate te Rispens. Bernardus hat gjin beswier 

makke mits de ‘melioratie van landen en deterioratie van huyssinge’ ferrekkene 

wurdt. Bernardus bleau lykwols hierder oant it oare jier 1570, doe’t him de 

hier wer opsein waard. Doe waarden as eigeners neamd Quirijn Keympes te 

Boksum foar himsels en foar de weesbern fan (syn sweager) Hoyte Sipckes.20 

Bernardus Auckes hie yn dy tiid hierskulden. Hy sei op 22 jann. 1573 ta de hier, 

dy’t hy noch skuldich wie, te beteljen oan Wybe Wythyes foar him sels en foar 

de weesbern fan Ydts Claessn. As Bernardus net betelle, soe de hier opsein 

wurde. Dat waard ôfsprutsen yn it hûs fan Bernardus Auckes.21 
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(IIb-7), hat noch jild fan Johannes te goede fanwege de oankeap troch Johannes 

fan lân. Johannes Idtses (IVc) hat dy 14 pm kocht. De erven fan Feycke Hempckez 

moatte noch jild hawwe fan Johannes fanwege syn heit Ocke Auckes.37

2. Graets Ockedr. 
Sy stie yn 1589 ûnder fâdij omdat sy in ‘zekere miserabile persone’ wie.38 Sy wie 

dus net goed by it ferstân.

IVa. Tiete Idtses (soan fan IIIa), boer te Easterein op Eeskwerd, stoarn 
tusken 17 en 22 maart 1592, tr. 1. N.N.; tr. 2. Jantsen Andriesdr, dochter 
fan Andries Ryncks.
Tiete Idtses te Easterein kocht op 7 juny 1586 fan Foekel Ambrosiusdr en har man 

Rommert Gerloffs de helte te witten 15½ pm yn de sate Eeskwerd, dêr’t Gerben 

Heerkes doe boer wie. Syuerdt Syuerdts lei it near as fâd fan de bern fan Jel 

Ambrosius, mar hat dêr letter fan ôfsjoen.Van der Meer lokalisearre dy oankeap by 

stim 39. Dy is letter eigendom fan de bern. Tiete Idtses hat sels boer west op stim 43 

‘het Vrijleen’, dat in tsjerkepleats wie.39

Op 14 aug. 1592 waarden Johannes Idtses (IVc) te Boalsert, in broer fan Tiete, en Ocke 

Wybes te Easterein, syn ‘susterling’ (IIb-6), beneamd ta fâden oer de bern fan Tiete 

Idtses silger. Dat wie wol wat let en de fâden, dêr’t de beneaming fan troch Tiete 

silger yn syn testamint op 17 maart 1592 regele wie, wiene dan ek al folle earder yn 

aksje kommen. Miskien hiene sy der wol net by stilstien dat der nei de testamintêre 

beskikking noch in beneaming troch it gerjocht nedich wie.

Want doe’t op 23 maart 1592 de neilittenskip fan Tiete Idtses ynventarisearrre waard, 

wiene de fâden der al by, lykas de widdo, de heit fan de widdo Andries Ryncks en 

Tiete syn broer Claes Idtses (IVb). Sân dagen letter, op 1 april 1592, waard boelguod 

hâlden sa’t Tiete dat fêstlein hie in syn testamint. 

Johannes Idtses en Ocke Wybes ha op 8 maaie 1593 rekkenskip dien fan harren fâdij. 

Dêr wie de widdo ek by. Sy wurdt bystien troch Sipcke Hoites te Itens. Miskien wie 

har heit wilens stoarn. Ek (de soan) Ids Tietes is der by. It hûs, dêr’t Tiete stoarn is, is 

mei it hierrjocht fan de sate stim 43 ferkocht oan Upcke Claeses.

Neffens it testamint fan Tiete waard it jild ferdield op 8 maaie 1593. De widdo krige 

in f jirde part, lykas de twa jongste bern tegearre. De oare helte gie nei de f jouwer 

âldste bern, dy’t mei namme neamd waarden: Ids, Feyke, Houck en Ancke. Van der 

Meer neamt yn it Boerderijenboek Hennaarderadeel net de nammen fan de f jouwer 

âldste bern, mar wol dy fan de twa jongste. Dêr ha ik neat oer fûn.40

Ut it earste houlik: 
1. Ids Tietes, folget Va.
2. Feycke Tietes Rispens, berne 1573, folget Vb.
3. Houck/Bauk Tietedr, tr. Philippus Foppes, wenjend te Húns.41 

Neffens de ynventarisaasje fan har heite‘ boel is de namme fan dit bern Houck. 

Mar in Bauk Tietedr troude mei Philippus Foppes en ferkocht yn 1600 lân dat 

sy erfd hie, sjoch by Ids Tietes (Va). Dat moat wol deselde persoan wêze.

Wybe Wythyes (IIb-6) hat yn 1575, foar himsels en as fâd oer de bern fan Ydts Claessn, 

de hier opsein oan Johannes Ockes (IIIb-1) fan alle lân yn Rispens fan him en fan 

de bern. De folmacht fan Riemet Auckedr (IIb-8) hat itselde dien foar har oandiel.31

Eelck is nei har houlik mei Gerryt Harmens nei Kûbaard ferfearn. Gerryt wie in 

buorman fan Suyrd Jelles dy’t op Laarder sate (stim 19) wenne. Yn 1592 kochten 

Gerryt Harmens en Eelck Wytyedr te Kûbaard 3 pm yn in stik fan 26 pm yn de sate 

Laard te Kûbaard, dat de erven fan Wytse Syuckes takaam fan Aet en Thet Ibledrs. 

Tyte Jarichs wenne dêr doe. Ek letter hat Gerryt yn dy Laarder sate in kearmannich 

lân kocht en ek de boerehuzinge sels. 

De erven fan Gerryt Harmens silger krigen op 18 jann. 1632 de frije beskikking oer 

dy sate en lannen, neidat sy Eelck de widdo fan Rienck Wathis de hier op sein ha.32 

Ut it earste houlik fan Ydts:
1. Ymck Idtsedr, wenjend te Berltsum,33 tr. foar 1575 Jan Beerns.
2. Tiete Idtses, folget IVa.
3. Claes Idtses, berne 1552, folget IVb.
4. Johannes Idtses Rispens, berne Easterein 1547, folget IVc.
Ut it twadde houlik fan Ydts:
5. Wytze Idtses, berne tusken 1558 en 1562.

Aldomkesizzer Josias Rispens wit te fertellen dat Wytze ‘niet wel bij sijn sinnen 

geweest’ is, mar dat hy ‘geheel oudt’ stoarn is.

Op 15 okt. 1611 ferkocht Anne Idtses (IVd) te Winsum foar him sels en foar syn 

broer Wytze Idtses, dy’t ‘innocent’ wie, it ¾ part yn 4 pm lân te Easterein oan 

(syn healbroer) Johannes Idtses (IVc) te Boalsert.34 Omdat it oare ¼ part ferkocht 

wurdt oan Johannes troch Simpcke Simpckes te Wommels en de ferkeapers dit 

lân fan harren âlden erfd ha, sil it hjir dus net om Rispenslân gien wêze mar 

om lân fan mem Eelck Wytyedr. Spitich dat der net by stiet wer’t Wytze doe 

wenne, mar it leit yn de reden dat hy by syn broer yn Winsum wenne.

6. Anne Idtses, berne 1560, folget IVd.

IIIb. Ocke Auckes (soan fan IIb), wenjend te Snits, stoarn nei 1562.
Bern:
1. Johannes Ockes, boer op Rispens ûnder Easterein, tr. Menke 

Jelledr.35

Johannes Ockes wie boer op Rispens stim 17. Hy hierde dêrby lân fan de neiteam 

fan syn muoikes Jaeyts (IIb-6) en Anna (IIIa) en hie de boerehuzinge en lân yn 

1574 kocht fan syn omke Bernardus (IIb-7). Mar hy hat it buorkjen wierskynlik net 

sa lang folhâlden. Want yn 1577 wenne Romcke Simens op de sate fan Johannes 

Idtses (IVc) en it kin hast net oars as dat moat dy pleats wêze.36 

Wêr’t Johannes Ockes bedarre is wit ik net. Mar omdat hy yn 1589 syn skuld fan 100 

goudgûne net betelje koe oan de skuldeasker Sjoerd Jans te Snits, is yn opdracht 

fan it Hof fan Fryslân 14 pm lân ferkocht yn de sate Rispens ûnder Easterein, 

dy’t brûkt waard troch Jan Claessn. Trijn Pietersdr, widdo fan Bernardus Auckes 
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dochter fan Johannes Gercks Hoptilla en Auk Douwes van der Sliffen; 
tr. 2. foar 1606 Griet Jochemsdr, widdo fan Jan Freerks; tr. 3. foar 22 april 
1612 Trijn Jansdr.
Lolcke Douwes waard op 13 sept. 1570 as styf heit fâd oer Goyck Johannesdr, dy’t yn 

har 14de jier wie.48 

Johannes Idtses wie yn 1579 boer op Rispens, Easterein stim 17, doe’t hy 17 pm lân 

kocht fan Beits Renix en Gerlof Rispens, har omke.49 Dat waard al langere tiid by 

dizze pleats Rispens brûkt. Wierskynlik is dy 17 pm oergien fan Rispens 15-16 nei 

Rispens 17, mar soks sil wol mear bard wêze. De grinzen fan de pleatsen leine en lizze 

net altyd fêst. Johannes hie dy pleats doe al in pear jier yn eigendom, want yn 1577 

wie Romcke Simens boer op de sate fan Johannes Idtses. Romcke hie lân yn hier fan 

Nanne Gerrolts, Cryn Keympes (in pakesizzer fan Obba Ockes, IIa) en Ypcke Ypes.50

Mar it buorkjen fan Johannes yn Easterein hat net lang duorre. It keapmanjen 

yn Boalsert luts blykber mear, want yn 1582 waard Johannes Idtses dêr as boarger 

ynskreaun.

Lykwols betsjutte dat net de ein fan syn besit yn Rispens. Johannes Idtses kocht yn 

stim 17 noch mear lân; yn 1589 14 pm fan de eardere boer Johannes Ockes (IIIb-1, 

sjoch dêr); en yn 1592 6 pm lân yn losse stikken fan Kempe Kryns te Boalsert, in 

oerpakesizzer fan Obba Ockes (IIa).51

Johannes Idtses en syn frou kochten dêrneist yn 1595 6 pm yn stim 18, Garsma yn 

Wyns, fan Mary Wybedr, frou fan Geert Yles te Britswert, en 6/8 part fan dyselde sate 

fan de bewenner Ocke Wybes.52 Dêrmei sil de hiele sate sines west ha. Dy is letter 

fererfd op soan Lolcke (Vh).

Johannes Idtses hat in oanpart yn Tellensersate ruile mei Bartel van Douma yn 1597. 

Rispens krige fan Bartel van Douma de helte fan stim 25, Wigara, dêr’t de erven 

fan syn frou har styf heit Lolcke Douwes silger wennen.53 Johannes en syn twadde 

frou Griet Jochemsdr kochten yn 1606 22 pm yn stim 5 te Hidaard fan de bewenner 

Gerben Gerbens en syn bern by Tet Jansdr silger. Johannes en syn tredde frou Tryn 

Jansdr kochten 6 pm yn in sate te Easterein op 22 april 1612 fan Frans Rycx, Jildert 

Rycx en Sybe Rycx.54 

Johannes Idtses wie yn de roomsk-katolike wrâld fan Boalsert in sintrale persoan. Yn 

syn hûs waarden yn it geheim missen hâlden. Hy wie fan 1622 oant 1630 ien fan de 

earmfâden yn Boalsert en sette him yn om dêr in nije pryster te krijen.

Yn syn tiid wie der in jong roomsk-katolyk echtpear dat troch in dûmny troud wie. Dêr 

hiene sy letter spyt fan. Doe woene sy graach troch de roomsk-katolike pryster troud 

wurde. Johannes Idtses hat him foar dat pear ynset en yn syn hûs dy saak trochpraat 

mei de rûnreizgjend pryster hear Dirck. Omdat foar dat houlik dispensaasje nedich 

wie fan de apostolysk fikaris foar Noard-Nederlân, hat Johannes pryster Nicolaus 

Vigerius Cousebant ynskeakele om dy dispensaasje te krijen.55 

Oan de ein fan syn libben hat Johannes de bern foech jûn om te beskikken oer syn 

ûnreplik guod. Mar opmerklik dêrby is dat de eigendommen yn de pleats Rispens 

net ferkocht waarden.

4. Ancke Tietedr.
Ut it twadde houlik:
5. Aet Tietedr.
6. Riemke Tietedr.

IVb Claes Idtses (soan fan IIIa), berne 1552, boer op Eeskwerd ûnder 
Easterein, stoarn 26 okt. 1618, begr. Easterein, tr. Ryck Hendriksdr, fan 
Eeskwerd ûnder Easterein, stoarn 9 july 1590, begr. Easterein,42 neffens 
âldomkesizzer Josias Rispens in dochter fan Hendrik Ysquert.
Claes en Ryck wurde op de grêfstien Ryck Hendriksdr en Claes Idtsz R. toe Esquart 

neamd. Yn de sate op Eeskwerd, dêr’t sy wennen, kochten sy yn 1583 6 pm lân fan Tiete 

Agges.43 Mar hokker sate dat wie? Yn 1640 wie soan Johannes Nicolai Rispens eigener 

en brûker fan stim 40 en hierder fan stim 39. Om 1586 hinne wenne Gerben Heerkes 

op stim 39, sjoch by Tiete Idtses (IVa). Claas en Ryck sille dus op stim 40 wenne ha. 

It earste bern wurdt troch Josias Rispens neamd. By de houliken fan de oare trije 

bern wurdt Claes Idtses as heit neamd.

Ut dit houlik:
1. Ids Claessn, berne 1578, folget Vc.
2.  Ryck Claesdr, fan Easterein, stoarn nei 16 sept. 1651, tr. gerjocht 

Hinnaarderadiel 24 juny 1612 Tomas Abbes, stoarn foar 1651, soan 
fan Abbe Tomas en Jets.
Ryck wie yn 1651 beppe fan heitekant fan de bern fan Aebe Tomas silger. 

Johannes Nicolai Rispens wie in âldomke fan heitekant fan dy bern. Yn 1657 

wie (neef ) Douwe Idses (VIc), keapman te Boalsert, kurator. Beppe Ryck waard 

doe net mear neamd, âldomke Johannes noch wol. Dat sil wol betsjutte dat 

Ryck tusken 1651 en 1657 stoarn is.44

3.  Johannes Nicolai Rispens, ek neamd Eurotiles, berne 1585, boer, 
tsjerkfâd te Easterein, stoarn 19 juny 1663, begr. Easterein, tr. (ûtr. 
gerjocht Hinnaarderadiel 8 nov. 1615) Berber Ulbedr Adama, berne 
1591, fan Easterein, stoarn 29 sept. 1655, begr. Easterein, dochter fan 
Ulbe Sjoerds en Berber Thonis.45 
Johannes wie neffens it opskrift op syn grêfstien 37 jier lang tsjerkfâd te Easterein. 

Nardus Reyns wie yn 1628 hierder fan in pleats fan Johannes Rispens. Dat sil de 

pleats fan stim 40 west hawwe.46 

Johannes wie yn 1640 hierder fan stim 39, Eeskwerd en hy wie eigen boer op stim 

40. Stim 40 is letter eigendom fan de beppesizzers fan syn suster Griet Claesdr. 

4. Griet Claesdr, folget Vd.

IVc. Johannes Idtses Rispens (soan fan IIIa), berne Easterein op de sate 
Rispens yn 1547, boer tsjerkfâd en ûntfanger te Easterein, keapman en 
earmfâd te Boalsert, stoarn 17 april 1627, begr. Easterein,47 tr. 1. Goyck 
Johannesdr Hoptilla, berne 1557, stoarn 23 july 1600, begr. Easterein, 
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Anne hat boer west op de Stjelp, stim 29 op it plak fan it eardere kleaster 

Muontsebaaium ûnder Winsum, in pleats mei 163 pm lân. Syn widdo wenne dêr 

noch yn 1640. 

Anne en Sydts lizze begroeven yn de tsjerke fan Winsum. Op syn grêfstien stiet 

in wapen mei de heale Fryske earn, trije klavers, in hânmerk en in krusifiks as 

helmteken. Dat lêste is wol hiel apart. Dy krusifiks wiist der op dat dit folk goed 

roomsk-katolyk wie. De missionaris pater Johannes Viering hat faak in taf lecht 

socht yn it hûs fan Anne Idtses.63

Yn 1598 kochten Anne Idtses en Sydts Auckedr te Winsum 27½ pm yn Lutke 

Remerda te Wjelsryp fan de brûker Tyaerdt Feddes. Yn 1601 kochten deselde keapers 

te Winsum 15 pm yn Lutke Rommertha sate te Wjelsryp fan Fed Syouckedr, frou 

fan Thiaerdt Ames. Ik tink dat dy beide oankeapen geane oer stim 14, omdat Anne 

syn widdo yn 1640 eigenerske wie fan stim 14, dat sy ferhierde. Op 28 aug. 1661 hat 

Anne syn widdo dy sate te Wjelsryp ferkocht oan Tyepke Rintyes Abbema, boarger 

en keapman te Frjentsjer.64

De bern 2, 4, 6 en 7 of harren partners wurde mei harren mem/skoanmem neamd 

yn de boelbeskriuwing nei it ferstjerren fan soan Aucke (Vi). Aldomkesizzer Josias 

Rispens neamt alle sân bern en by it earste houlik fan 4 en by de houliken fan 5 en 6 

wurdt de heit Anne Idtses neamd.

Ut dit houlik: 
1. Aucke Annes, folget Vi.
2. Ids Annes Rispens, berne 1586, folget Vj.
3. Romck Annedr, fan Winsum, tr. (ûtr. gerjocht Hinnaarderadiel 17 

aug. 1608) Wybe Off kes, fan Wommels. 
Wybe wenne yn 1640 as hierboer yn Wommels op stim 9.

4.  Ded Annedr, fan Winsum, tr. (ûtr. gerjocht Hinnaarderadiel 24 
april 1611) Jacob Jacobs Bootsum, fan Wommels.65 
Jacob Jacobs Bootsum wie yn 1640 brûker fan Hartwert stim 1 en 4.

5. Tiete Annes Rispens, berne 1594, folget Vk.
6.  Jelcke Annedr, berne 1597, stoarn Winsum 10 febr. 1673, dêr begr., 

tr. gerjocht Hinnaarderadiel 13 maart 1620 Harmen Godsfrends 
Hoytema, berne om 1595 hinne, fan Waaksens Hinn., boer te 
Spannum, stoarn 8 des. – 66 jier âld – dus om 1661 hinne,66 begr. 
Winsum, soan fan Godsfrend Epes Hoytema en Rinck Harmensdr 
Bockema.
 Harmen wenne yn 1640 as hierboer op Klein Feltsum, stim 15 te Spannum. 

By harren houlik joegen de âlden tastimming. Opmerklik is lykwols dat dêrby 

Harmen syn heit neamd wurdt, dy’t doe al stoarn wie. 

7.  Lysbeth Annedr, berne 1599, stoarn Winsum 17 nov. 1660, dêr begr., 
tr. om 1638 hinne Gerben Hiddes, berne 1607, boer te Arum en 
Winsum, dêr stoarn 19 okt. 1671, dêr begr.,67 soan fan Hidde Peters 
en Dyucke Jacobsdr. Gerben tr. 1. Antke Gerlofs.68

Sa ferkochten de bern Johannes Rispens, Dominicus Rispens, Lolcke Rispens, Antie 

Johannes Rispens en skoansoan Jacob Jans fanwege syn dochter Goyk by syn frou 

Auck Rispens silger, allegearre te Boalsert, yn 1626 28 pm yn Lutke Wyns oan Wybe 

Douwes en Bothie Piers. Deselde ferkeapers ferkochten 43 pm yn stim 25 Wigara te 

Easterein oan pakesizzer Goyck Johannes Rispens (Vf-3) en har man Paulus Bruynsma 

te Snits. Deselde ferkeapers ferkochten ek 28 pm lân yn de sate stim 5, Jorritsma op 

de Kliuw te Hidaard, oan Gerben Gosses en Rins Uff kedr. Dêr waard it near op lein 

troch Sible Hilles, de twadde man fan Auck Syerksdr (Ve), troch Ids Annes (Vj) te Rie 

(as broerssoan fan Johannes Idtses) en troch Auck Syerksdr har dochter Goyck Annedr 

(Ve-1), frou fan Ulbe Broers, dy’t as neiste bloed it lân krige hat.56

Pakesizzer Josias Rispens neamt alle bern.

Ut it earste houlik:
1. Auck Johannes Rispens, berne 1579, stoarn 2 sept. 1615, begr. 

Easterein, tr. Jacob Jans, lekkenkeapman te Boalsert en Ljouwert, 
soan fan Jan Freerks en Griet Jochums.57

2. Ancke Johannes Rispens, tr. 1. (ûtr. gerjocht Boalsert 1608) Freerck 
Jans, lekkenkeapman te Boalsert, stoarn 1 febr. 1632, begr. Boalsert 
Broeretsjerke, soan fan Jan Freerks en Griet Jochums; tr. 2. (ûtr. 
gerjocht Ljouwert 16 des. 1635) Jochum Blocq, fan Ljouwert, stoarn 
nei 2 maaie 1639, soan fan Jan Eilerts Block en Mijnts Alledr.58 

Freerck Jans waard boarger fan Boalsert op 23 jann. 1609. 

Yn 1634 kocht Ancke Johannes Rispens, widdo fan Freerck Jans te Boalsert, 

15 pm en 3 einsen yn de sate Rispens stim 17 fan (har nicht) Goyckien Jacobs 

(dochter fan IVb-1), frou fan Jasper Jilis te Ljouwert. De sate waard bewenne 

en bebuorke troch Douwe Johannes Rispens (Vg).59 Dat wiist der op dat de sate 

Rispens nei it ferstjerren fan de âlden ferdield is ûnder de bern. Letter ha de 

skuldeaskers fan Ancke har lân wer ferkocht, sjoch by har broer Douwe.

Op 2 maaie 1639 waard Jochum Blocq noch as skuldeasker neamd.60

3.  Idsardus Johannes Rispens, stoarn Keulen 7 maart 1601, begr. 
Easterein.61 
Omkesizzer Josias Rispens wit te fertellen dat Idsardus yn Keulen studearre 

hat en dêr ferstoarn is. 

4. Anne Johannes Rispens, folget Ve. 
5. Johannes Johannes Rispens, folget Vf.
6.  Dominicus Johannes Rispens, ek neamd Douwe, berne 1586, folget 

Vg.
7.  Lolcke Johannes Rispens, ek neamd Ludovicus, berne 1600, folget 

Vh. 

IVd. Anne Idtses (soan fan Ydts Claessn, IIIa), berne 1560, boer te 
Winsum, stoarn dêr 1 febr. 1625, tr. Sydts Auckedr Hondert, berne 15 
aug. 1565, stoarn Winsum 15 des. 1662.62
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diel fan 14 pm lân oan Bartle Hotses en Ancke Pieters en oan Jan Claessn (IVb-

3) en Berber Ulbes, elts foar de helte, beide wenjend te Easterein.76 

2.  Aeth Idses, fan Harns, tr. Harns 15 april 1621 Harcke Wytses, fan 
Ljussens.
Aeth en Harcke te Ljussens ferkochten yn 1628 it fan har heit erfde 1/3 part fan 

14 pm yn de sate yn Eeskwerd oan Jan Claessn (IVb-3) en Berber Ulbes, mar 

Bartle Hotses lei it near ratione sanguinis.77

3.  Suster Idses, berne nei 1607, fan Harns, tr. Boalsert 19 july 1629 
Broor Bauckes, fan Boalsert.
Suster stie as erfgenaam fan har heit Ids Tietes ûnder kuratele fan Feycke 

Tietes en Bartle Gatses yn 1632. Sy wenne doe mei har man yn Boalsert. Sy 

ferkocht it 1/3 part fan 14 pm lân yn de sate yn Eeskwerd dy’t 34 pm grut is oan 

Jan Claessn (IVb-3) en Berber Ulbedr te Easterein.

Suster wie it jongste weesbern. Op 6 juny 1633 diene de fâden fan Suster oan har 

man Broor Bauckes rekkenskip.78 

Vb. Feycke Tietes Rispens (soan fan IVa), berne 1573, fan Easterein, stoarn 
15 febr. 1640, begr. Easterein, tr. (ûtr. gerjocht Hinnaarderadiel 21 nov. 
1604) Syw Syercks Meylema, berne 1577, stoarn 10 des. 1652, begr. Easterein, 
dochter fan Sierk Sierks Meylema en Trynke Wopkedr Goersma.79 
Yn 1640 wie Feycke hierboer op stim 52 te Easterein, de tsjerkepleats fan 45 pm. 

Josias Rispens (VIh), in soan fan in neef fan Feycke, neamt alle f jouwer bern mei de 

wenplakken en de partner fan Jayts. 

Ut dit houlik:
1. Jayts Feyckede, tr. Jilles Ypes, wenjend te Easterein.
2. Tryntie Feyckedr, fan Easterein, tr. (ûtr. gerjocht Frjentsjerteradeel 

6 nov. 1645) Claes Simens, fan Sweins, wenjend by de Keimpetille. 
3. Tiete Feyckes, berne 1626, folget VIa.
4. Baucke Feyckes, folget VIb.

Vc. Ids Claessn (soan fan IVb), berne 1577/1578, fan Easterein, 
houtkeapman te Easterein en Ljouwert, stoarn nei 14 okt. 1626, tr. 1. 
N.N.; tr. 2. gerjocht Hinnaarderadiel maaie 1610 Tyedts Sybedr, fan 
Easterein.
Ids hat twa kear troud west en hat earst yn Easterein wenne, want syn soan Douwe 

is dêr yn 1602 berne.

Ids Claessn en Tyedts Sybedr te Ljouwert ha yn 1621 jild útliend oan Jan Thonis 

en Tyed Atzes, dy’t ûnder de klokslach fan Ljouwert wennen. Yn 1623 tsjûge Ids 

‘holtcoper’ dan 45 jier âld, dat hy Juu Cornelis wol koe, dy’t sa’t men seit ferstoarn is 

op in Eastyndyske reis. Ids is blykber lâneigener, want Meile Outgers moast him yn 

1624 lânhier betelje foar Cornelis Durks dy’t dat lân brûkte. Ids, 49 jier âld, tsjûge 

yn 1626 dat hy Pieter Simons te Ljouwert goed koe: it is in ‘cloeck en vroom’ man.80

Op 9 april 1638 is de boel beskreaun fan Antke Gerlofs silger en har man 

Gerben Hiddes, dy’t boer te Arum wie. Der wiene twa bern: Hansk, 8 jier en 

Oeds, 3 jier.69 

Letter, yn 1650, wenne Gerben Hiddes te Winsum. Hy wie belutsen by in 

proseduere mei Sierk Pyters te Arum oer it ferkeapjen fan 7 pm lân.70

Va. Ids Tietes (soan fan IVa), boer te Easterein, letter wenjend te Harns, 
stoarn foar 1 maaie 1614, tr. foar 20 april 1597 Syw Gatsedr, dochter fan 
Gatse Bartles en Suster Alledr; Syw tr. 2. Jacob Pieters.
Yn 1599 kochten Gatse Bartles en Suster Alledr te Easterein 4 pm greide en 15 pm 

maedland (mieden) út Sionssate. Doe’t Gatse Bartles yn 1609 lân ferkeapje woe, 

waard dêr beswier tsjin ynbrocht troch Bartle Gatses en Syw Gatsedr, frou fan Ids 

Tietes. Sadwaande wie dúdlik wa’t de âlden fan Syw binne.71

Ids Tietes en syn frou ha buorke op de sate Eeskwerd, stim 39. Wierskynlik is de 15½ 

pm fan heit Tiete (IVa) yn dy sate ferdield ûnder de bern, miskien yn stikken fan 

3 pm. Ids sil sa ek in part erfd hawwe. Oare parten yn de sate Eeskwerd hat Ids yn 

1600 kocht fan Bauk Tietedr en Philippus Foppes (IVa-3) te Húns – 3 pm dy’t troch 

ferkeapster erfd wie – en yn 1605 fan syn broer Feycke Tietes (Vb) – 3 pm dy’t fan 

syn âlden erfd wie. Dêrneist hiene Ids Tietes en Syw Gatsedr yn 1597 harren besit 

fergrutte troch de oankeap fan Tyets Ockedr en har susters fan de oare helte, 15½ 

pm grut, fan de troch har bewenne Eeskwerder sate.

Sa binne Ids en syn frou wol eigener wurden fan de hiele sate, mar sy ha der net 

lang wenne. Yn 1605 wie dy sate ferhierd oan Anne Wygers. Doe wennen Ids en Syw 

yn Harns.72

Anne Wygers moat op 1 maaie 1614 fan de sate ôf, dy’t hy hierde fan Ids fanwege it 

opsizzen troch Feycke Tietes c.q. de weesbern fan Ids Tietes silger fan de hier, mar 

Anne wol graach hierder bliuwe.73

Jacob Pybes en syn frou te Ljouwert woene yn 1622 17 pm lân keapje yn Esquerder 

sate fan Syw Gatsedr, widdo fan Jacob Pieters te Harns, skipper tusken Harns en 

Ljouwert. Feycke Tietes (Vb) en Bartle Gatses, as fâden oer de weesbern fan Ids 

Tietes silger, Harcke Wytses te Ljussens as man fan Aeth Idses en Bartle Hotses 

as folle ‘susterling’ fan de ferkeapster makken beswier. Bartle fûn dat Harcke gjin 

rjocht fan sprekken hie omdat syn frou noch gjin 25 jier wie.74

Bartle Hotses te Easterein hat it lân krigen, want Lolle Wybes hierde op 17 maaie 

1626 de sate mei 34 pm lân foar de iene helte fan him en foar de oare helte fan (de 

fâden fan) de trije mei namme neamde dochters fan Ids Tietes silger. Maycke en 

Aeth binne dan al troud, harren manlju wurde ek neamd.75 De trije dochters ha 

mei-inoar 14 pm yn dy sate erfd.

Ut dit houlik:
1. Maycke Idses, tr. foar 17 maaie 1626 Baucke Pieters, wenjend te 

Boalsert. 
Maycke Idses, frou fan Baucke Pieters, ferkocht yn 1627 it troch har erfde 1/3 
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Ve. Anne Johannes Rispens (soan fan IVc), tr. foar 1603 Auck Syerksdr 
Hanckema, berne 1585, stoarn Easterein 29 maart 1667, dêr begr., dochter 
fan Syerck Lamberts (Hankema) en Gaetscke Lolckedr (Adama); Auck tr. 
2 gerjocht Wûnseradiel 10 nov. 1614 Sible Hilles Buwalda Rispens.85

Josias Rispens fertelt dat syn omke Anne earne yn ’Hidaarderadeel’ by it helpen mei 

it oereinsetten fan in wein ferûngelokke is mar hy wit de stjerdatum net mear. Wat 

Hidaarderadeel is, is net dúdlik, wierskynlik de omkriten fan Hidaard. 

Op 24 nov. 1614 is de boel fan Anne Johannes Rispens silger te Easterein beskreaun. 

Johannes Idtses, boarger en keapman te Boalsert (IVc, pake fan it bern), waard fâd 

oer Goyck Annedr.86

Ut dit houlik:
1. Goyck Annedr Rispens, berne 1603, fan Easterein, stoarn Hidaard 

foar 27 april 1681, tr. gerjocht Hinnaarderadiel 3 juny 1623 Ulbe 
Broers Sippens, stoarn Hidaard foar 21 sept. 1670, soan fan Broer 
Gosses Sippens en Jets Jelles Kingma te Wommels.87 
Ulbe Broers nomine uxoris kocht yn 1634 7 pm yn stim 18, Garsma te Wyns. 

Hy wie yn 1640 foar in part eigener fan stim 5 te Hidaard. Hy wenne doe yn 

Easterein, dêr’t hy stim 15 Rispens hierde fan de styf heit fan syn frou, Sible 

Hilles Buwalda Rispens. 

Andreas Rispens (VIg) kocht yn 1670 2 pm lân yn Rispenssate fan Goyck 

Joannes Rispens, widdo fan Ulbe Broers Sippens. Deselde Andreas Rispens 

kocht yn 1681 de pleats te Hidaard fan Gosse en Jetske Ulbes Sippens, de bern 

fan Ulbe silger en Goyck, dy’t doe ek ferstoarn wie. 88

Vf. Johannes Johannes Rispens (soan fan IVc), fan Boalsert, keapman 
dêr, tr. (ûtr. gerjocht Boalsert 2 maart 1603) Brechtje Buwedr Lycklama, 
fan Follegea, dochter fan Bouwe Lycklama, wenjend te Sint Nyk.89

Johannes Rispens wie lykas syn heit keapman yn Boalsert. Yn 1628 die pater Georgius 

Couwenberg oan de boppe him stelde geastliken ferslach fan de f jouwer jier, dat hy yn 

Boalsert wurke hie. Dit ferslach waard ek tekene troch f jouwer roomsk-katholiken, 

dy’t mei foaroan sieten yn de staasje dêr. Ien fan harren wie Johannes Rispens.90

Johannes Rispens en Brecht Buwedr ferkochten in diel fan de pleats Rispens yn 1638 

oan (syn broer) Dominicus Johannes Rispens (Vg). Hy sil dat erfd ha fan syn heit.

Johannes Johannes Rispens (namme trochhelle, mar hy moat it wol wêze) en Brecht, 

boargers te Boalsert, ha 900 kar. gûne liend fan harren soan Ids Johannes Rispens 

en Aef ke Heeres. Sy ha it jild krigen yn 1641, mar de skuldferklearring is earst tekene 

op 3 jann. 1646. Der moast werom betelle wurde foar 1 maaie 1646. As dat net barde, 

dan hie soan Ids rjocht op it jild dat Sible Hilles noch betelje moast fanwege in 

skuldbekentenis omdat hy it hûs fan Johannes kocht hie.91 

Omkesizzer Josias Rispens (VIh) neamt alle seis bern.

Ut dit houlik:
1. Auckje Johannesdr Rispens, fan Boalsert, stoarn 1 maart 1667, begr. 

Josias Rispens, soan fan in neef, neamt alle bern, fan Tietje ek it wenplak, fan de net 

mei foarnamme neamde dochter ek de partner en it wenplak. Neffens syn sizzen is 

Rintske it iennichste bern út it twadde houlik.

Ut it earste houlik: 
1. Douwe Idses Rispens, berne Easterein 1602, folget VIc.
2. Dochter Rispens, tr. Meinte Jarigs, wenjend te Boalsert.

Minte Jarigs, boarger fan Boalsert, wie yn 1641 boarch foar in skuld fan Adriaan 

Hendriks.81 

3. Ryk Idses.
4.  Tytje Idses, fan Ljouwert, tr. (ûtr. gerjocht Ljouwert 19 maaie 1649) 

Gerryt Luitiens Stellingwerff, wenjend te Boalsert.
Ut it twadde houlik: 
5.  Rintske Idses, doopt Ljouwert 1 febr. 1613, stoarn foar 25 maaie 1657, 

tr. Ljouwert 27 okt. 1633 Wigle Doeckes, doopt Ljouwert 28 des. 
1604, kûper te Ljouwert, soan fan Doecke Wigles en Mints Eedes; 
Wigle tr. 2. Ljouwert 28 maaie 1657 Maycke Clases.
Bartele Ruirdts te Ljouwert easke yn 1637 110 goudgûne fan Wigle Doeckes, 

mr. kûper, en Reinsk Idses te Ljouwert. Doecke Wigles en Foeck Oenes wiene 

dat skuldich wurden oan Bartele. Doecke en Foeck wiene Wigle syn heit en 

styfmem, dy’t foar it gerjocht yn Ljouwert troud binne op 30 aug. 1606. Doecke 

wie ek kûper. Wigle Doeckes kûper hat fanwege syn twadde houlik de boel mei 

syn bern skieden op 25 maaie 1657.82

Vd. Griet Claesdr (dochter fan IVb), fan Easterein, tr. (ûtr. gerjocht 
Hinnaarderadiel 27 sept. 1615) Ryuerdt Alberts, wierskynlik stoarn 20 
febr. 1634 en dan berne 1571, fan Hinnaard, begr. Easterein.83

It feit dat soan Claes begroeven is yn it grêf fan Griet har âlden, dat foarâlden en 

neiteam de namme Rispens drage en dat har bernsbern yn 1698 eigeners binne fan 

stim 40, dy’t yn 1640 eigendom wie fan Griet har broer Johannes Nicolai Rispens 

(IVb-3), makket dat Griet wis de mem fan soan Claes is. En as Claes in soan fan dat 

pear is, is Ryck harren dochter.

Ut dit houlik:
1. Claes Ruerdts, berne 1623, folget VId.
2. Ryck Ruerdts, tr. gerjocht Hinnaarderadiel 17 des. 1663 Cornelis 

Johannes, beide fan Easterein. 
Sy hiene gjin bern. Ryck Riurds, frou fan Cornelis Johannes te Easterein, joech 

yn 1686 oan har neef en neist besibbe Wybe Claeses (VIIb) it heale hûs dêr’t sy 

wenne en de heale stim fan de lannen. De oare helte wie al fan Wybe.84 Hokker 

pleats dat wie, is is my net dúdlik wurden, miskien stim 39. Dêr wenne en 

buorke Wybe al en dêryn hie hy sels yn 1680 8 pm lân. 

Der wiene lykwols mear minsken dy’t muoike sizze moasten tsjin Ryck. Wybe 

wie dus net de iennichste neistbesibbe.
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yn de sate Rispens fan syn broer Johannes Rispens (Vf ) te Boalsert.98 En hy brûkte by 

syn pleats 22 pm lân dat eigendom wie fan (syn sweager) Upcke van Aersen, apteker 

yn Ljouwert. Dy hie dat kocht fan de skuldeaskers fan Antie Johannes Rispens (IVc-2), 

Douwe syn suster.

Yn 1640 wie Dominicus brûker foar it gehiel en eigener foar in part fan Rispens, stim 

17 te Easterein. Parten wiene eigendom fan de pastorij fan Easterein en fan Upcke van 

Aersen.

Mar Douwe syn besit soe lytser wurde. Yn 1642 ferkocht Douwe oan Upcke van Aersen 

38 pm lân yn de sate Rispens. Dat hat gjin goed teken west. Wie de gelearde boer net 

boer genôch? Douwe is wol hierder bleaun fan it lân dat hy ferkocht hat. Yn totaal 

hierde hy no fan syn sweager 60 pm lân yn de sate Rispens.99 

Nei it ferstjerren fan Dominicus kamen de bern byinoar op 6 maaie 1669 om de boel te 

ferdielen. Andreas en Josias wennen yn Ljouwert. Johannes Rispens wie net goed by de 

holle en wenne yn Easterein op de sate Rispens by syn suster Acke en har man. Hackien 

Rispens wenne op It Hearrenfean. De soan Idzardus wie al stoarn. Yn syn plak kaam 

de doe noch minderjierrige soan Boëtius Rispens. Syn beppe fan memmekant wie doe 

legitima tutrix.

Dominicus wie by syn ferstjerren noch eigener fan de huzinge Rispens stim 17 en fan 8 

pm lân yn dy pleats, dy’t hy fan Jan Freerks silger en dy syn suster yn Boalsert kocht hie. 

Hy hie it boerebedriuw mei it boere-ark, it fee en it húsrie al jierren lyn – wierskynlik 

nei harren trouwen yn 1659 – oerdien oan syn dochter Acke en har man Hein Heyns. 

De acht pm lân, dy’t Douwe noch hie, gie nei soan Andreas. Acke en har man krigen 

de pleats en it rjocht fan hier foar 18 jier fan de neamde 8 pm en fan de 38 pm (ek part 

fan dy pleats) dy’t Andreas earder kocht hie fan Upcke van Aersen. Ek fan de 8 pm fan 

de pastorij hâlde Acke en har man it hierrjocht. Per pm moat oan Andreas jierliks 2 

goudgûne hier betelle wurde fan St. Piter en maaie 1669 ôf neffens hierkontrakt.

It totale besit fan Douwe wurdt taksearre op 4396 kar. gûne. Acke soe eins 2500 kar. 

gûne betelje moatte, mar dat hoegde earst betelle te wurden nei it ferstjerren fan har 

broer Johannes, dy’t by harren yn wenne en dy’t net by syn ferstân wie. Sa wurdt regele 

dat broer Johannes ‘well bestelt ende besorght’ is. Ek in tal oare saken binne noch 

regele. Sa moast der noch hier ferrekkene wurde dy’t blykber net betelle wie.

Foar de oare bern bleau der mar in lyts bytsje mear oer. Elts bern krige no 17 goudgûne, 

mar as Johannes ienris stoarn is, is der by suster Acke noch wat te heljen.100

Soan Josias Rispens neamt alle alve bern mei berte- en stjerdata.

Ut dit houlik:
1. Goyck Douwes Rispens, berne 9 july 1618, fan Easterein, stoarn 

9 okt. 1655, begr. Murns, tr. gerjocht Gaasterlân 20 okt. 1652 Reyn 
Eedes Hyllema, wenjend te Bakhuzen.101 
By de skieding fan de boel fan suster Hackien waard sy net neamd. Der ha dus 

gjin bern west.

2.  Hackien Rispens, berne 5 sept. 1619, wenjend op It Hearrenfean en 
te Ljouwert, dêr stoarn tusken 19 maart en 14 april 1679.

Snits, tr. (ûtr. gerjocht Boalsert 26 febr. 1640) Gerryt Hobbema, 
fan Boalsert, soan fan Jelle Greolts Hobbema en Christina van 
Albada.92 
Gerryt waard as Gerardus Hobbema boarger fan Boalsert op 3 juny 1640 en hy 

waard boarger fan Snits op 22 april 1647.

2.  Fettie Johannesdr Rispens, fan Boalsert, tr. gerjocht Snits 16 febr. 
1635 Gerryt Hinnes, fan Snits, lekkenkeapman dêr, stoarn foar 
2 juny 1653, soan fan Hinne N. en Richtie Gysberts; Gerryt tr. 2. 
gerjocht Snits 29 des. 1652 Tjiedtske Tiommes. 
Op 2 sept. 1653 waard de boel fan Fedke silger en de lekkenkeapman Gerryt 

beskreaun. De fiif mei namme en leeftyd neamde bern wiene erven. Beppe 

Richtie Gysberts wie ek by de beskriuwing.93

3.  Goyck Johannesdr Rispens, fan Boalsert, stoarn nei 27 maaie 1652, 
tr. (ûtr. gerjocht Boalsert 3 april 1622) Paulus Eelkes Bruynsma, 
berne 1599, fan Ypekolsgea, keapman, boer, winkelman, stoarn 
nei 27 maaie 1652, soan fan Eelke Tjepkes en Hetske Anskes 
Bruynsma.94 
Paulus wie earst keapman en boarger yn Snits, mar yn 1626 ha Paulus en Goyck 

de sate Wigara te Easterein, 44 pm grut, kocht fan de bern fan pake Johannes 

Idtses Rispens (IVc, sjoch by him). Dêr ha Paulus en syn frou boer west, mar yn 

1629 ha sy dy troch harren sels bewenne pleats ferkocht oan Regnerus Johannes 

Bruinsma en syn frou. 

Paulus en Goyck te Boalsert ha op 27 maaie 1652 jild liend fan Buwe Johannes, 

mr. skipsbouwer, en Jouk Wopkes te Boalsert.95

4.  Bona Johannesdr Rispens, berne Boalsert, tr. (ûtr. gerjocht Boalsert 
22 april 1629) Lou Ripperts, fan Harns, stienhouwer te Ljouwert, 
stoarn foar 7 jann. 1662, soan fan Rippert Lous.96

5. Buwe Johannes Rispens, berne Boalsert, folget VIe.
6. Ids Johannes Rispens, fan Boalsert, folget VIf.

Vg. Dominicus Johannes Rispens, ek neamd Douwe (soan fan IVc), 
berne Amsterdam 19 okt. 1586, lib. art. magister, boer te Easterein op 
de sate Rispens, stoarn Easterein 29 sept. 1668, dêr begr., tr. gerjocht 
Hinnaarderadiel 1 april 1617 Tiedtie van Aersen, berne 8 nov. 1596, fan 
Spannum, stoarn 10 nov. 1639, dochter fan Josias van Aersen en Haak 
Upkes Tallum.97

Josias Rispens hie earst as berteplak fan syn heit ‘Easterein op de sate Rispens’, mar 

hat dat trochskrast en feroare. It bliuwt dan opmerklik dat Dominicus yn Amsterdam 

berne is. Ha syn heit en mem dêr west fanwege syn keapmanswurk of hat it in 17de 

ieusk fekânsjereiske west en wie de soan der earder as ferwachte?

Dominicus wie in gelearde boer. Hy hat in algemiene universitêre oplieding folge en 

wie yn 1634 (sjoch by IVc-2) boer op Rispens, stim 17. Dominicus kocht yn 1638 14 pm 
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Hein hat boer west op Rispens, stim 17, as opfolger fan syn skoanheit.

8. Soan Rispens, berne en stoarn 17 nov. 1630.
9. Maike Rispens, berne 23 july 1633, stoarn 27 aug. 1634.
10. Josias Rispens, berne Easterein 6 sept. 1634, folget VIh.
11. Idzardus Rispens, berne 8 aug. 1636, folget VIi.

Vh. Lolcke Johannes Rispens, ek neamd Ludovicus (soan fan IVc), 
berne 1600, fan Boalsert, wenjend dêr106 en Easterein, stoarn 13 april 
1635, begr. Easterein, tr. (ûtr. gerjocht Hinnaarderadiel 9 nov. 1625) 
Tetcke Gerbensdr, fan Easterein, berne 1607, stoarn 10 jann. 1628, begr. 
Easterein, dochter fan Gerben Gerbens.107

Lolcke erfde yn 1623 sulveren knopen fan Johannes Lolckes, boer op Wigara te 

Easterein, in healbroer fan syn mem.108

Ik nim oan dat Ludovicus Rispens, doarpsrjochter te Easterein, boer west hat op 

Garsma op Wyns, stim 18. Dêrfan ferkocht hy yn 1634 de helte, te witten 25 pm, oan 

Jan Dirks, Ulbe Broers nomine uxoris (Ve-1) en oaren. De oare helte hat Lolcke sels 

hâlden en dy wie yn 1640 eigendom fan syn bern.109

Ut dit houlik:
1. Johan Lolckes Rispens, folget VIj.

Vi. Aucke Annes (soan fan IVd), fan Winsum, boer te Baaium, stoarn 
foar 1640, tr. (ûtr. gerjocht Hinnaarderadiel 14 maart 1604) Gerbrig 
Hansedr, fan Baaium, stoarn foar 12 maart 1641.
Aucke en Gerbrig binne beide stoarn op de pleats op Hempens ûnder Baaium, 

stim 3. Aucke syn widdo wie dêrfan brûker yn 1640. Op 12 maart 1641 waard de boel 

beskreaun fan Aucke Annes silger. De boerewente op de sate te Baaium wie harren 

eigendom. Fjouwer dagen letter, op 16 maart 1641, waard der boelguod hâlden. Elts 

bern waard mei namme en leeftyd neamd en wie foar it 1/5 part erfgenaam fan 

de âlden. Omke Ids Annes Rispens (Vj) wie kurator oer His. Harmen Godtsfrents 

Hoytema te Spannum (IVd-6), oantroude omke, wie kurator oer Hans. Op fersyk fan 

beppe Sydts Auckedr, widdo fan Anne Idtses (IVd), waard Siuerd Taeckes kurator oer 

Claes. De omkes Gerben Hiddes en Jacob Bootsum ha der ek by west.

Op 12 maaie 1642 is der rekkene. Romck en har man wennen doe ûnder Harns. His 

is troud mei Hessel Jelles te Baaium en sy hiene de huzinge oernaam en wiene dus 

boer wurden op it âlderlik stee. Blykber is yn 1641 de registraasje fan de fâdij oer 

soan Anne fergetten, want op 12 maaie 1642 waard fêstlein dat omke Ids Annes op 

fersyk fan Anne kurator oer him wurden wie.110

Ut dit houlik:
1. Romck Auckedr, berne 1611, tr. 1. gerjocht Hinnaarderadiel 15 febr. 

1638 Inte Jelles Unia, berne 1615, beide fan Baaium, soan fan Jelle 
Auckes Unia en Siuw Inte Heeresdr;111 tr. 2. gerjocht Hinnaarderadiel 
16 maart 1641 Siuerd Taeckes, wenjend Baaium 1641 en Harns 1642.112

Op 14 april 1679 waard de boel fan Hackien Rispens beskreaun. Erfgenamen 

wiene har broers Andreas Rispens, Josias Rispens, Johannes Rispens en har 

neef Boëtius Rispens (VIi-2).

Oer de neilittenskip fan Hackien hat in rjochtsaak foar it Hof fan Fryslân west. 

Sicke Symens as erfgenaam fan syn mem Tytie Heins silger wie de iene partij. 

Dr. A. Bolten, – fanwege de bern fan syn frou Tecla Rispens (VIg-1) silger, as 

erfgenaam fan har heit dr. Andreas Rispens silger – , dr. Dominicus Rispens 

(VIIe) en (syn mem) Sibilla Spitholt – as erven fan dr. Josias Rispens silger, 

troch it ferstjerren fan harren suster en dochter Geertruydt Agnes Rispens – en 

Geertruyt Botes (VIi) as erfgenaam fan har soan Boëtius Rispens te Ljouwert 

wiene as erven fan Hackien Rispens de oare partij.

Neffens Symen Sickes as heit en fâd fan Sicke Symens wie in legaat fan 200 kar. 

gûne, dat Hackien oan Sicke syn mem Tytie Heins tamakke hie, nea betelle 

troch de erven. 

Hackien Rispens hie te Ljouwert op 19 maart 1679 testaminte. Sy wie doe siik 

en lei op bêd. Sy hie 200 kar. gûne legatearre oan Tytie Heins, 100 kar. gûne oan 

Marten Heins en itselde bedrach oan Upco Heins. Tytie erfde ek in diamanten 

rinkje en in bêste reade lekkense rok. Fierder erfden har boppeneamde broers 

en neef alles elts foar ¼ part. By earder ferstjerren soene de bern yn it plak 

fan de ferstoarne komme. Hackien hat de skuld, dy’t Hypolitus en Haakje 

Beyem van Aersen oan har hiene, skonken oan Hypolitus en syn suster, mar 

dy moasten wol 200 kar. gûne ynbringe yn de boel. Hackien Rispens wenne by 

(har nicht) Haak van Aersen en Gerard van der Lely yn ‘e hûs.

Nei it ferstjerren fan Hein Heyns, de man fan Acke Rispens, moast noch hier 

betelle wurde oan Andreas Rispens. Dêrom stie Symen Sickes as fâd en kurator 

oer syn bern op 29 sept. 1681 it boere-ark en fee ôf oan Andreas Rispens. Sicke 

Symens krige mar foar in part gelyk. Allinne Dominicus en syn mem moatte 

har part noch betelje neffens de rjochtbank.102

3.  Upke Douwes Rispens, berne 6 maart 1621, fan Boalsert, dêr stoarn 
15 jann. 1658, dêr begr., tr. gerjocht Boalsert 23 juny 1656 Antje 
Johannes, fan Boalsert.103

4.  Johannes Rispens, berne 20 febr. 1623, wenjend te Easterein, stoarn 
18 jann. 1684.104

Neffens broer Josias Rispens hat Johannes earst ‘wel bij sijn sinnen geweest’ 

mar wie hy dat letter net mear. Hy wenne by syn suster Acke en har man yn ’e 

hûs. Sy ha foar him soarge. 

5. Andreas Rispens, berne Easterein 26 nov. 1625, folget VIg.
6. Ids Rispens, berne 20 jann. 1628, stoarn 10 okt. 1628.
7.  Acke Douwes Rispens, berne 17 sept. 1629, wenjend te Easterein, 

stoarn foar 19 maart 1679, tr. gerjocht Hinnaarderadiel 13 april 1659 
Hein Heyns Tiaerda, boer, fan Dearsum, wenjend te Easterein, stoarn 
foar 29 sept. 1681, soan fan Heyn Martens en Dieuwke Jans Haxta.105
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Hoe’t it mei Aucke, dy’t doe 41 jier wie, en syn frou fierder gien is, is net bekend. 

En ek oer it yn 1658 neamde ‘dogterken’ ha ik fierder neat fûn.

5. Claes Auckes, berne 1631.

Vj. Ids Annes Rispens (soan fan IVd), berne 1586, fan Winsum, boer te 
Rie, stoarn 19 febr. 1652, begr. Rie, tr. (ûtr. gerjocht Hinnaarderadiel 
3 maaie 1609) Ricxt Wybedr fan Wjelsryp, stoarn Rie 4 des. 1656, dêr 
begroeven.119

Yn 1640 wie Ids Annes Rispens brûker fan de stimmen 14 en 15 te Rie.

Yn 1650 ha Ids Annes Rispens en Ricxt Wybedr te Rie in hoarnleger mei hûs en 

skuorre te Salwert ferkocht oan Douwe Clases en Antie Douwes en oan Rinck Clases 

en Berber Sipkes.120

Josias Rispens – soan fan in neef – neamt alle seis bern. 

Ut dit houlik:
1. Antie Idses Rispens, fan Rie, tr. gerjocht Hinnaarderadiel 6 okt. 

1635 Epe Hanses, berne 1617, fan Kûbaard, wenjend te Kûbaard en 
Peins, soan fan Hans Epes en Pytrick Wilckedr.
Epe (mei leeftyd neamd) is it iennichste bern fan Hans Epes silger te Kûbaard, 

waans ynboel op 13 maaie 1634 beskreaun waard. Ta de boel hearden ek de 

klean fan Pytrik Wilckedr silger, de mem fan it weesbern.121 Hans Epes wenne 

op stim 8, Kleine Berg te Kûbaard. Nei him wie syn soan Epe dêr eigen boer 

yn 1640. Mar Epe is dêr net wenjen bleaun. Miskien wie dy pleats te lyts, want 

yn 1698 is dy pleats in part fan stim 26. Yn 1649 wennen Epe Hanses en Antie 

Idses Rispens te Peins.122 

2.  Hiltie Idses Rispens, stoarn 2 nov. 1664, begr. Rie, tr. foar 12 maaie 
1643 Sibren Sickes Albada, wenjend te Salwert, stoarn foar 10 april 
1669,123 soan fan Sikke Easges Albada en Jouwer Wopkedr. 
Hiltie en Sibren te Salwert lienden op 12 maaie 1643 en op 18 nov. 1645 jild fan 

har heit Ids Annes Rispens te Rie.124

3.  Eelck Idses Rispens, berne om 1620 hinne, stoarn nei 1680, begr. 
Rie,125 tr. gerjocht Frjentsjerteradeel 3 nov. 1642 Douwe Jelles, fan 
Minnertsgea, boer te Rie. 
Douwe Jilles en Eelck Idsdr Rispens te Rie ha faak jild liend.126

4.  Wypk Idses Rispens, stoarn foar 29 aug. 1675, tr. Hidde Taekes, fan 
Ysbrechtum,127 wenjend te Turns, stoarn foar 29 aug. 1675, soan fan 
Taeke Hendriks; Hidde tr. 2. Hiltje Jarigs.
Hiltje Jarigs te Turns hat op 29 aug. 1675 rekken dien oan har styfsoan Ids 

Hiddes – dy’t veniam aetatis krigen hie; earder hie hy ûnder kuratele stien fan 

pake Taeke Hendriks te Ysbrechtum – fan it behear fan har man Hidde Taekes 

silger, oangeande alles dat soan Ids takaam fan syn âlden Hidde Taekes en 

Wypk Idses Rispens.128

5.  Auck Idses Rispens, berne 1636, fan Rie, stoarn 31 des. 1658,129 begr. 

2. His Auckedr, berne 1621, fan Baaium, tr. (ûtr. gerjocht 
Hinnaarderadiel 1 sept. 1641) Hessel Jelles, fan Minnertsgea, 
wenjend te Baaium op de pleats fan syn skoanâlden, soan fan Jelle 
Hessels.113

3. Hans Auckes Rispens, berne 1626, folget VIk.
4.  Anne Auckes Rispens, berne 1628, fan Baaium, oaljeslagger, 

kastlein te Frjentsjer, stoarn nei 1669, tr. Trijntje Jans, dochter fan 
Jan Egberts en Reynsk Mennes.114 
Anne Auckes Rispens, dy’t veniam aetatis krigen hie, en Trijntje Jans te Frjentsjer, 

bystien troch Jan Egberts, har heit, kochten foar 235 goudgûne op 6 des. 1649 

fan Lieuwe Lolkes, keapman te Harns, in hûs te Frjentsjer op de Skilbanken op 

it noard fan it djip, dêr’t de blauwe pot úthong.115 It jier dêrnei, op 27 juny 1650, 

waard Anne, ôf komstich fan Baaium, boarger fan Frjentsjer. 

Oaljeslagger Anne en Trijntje ha faak jild liend. Op 26 april 1652 binne twa 

skuldferklearrings tekene fan 200 resp. 300 kar. gûne. It oare jier ha sy wer jild 

liend fan mear minsken, dêrby ek 500 kar. gûne fan Ricxt Wybedr, widdo fan Ids 

Annes Rispens (Vj) te Rie. Sy soene dit kaptaal op 1 maaie 1654 werom betelje mar 

dat barde net. Dêrom waard der yn 1655 hypteek lein op alle besit fan Anne.116

Uteinlik hat Jacob Wytses, bierstekker (bierkeapman dy’t ynkocht fan brouwers 

bûten Fryslân en ferkocht oan de kastleins) te Frjentsjer yn 1656 de doe noch 

iepensteande skulden fan Anne oan f jouwer jildlieners , grut 690 kar. gûne, 

betelle. Mar Jacob betinge dêrby wol, dat hy alle bier oan kastlein Anne leverje 

soe.117 

De oaljeslaggerij en de herberge leveren lykwols net safolle op dat dat jild 

werom betelle wurde koe oan Jacob. En der kamen ek nije skulden. Sa moast de 

wynkeaper Paulus Johannes Wiltvangh te Harns fanwege levere wyn yn 1657 140 

kar. gûne ha fan Anne. 

Miskien wiene dy skulden de reden om yn 1658 de oaljemûne mei hûs en skuorre 

by de Doanjumerpiip yn Frjentsjer mei alle ark te ferkeapjen oan Gerrit Foeckes, 

de skoanheit fan Jacob Wytses, dy’t dêr doe al hierder fan wie. En yn itselde jier 

ha Anne Auckes Rispens en syn frou harren hûs en skuorre op de Skilbanken 

ferkocht oan Jan Egberts. By de keappriis waard in ‘rosenobel’ (in gouden munt 

fan sa likernôch 8 gûne) betinge foar it ‘dogterken’ fan Anne en Tryn.

Lykwols bleau de skuld út 1656 oan Jacob Wytses stean. Dêrom hat Jacob in 

berop dien op it Hof fan Fryslân, dat Anne op 20 des. 1658 feroardiele om dy 690 

kar. gûne mei rinte oan Jacob te beteljen. De houtkeapman Johannes Haies te 

Frjentsjer wie rêder yn de need troch foar Anne te beteljen oan Jacob. 

Mar dat in oar foar him betellet betsjut net de ein fan de skulden. Njoggen jier 

letter, yn 1669, waard Of ke Wybes te Wommels boarch foar Anne fanwege (nije) 

foarderingen fan Jacob Wytses. En foar Of ke stelde Hans Auckes te Tsjom (VIk) 

him boarch, in broer fan Anne, dus in dûbele boarchstelling sadat Jacob yn elts 

gefal oan syn sinten komme soe.118
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Ids Annes Rispens en Gerben Hiddes wiene fâden oer de bern út it twadde houlik. 

Harmen Godsfrends Hoytema waard fâd oer dochter Lysbeth. De huzinge op de 

sate is oerdroegen oan Upcke Riencx. Dochter Trijntje wie doe al troud. De widdo 

Trijntje Cornelis libbe noch.135

Tiete en Antke lizze begroeven yn de tsjerke fan Winsum yn de saneamde roomsk-

katolike hoeke. Tiete hie itselde wapen as syn heit, mar in klaver als helmteken 

ynstee fan in krusifiks.136

Ut it earste houlik: 
1. Trijntje Tietes Rispens, berne 1624, stoarn nei 29 aug. 1669, wenjend 

te Boazum, Waaksens Hinn. en Spannum, tr. 1. foar 14 maaie 1645 
Foeke Edes Hoytema, fan Boazum; tr. 2. gerjocht Hinnaarderadiel 
10 nov. 1658 Doede Hiddes, fan Spannum, stoarn nei 29 aug. 1669.
Foeke Edes Hoytema en Trijntje Tietes wennen yn Boazum. Sy rekkenen op 

14 maaie 1645 ôf oer it erfdiel fan har mem. Sy hie rjocht op 1500 goudgûne.137

Op 13 jann. 1659 waarden de omkes Broer en Homme Edes Hoytema oansteld 

as fâden oer Ede, 10 jier, Rienctien, 7 jier, en Jets, 2 jier, de weesbern fan Foecke 

Edes silger by Trijntie Tietes te Spannum.138 

Doede Hiddes en Trijntje Tietes te Waaksens ha jild liend fan Heerke Jans, 

tsjerkfâd dêr, op 1 des. 1666. Dêrnei binne sy ferfearn nei Spannum. Op 29 aug. 

1669 ha sy yn Spannum wer jild liend.139

2.  Lysbeth Tietes, berne 1632, stoarn nei 21 maaie 1676, tr. foar 1 okt. 
1654 Lieuwe Harmens, wenjend te Spannum, stoarn nei 21 maaie 
1676.
Lieuwe Harmens en Lysbeth Tietes te Spannum ha op 1 okt. 1654 400 goudgûne 

liend fan Sybe Andries, kastmakker te Boalsert. Lieuwe en Lysbeth te Spannum 

ha op 21 maaie 1676 100 goudgûne liend fan Jan Freerks te Boksum, as kurator 

oer Gerrit Jans.140

Ut it twadde houlik:
3. Antie Tietes Rispens, berne 1639.

Sy wenne neffens achterneef Josias Rispens (VIh) yn Tsjom en wie troud, mar 

hy wit de namme fan har man net. 

4.  Sytske Tietes Rispens, berne 1641, miskien begr. Ljouwert op 
1 maart 1707.141

5. Trijntje Tietes Rispens, berne 1643.
6. Wyts Tietes Rispens, berne 1644.

VIa. Tiete Feyckes (soan fan Vb), berne 1626, fan Easterein, stoarn foar 
5 maart 1670, tr. gerjocht Wûnseradiel 19 jann. 1661 Yck Douwes, berne 
1 nov. 1617, fan Dedzjum, stoarn foar 5 maart 1670, dochter fan Douwe 
Obbes en Meicke Aukes;142 Yck tr. 1. foar 21 maaie 1641 Sytte Johannes.
Neffens de ynformaasje by it houlik is Tiete dan 35 jier âld en Yck 43 jier. Omke 

Baucke Feyckes waard op 5 maart 1670 oansteld as curator bonorum oer Hinke Tietes 

Rie, tr. gerjocht Frjentsjerteradeel 17 juny 1658 Cornelis Jelles, boer, 
fan Minnertsgea.
Auck Idses Rispens, 20 jier âld, frege Tyepke Rinties Abbema, keapman te 

Frjentsjer, op 9 des. 1656 as kurator. It fersyk is dien yn it stjerhûs fan Ricxt 

Wybedr silger. Ricxt har boel moast skieden wurde. 

Cornelis Jelles, erfgenaam fan syn frou Auck Idses Rispens, joech op 19 april 

1659 Tyepke Rinties Abbema dien as kurator oer syn frou silger.130 

6. Jan Idses Rispens, folget VIl.

Vk. Tiete Annes Rispens (soan fan IVd), berne 1594, fan Winsum, 
wenjend te Wjelsryp, stoarn jann. 1646, begr. Winsum, tr. 1. gerjocht 
Hinnaarderadiel 13 maart 1620 Antke Godsfrends Hoytema,131 berne 
1602, fan Waaksens Hinn., stoarn 19 nov. 1633, begr. Winsum, dochter 
fan Godsfrend Epes Hoytema en Rinck Harmensdr Bockema; tr. 2. 
gerjocht Hinnaarderadiel 31 jann. 1637 Tryntie Cornelis, dochter fan 
Cornelis Tjaards.132

Rinck Harmens wie as widdo fan Godsfrend Epes op 13 maaie 1607 foar it gerjocht fan 

Hinnaarderadiel wer troud mei Roymer Roymers Posthumus. Roymer hat yn 1608 

beswier makke tsjin it houlik fan Tiete en Antke, û.o. omdat Antke syn styfdochter 

noch mar yn it 15de jier wie. Mar út in oare boarne hat bliken dien dat sy yn 1608 yn 

har 6de jier wie, dus yn 1620 yn har 18de jier. 

Op 25 april 1623 hat Geertsen Sytses te Koarnwert rekkenskip dien fan de fâdij 

fan Foppe Oeghes silger oer Ancke Godsfrends. Roymer Roymers Posthumus te 

Waaksens en de fâd Take Godtsfrends te Lytsewierrum wiene der by. Ancke wie doe 

troud mei Tiete Annes te Wjelsryp, dy’t assistearre waard troch syn heit Anne Idtses 

te Winsum.

Tiete is fanwege syn bern mei syn sweagers Harmen Godsfrends en Taco Godsfrends 

erfgenaam fan syn skoanmem Rinck yn 1635.133

Twa jier letter, op 30 jann. 1637, waard te Wjelsryp de neilittenskip beskreaun fan 

Anck Godtsfrends Hoytema. Taecke Godtsfrends Hoytema te Lytsewierrum wie fâd 

oer har dochters Tryncke, yn har 13de jier, en Lysbethie, yn har 6de jier. Ta de boel 

hearde de eigendom fan de pleats yn Wjelsryp mei dêrby it gebrûk fan sa likernôch 

54½ pm kleasterlân en de eigendom fan 12½ pm oar lân te Wjelsryp. De widner Tiete 

krige it stjerhûs en it hierrjocht fan it lân dat dêrby brûkt waard. Der wiene skulden 

oan Elisabeth Annedr en oan Sydts, widdo fan Anne Idtses (IVd). Yn 1640 waard der 

ôfrekkene mei Tiette Annes en syn twadde frou Trijntie Cornelis te Wjelsryp.

Yn 1640 wie Tiete hierboer op stim 16 te Wjelsryp, Klein Kamminga. Hy wenne dêr 

fan 1627 ôf. Yn dat jier hie hy de boerehuzinge kocht en de hier fan it lân oernaam 

fan de eardere eigener en hierder Hotse Regneri, waans neilittenskip op 16 maart 

1627 beskreaun waard.134

13 jier nei syn earste frou is ek Tiete Annes Rispens stoarn. Syn neilittenskip waard 

beskreaun op 23 maart 1646. Dêrby waarden ek de bern mei leeftyd neamd. Omkes 
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Ut it twadde houlik: 
1. Idts Douwes Rispens, berne 1639, sulversmid, fan Boalsert, stoarn 

dêr 7 okt. 1692, begr. Boalsert Martinitsjerke,149 tr. gerjocht 
Boalsert 3 nov. 1664 Tietske Simkes, fan Wommels, dochter fan 
Simke Simkes en Liupck Jans.150

Ids Douwes wie 15 jier âld doe’t op 5 maaie 1654 op syn fersyk Anne Heerkes, 

âld boargemaster fan Boalsert, as kurator oansteld waard oer him fanwege it 

ferstjerren fan mem Jeltje Harings en de ferdieling fan de boel mei syn heit 

Douwe Idses, keapman yn Boalsert, en mei syn broer en suster. It is dúdlik dat 

it by broer en suster om de healbroer en healsuster gien is.151

Ut it houlik fan Gerben Harmens:
2.  Haring Gerbens, fan Boalsert, tr. (ûtr. – as Haringh Gerbens 

Jersma – gerjocht Boalsert 21 aug. 1650) Buwetia van Roodenhuys, 
fan Wâldsein.

3. Gerbentie Gerbens, folget VIIa.

VId. Claes Ruerdts (soan fan Vd), berne 1623, stoarn Easterein 4 aug. 
1671, dêr begr.,152 tr. 1. Easterein 11 nov. 1649 Bauck Wybes Adama, stoarn 
17 maart 1657, begr. Easterein, dochter fan Wybe Ulbes en Jeltje Sjoerds; 
tr. 2. Easterein 16 okt. 1664 Auck Tiepkes, fan Wirdum, stoarn Deinum 
foar 1705;153 Auck tr. 2. foar 11 des. 1674 Huig Franses, boer te Deinum. 
De kâns is grut dat Claes Ruerdts en syn frou yn Easterein op de pleats Eeskwerd 

stim 40 wenne ha, dy’t letter eigendom wie fan syn bern en dêr’t earder in omke fan 

him (IVb-3) as eigen boer op wenne hat.

(Neef ) Douwe Idses (VIc) waard op 19 sept. 1671 beneamd as kurator oer Grietje Claeses, 

21 jier en Wybe Claeses, 18 jier, om tusken har en harren omke fan memmekant Ulbe 

Wybes skieding te meitsjen fan de erfenis fan har beppe fan memmekant. Grietje en 

Wybe binne dus bern út it earste houlik. Trije dagen letter waarden Sytze Andries en 

Harmen Tjepkes beneamd as kuratoaren oer de twa net mei namme neamde bern 

fan Claes Ruerdts silger en Auck Tiepkes, om skieding te meitsjen tusken har en de 

beide bern fan har heit út syn earste houlik.154 Auck is mei har twadde man en mei 

har bern út Easterein wei gien. Yn 1698 en 1708 wenne Huig Franses op stim 29 te 

Deinum.

Ut it earste houlik: 
1. Grietje Claeses, berne 1650, fan Easterein, stoarn foar 27 nov. 1689, 

tr. (ûtr. Easterein 2 juny 1672) Goris Gosslyckx, fan Arum, dêr boer, 
stoarn foar 14 okt. 1691, soan fan Goslik Everts en Trijn Goris.155

Wybe Ulbes en Tiedke Tiedes kochten yn 1689 fan Wybe Claeses en Jantje 

Folkerts (VIIb) 7½ pm yn de sate op Eeskwerder Buieren te Easterein, dêr’t 

Wybe Ulbes sels op wenne. Mei-eigeners wiene: de tsjerke foar 30 pm, de keaper 

foar 15 pm of 2/8 diel, en Goris Gosliks te Arum, as fâd oer syn bern by Grietje 

Claeses silger, foar 7½ pm. It gie om stim 38, Adema, dy’t 60 pm grut wie. Dy 

Rispens, 8 jier, bern fan Tiete Feyckes silger en fan Yck Douwes silger. 

Ut de ynventarisaasje-akte fan de boel fan Yck har âlden út 1631 docht bliken dat Yck 

op Alderheljen 14 jier wurde soe.143

Ut dit houlik:
1. Hinke Tietes Rispens, berne 1662.

VIb. Baucke Feyckes (soan fan Vb), wenjend te Easterein, stoarn nei 
5 maart 1670,144 tr. tusken 1647 en 1653 Aeffcke Johannes, berne 1617, 
dochter fan Johannes Heeres en Aaltie Pieters.
Achterneef Josias Rispens (VIh) wit te fertellen dat Bauke op dat stuit – dat sil om 

1670 hinne wêze – yn de buorren fan Easterein wenne; Josias wit ek dat sy in dochter 

ha.

Yn 1647 waard de boel fan Johannes Heeres silger en syn frou Aaltie Pieters silger 

ynventarisearre. Harren dochter Aeffcke Johannes wie 30 jier. Der binne mear bern. 

Yn 1653 waard de boel fan Pieter Pieters beskreaun. Ta de erven hearde pakesizzer 

Aeffcke Johannes, 36 jier âld, frou fan Baucke Feyckes te Easterein.145

 Ut dit houlik:
1. Aeltie Bauckes, fan Easterein, tr. gerjocht Raarderhim 9 nov. 1680 

Jacob Sybrens, fan Tersoal.

VIc. Douwe Idses Rispens (soan fan Vc), berne Easterein 1602, fan 
Ljouwert, keapman te Boalsert, stoarn 17 nov. 1675, begr. Boalsert 
Martinitsjerke,146 tr. 1. (ûtr. gerjocht Boalsert 15 des. 1630) Eelck Gerryts, 
fan Boalsert; tr. 2. (ûtr. Boalsert 24 febr. 1636) Jeltie Harings, stoarn 
tusken 23 sept. 1653 en 5 maaie 1654 (Jeltie tr. 1 Boalsert 27 aug. 1618 
Gerben Harmens); tr. 3. Boalsert 6 des. 1656 Pytrik Pyters, winkelfrou, 
fan Boalsert, stoarn tusken 18 okt. en 20 des. 1677; Pytrik tr. 1. Doede 
Epes, tr. 2. gerjocht Boalsert 28 okt. 1646 Jan Freerks (soan fan IVc-2).
Douwe Idses wie ôf komstich fan Easterein, doe’t hy boarger fan Boalsert waard op 

2 july 1631.

Yn 1640 wie Jeltie Harings te Boalsert eigenerske fan stim 16 yn Eksmoarre.

Jeltie Harings, frou fan Douwe Idses te Boalsert, hat testaminte op 23 sept. 1653. Op 

fiif dagen nei 360 jier letter ha ik dat testamint lêzen. Sy hie twa bern út har earste 

en ien út har twadde houlik. Haring Gerbens erfde 1000 kar. gûne en Gerbentie 

Gerbens erfde goud, sulver, ringen, wol, linnen en 12 pm lân yn in sate te Eksmoarre. 

De ‘troupenninck’ dy’t Jeltie fan har ‘tegenwoordige lieve’ man Douwe krigen hie, 

fererfde op har jongste soan Ids Douwes. Alle oare guod fererfde neffens rjocht.147 

Op 18 okt. 1677 hat Pytrik Pytters, widdo fan Douwe Idses Rispens, keapman te 

Boalsert, testaminte. Pieternella Doekes en Doede Doekes, bern fan har dochter 

Tettie Doedes silger út har earste houlik, erfden alles op in pear legaten nei. 148

Achterneef Josias Rispens (VIh) neamt Ids as iennichst bern fan Douwe Idses 

Rispens.
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Ut dit houlik wierskynlik: 
1. Johannes Buues Rispens, tr. gerjocht Boalsert 24 febr. 1669 

Houckjen Harmens, beide fan Boalsert.
2.  Jacob Bouwes Rispens, fan Boalsert, tr. (ûtr. gerjocht Snits 5 febr. 

1675) Doedtie Jenties, fan Snits.

VIf. Ids Johannes Rispens (soan fan Vf ), stienhouwer, fan Boalsert, dêr 
stoarn foar 7 des. 1654, tr. gerjocht Ljouwert 4 sept. 1641 Aef ke Heeres, 
fan Ljouwert.
Op 7 des. 1654 waarden Lou Ripperts (Vf-4), mr. byldhouwer en boarger te Ljouwert, 

en Symen Symens te Wurdum, resp. sweager en neef fan Ids Johannes Rispens silger, 

stienhouwer en boarger fan Boalsert, oansteld as kuratoaren oer de trije mei namme 

en leeftyd neamde bern fan Ids. Op 25 sept. 1669 waard Jasper Jilles oansteld as 

kurator ynstee fan Symen Symens silger.163

Ut dit houlik:
1. Trijntje Rispens, berne 1645.

Sy wurdt letter steefêst Catharina Rispens neamd. Sy liende jild oan har 

skoansuster, de widdo fan har broer Johannes (VIId).

Yn 1698 ha Janneke Clases en Catharina Rispens, ‘bejaerde dochters’ in hûs 

kocht yn Ljouwert oan de Beyerstrjitte. Yn 1701 wie Catharina Rispens in 

‘ongetroude en bejaarde dochter’ fan sa likernôch 55 jier âld. Sy wie lid fan de 

tredde oarder fan St. Franciscus.164

2. Johannes Idses Rispens, berne 1648, folget VIId.
3. Brechtje Rispens, berne 1651.

VIg. Andreas Rispens (soan fan Vg), berne Easterein 26 nov. 1625, advokaat 
te Ljouwert, stoarn 2 july 1694, begr. Ljouwert 8 july 1694, tr. gerjocht 
Ljouwert 2 juny 1652 Ludovina Gaykema, fan Ljouwert, stoarn 25 des. 1662, 
dochter fan Haye Fopperus Gaykema en Hylkje Symens Rooswinkel. 
Andreas is begroeven mei de wezen fan it Nieuwe Stads Weeshuis.

Yn 1647 is Andreas ynskreaun oan de universiteit fan Frjentsjer as Andreas Rispens 

Frisius, iur. art. mag. Op 8 maart 1651 is hy ynskreaun as advokaat.165 Op 10 des. 1652 

is hy – berne Easterein – ynskreaun as boarger fan Ljouwert.

Andreas Rispens hie troch fererving en eardere oankeapen – sjoch by syn heit – 

46 pm yn Rispens stim 17 yn eigendom. Yn 1688 kocht hy fan (syn nicht) Hacjen 

Beyem van Aarsen, frou fan Gerardus van der Lely, 22 pm, lizzend yn ‘Douwe 

Johannes Rispens sate’. 166 Doe wie Andreas eigener fan 68 pm lân. Dêrneist hie de 

tsjerke ek noch lân yn Rispens.

Alle seis bern wurde neamd troch broer Josias Rispens mei bertedatum. Hy neamt 

ek de stjerdata fan fiif fan de seis bern. 

Ut dit houlik:
1. Titia Luidina Rispens, ek neamd Tecla, berne 15 maart 1653, stoarn 

pleats wie foar de helte eigendom fan Bauck Wybes Adama har âlden. De helte 

dêrfan (2 x 7½ pm) is fererfd op de beide bern fan Claes Ruerdts út syn earste 

houlik.156

Op 14 okt. 1691 waard it stjerhûs fan Goris Gosliks silger, boer te Arum, 

ynventarisearre. Wybe Claeses (VIIb) is omke fan memmekant fan de bern. 

Evert Gosliks, in broer fan Goris Gosliks, waard kurator oer de bern.157 

Yn 1698 wiene de bern fan Goris Gosliks foar 1/8 eigener fan stim 38, Adema yn 

Easterein en sy wiene ek eigener fan 4 pm yn stim 40, Eeskwerd te Easterein.

2. Wybe Claeses, doopt Easterein 8 okt. 1654, folget VIIb.
3. Iemck Claeses, jong stoarn.158 
4. Riuerdt Claeses, jong stoarn, sjoch by suster Iemck.

 Ut it twadde houlik:
5. Bauk Claeses, doopt Easterein 13 sept. 1665, stoarn foar 11 nov. 1666.
6.  Bauk Claeses, doopt Easterein 11 nov. 1666, stoarn nei 28 jann. 1715, 

tr. Deinum 8 maaie 1688 Jorrit Piers, fan Deinum, boer dêr, dêr 
stoarn tusken 5 juny 1723 en 4 febr. 1724, soan fan Pier Jorrits en 
Geertje Aukes.159 
Jorrit Piers waard yn 1715 beneamd ta kurator oer de beide bern, Geertje en 

Pier, fan Tjerk Piers silger.160 Yn 1698 wie Jorrit hierboer op de tsjerkepleats, 

stim 28 te Deinum. Mar it is har net sa goed gien. Yn 1704 ha sy 420 kar. gûne 

jild liend fan de earmfâdij fan Deinum. Mar yn 1713 en 1714 koene sy blykber 

de hier net mear betelje. In skuldbekentenis fan Jorrit en Bauk datoangeande 

waard op 28 jann. 1715 tekene. 

Alle Minnes hat it guod fan Jorrit Piers silger nei syn dea beheard en die dêrfan 

yn 1729 rekken oan de dochter Claaske Jorrits, en oan Hessel Piers, boer te 

Boksum, as fâd oer de beide bern fan de oare dochter Geertje Jorrits silger. 

Alle Minnes hie op 4 febr. 1724 betelle foar in ‘doodvat’ foar Jorrit Piers. Jorrit 

hie testaminte op 5 juny 1723. It jild is ferdield, mar it lân is noch mienskiplik 

eigendom bleaun. Blykber wie der dus ek noch eigen lân.161

7. Jan Claeses, doopt Easterein 30 maaie 1669, folget VIIc.
8. Claaske Claeses, doopt Easterein 28 jann. 1672. 

VIe. Buwe Johannes Rispens (soan fan Vf ), berne te Boalsert, apteker 
te Ljouwert en Snits, tr. gerjocht Ljouwert 7 maaie 1642 Hendrickien 
Jacobs, ek neamd Hendrikje van der Leeck,162 fan Hoorn.
Buwe Johannes Rispens wie by syn ûndertrou foar it gerjocht yn Ljouwert op 1 

april 1642 al apteker. Op 21 okt. 1640 wie Buwe boarger fan Ljouwert wurden; hy wie 

berne yn Boalsert. Mar hy soe net lang yn Ljouwert bliuwe. Op 11 juny 1643 waard hy 

boarger fan Snits. 

Ik ha gjin bewiis fûn dat de beide ûndersteande persoanen bern binne fan dat pear. 

Dat sy harren Rispens neame en dat sy it patronym Buwes brûke, makket it tige 

wierskynlik. 
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erfd fan syn heit en in fearn fan syn suster. En dat syn widdo Brigitta dus alle rjocht 

hie om dat út namme fan har dochter te ferkeapjen. En sy krige gelyk fan de rjochter. 

Sibilla en de hierder moasten it jier hier oan har betelje, te witten ¾ fan 210 kar. 

gûne, en boppedat foar in fearn reade bûter, apels, bargerib en peaske-aaien fanwege 

de hier dy’t Martini (11 nov.) 1712 ferfallen wie.172

Josias Rispens hat syn bern ek opnaam yn it Cronenburghhânskrift. Dêrtroch 

witte wy hokker bern der west ha en hoe’t it dêrmei gien is. Der ha bûtendat ek twa 

deaberne berntsjes west; dêrfan hat Josias gjin data neamd. 

Ut dit houlik:
1. Symon Jan Rispens, berne 5 aug. 1666, stoarn 9 aug. 1666, begr. 

Ljouwert Aldehoustertsjerkhôf.
2.  Geertruydt Rispens, berne 24 maaie 1668, stoarn 31 maaie 1668, 

begr. Ljouwert Jakobinertsjerkhôf 3 juny 1668.
3. Dominicus Rispens, berne 1672, folget VIIe.
4. Geertruydt Agnes Rispens, stoarn 6 aug. 1695.

Har mem en haar broer Dominicus wiene elts foar de helte erfgenaam.173 

VIi. Idzardus Rispens (soan fan Vg), berne 8 aug. 1636, apteker te 
Ljouwert, stoarn 31 maart 1668, begr. Easterein, tr. gerjocht Ljouwert 25 
juny 1664 Geertruyt Botes, berne 1646, fan Ljouwert, stoarn nei 27 okt. 
1704, dochter fan Bote Everts en Eelkje Sjoerds;174 Geertruyt tr. 2. (ûtr. 
gerjocht Ljouwert 15 jann. 1670) Wilhelmus Bentiema.
Broer Josias Rispens is de boarne fan alle gegevens fan de ûnder 1 en 3 neamde bern 

en fan de bertegegevens fan it ûnder 2 neamde bern.

Ut dit houlik:
1. Tietie Idses Rispens, berne 14 maaie 1665, stoarn 2 juny 1665.
2. Boëtius Rispens, berne 16 juny 1666, stoarn foar 29 maaie 1702.

Syn beppe Eelkje Sjoerds wie yn 1669 legitima tutrix oer him fanwege de erfenis 

fan pake Dominicus Rispens (Vg). Boëtius krige foar 2 nov. 1686 veniam aetatis. 

Hy is stoarn foar syn mem, dy’t syn erfgename wurden is.175

3. Dominicus Rispens, berne en stoarn 7 okt. 1667.

VIj. Johan Lolckes Rispens (soan fan Vh), wenjend te Burchwert, tr. 
Sioerdtie Jelmers, berne 1629, stoarn 10 jann. 1671, begr. Easterein, 
dochter fan Jelmer Syds en Doukien Symens.176

Yn 1640 wie it weesbern fan Lolcke Rispens eigener fan de helte fan Easterein stim 

18. Dat sil Johan west ha.

Johan Lolckes Rispens út Burchwert wie yn 1677 ien fan de f jouwer kuratoaren oer 

de beide beppesizzers fan Pytrik Pyters (VIc).177

Neef Josias Rispens neamt de f jouwer bern en docht ek te witten dat de earste trije 

stoarn binne. Nei Johan syn dea is de pleats stim 18 yn Easterein fererfd op Sytse 

Johans Rispens.

Ljouwert 12 jann. 1691, begr. Ljouwert, Galileeërtsjerke 23 jann. 
1691, tr. gerjocht Ljouwert 2 okt. 1671 (beide fan Ljouwert) Arent van 
Bolten, berne 1640, advokaat, stoarn Ljouwert 6 april 1708, begr. 
Ljouwert, Galileeërtsjerke, soan fan Arent van Bolten en Johanna 
Vos.167

Arent van Bolten wie yn 1698 eigener fan Easterein, stim 17, de âlde 

Rispenspleats. Hy sil oan dizze pleats kommen wêze nei de dea fan syn 

skoanheit. Miskien hat er in part oankocht. Syn neiteam hat dizze pleats yn 

besit hân oant nei 1738.

2. Haio Rispens, berne op 8 juny 1654, stoarn 21 juny 1654. 
3. Hylkien Rispens, berne 8 okt. 1655, stoarn 1 okt. 1660.
4. Rinske Rispens, berne 21 febr. 1658, stoarn 21 maart 1658.
5. Rinske Rispens, berne 3 april 1659, stoarn 3 juny 1659.
6. Joannes Rispens, berne 20 des. 1660, stoarn 29 febr. 1668.

VIh. Josias Rispens (soan fan Vg), berne Easterein op de sate Rispens 
6 sept. 1634, advokaat te Ljouwert, stoarn 21 juny 1690,168 tr. gerjocht 
Ljouwert 8 sept. 1665 Sibilla Teresa Spitholt, berne 1 nov. 1645, stoarn nei 
27 oktober 1722, dochter fan Gossuinus Spitholt en Geertruyt Simons 
Rodenrijs.169 
Josias Rispens is mei oaren skriuwer fan it Stamboek der oude Friesche edele geslachten…., 

met groote moeyte opgesocht, eerst door Sybolt van Adelen van Cronenburgh ende naderhants 

door P. van Albada ende oock JR. Lange tiid wie net dúdlik wa’t dy JR wie, mar Paul 

Noomen hat ûntdutsen dat it Josias Rispens is, omdat hy oer himsels en syn frou 

skriuwt: ‘wij sijn getrout op een vrijdag’.170 Josias fertelt dat hy op de sate Rispens 

berne is, dat hy yn 1654 yn Utert mei syn stúdzje útein set is en dat hy te Angers yn 

Frankryk promovearre is.

Josias studearre nei Utert noch yn Frjentsjer, dêr’t er ynskreaun is as Josias (van) 

Rispens, Oosterend Frisius iur. Yn 1656 waard hy advokaat en as âldste advokaat is hy 

stoarn op 21 juny 1690.171

Yn 1716 spile in rjochtsaak tusken Alegonda Catharina Teth van Burmania en Sibilla 

Theresia Spitholt, widdo fan Josias Rispens. Juffer Burmania hie yn 1712 fan Brigitta 

Maria Bogaarts, widdo fan Dominicus Rispens (VIIe), út namme fan har dochter, 

it ¾ part fan in pleats yn Poppenwier kocht. Tsjin dy ferkeap wie doe gjin beswier 

makke. Mar Sibilla, Brigitta har skoanmem, hie letter fan dy pleats noch hier bard. 

Sy waard dage om de hier dy’t sy krigen hie oan juffer Burmania te beteljen. 

Dy pleats yn Poppenwier wie eartiids eigendom fan Josias en dêrnei fan syn twa 

bern. It oandiel fan dochter Geertruydt wie nei har dea fererfd op har mem en op har 

broer Dominicus. Omdat Sibilla fan 1691 oant 1704 foar har soan Dominicus soarge 

hie, hat Dominicus syn oandiel yn dy pleats oan syn mem jûn. Sibilla wie dêrom fan 

betinken dat de widdo fan har soan dy pleats net ferkeapje koe.

Mar juffer Burmania hold út, dat Dominicus wol eigener wie fan ¾ part: de helte 
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En yn 1673 hat Jan rekken dien as kurator oer Wybe Sibrens Albada silger. Wybe syn 

mei namme neamde broers en susters binne syn erven.182

De bern fan Ulbe van Sixma ferkochten yn 1678 18 pm greidlân te Rie oan Jacob 

Willems en syn heit, dêr’t de widdo fan Jan Idses Rispens noch trije hierjierren oan 

hie.183

Ut dit houlik:
1. Ids Jans Rispens, folget VIIh.
2. Anne Jans Rispens, berne 1659, keapman te Berltsum, stoarn nei 

17 maart 1722,184 tr. Rie 11 sept. 1681 Berber Feickes.
Anne Jans Rispens hat yn 1701 foar 1000 kar. gûne wyn kocht fan Schelte 

Sybrands Albada en bleau dat jild skuldich. Anne hat ek by ferskate 

boelguodden spul kocht lykas in brune rún mei kol, hea, 4 pm greidlân en 

in swarte trijejierrige rún mei kol. Dêrom wie hy yn 1703 jild skuldich oan de 

sekretaris fan Menameradiel, Ahasverus van Vierssen. Der kaam hypteek op 

syn hûs, kij, hynders en boere-ark. Anne wie dus keapman, kastlein en boer.185

VIIa. Gerbentie Gerbens (styfdochter fan VIc), fan Boalsert, stoarn foar 
19 maaie 1671, tr. (ûtr. gerjocht Boalsert 6 des. 1656) Haring Lieuwes, fan 
Warkum.
Haring Lieuwes te Warkum as heit fan Lieuwe, soan fan syn frou Gerbentie Gerbens 

silger, Haring Gerbens (VIc-2), Ids Douwes Rispens (VIc-1) en Douwe Idses (VIc) 

ferhierden op 19 maaie 1671 oan Tiebbe Sierks in sate mei lân te Eksmoarre, dêr’t 

Tiebbe al wenne, grut 65 pm. Haring Lieuwes wie q.q. eigener fan 29 pm, Haring 

Gerbens fan 17 pm, Ids Douwes Rispens fan 17 pm en Douwe Idses fan 2 pm. Dat sil 

stim 16 te Eksmoarre west ha, erfd út de neilittenskip fan harren beppe, mem en 

frou Jeltie Harings.186

Ut dit houlik:
1. Lieuwe Harings Rispens, boargemaster, fan Boalsert, tr. (ûtr. 

gerjocht Frjentsjer 21 april 1694) Trijntje Geerts, fan Frjentsjer.
Lieuwe Harings is boarger wurden fan Boalsert op 22 maaie 1682. Hy is dan fan 

Warkum ôf komstich. Lieuwe wie eigener fan stim 16 yn Eksmoarre yn 1698 en 

1728. Yn 1738 is dy pleats eigendom fan it Gasthûs yn Boalsert.

Op 25 aug. 1727 waarden Outger Klockenburgh en Lieuwe Harings Rispens, âld-

boargemaster fan Boalsert, oansteld as kuratoaren oer de bern fan Sybrandus 

Faber en Tjamke Piers silger fanwege de neilittenskip fan Stijntje Geerts.187

VIIb. Wybe Claeses (soan fan VId), doopt Easterein 8 okt. 1654, boer te 
Easterein, tr. foar 28 april 1676 Jantie Folkerts. 
Wybe die belidenis op 11 maart 1683 en waard doe ek doopt. Mar hy wie ek al doopt 

as bern. Blykber ha se dat yn 1683 net mear witten.

Yn 1678 kocht Pieter Oldaen de sate te Easterein dêr’t Wybren (dat wol sizze Wybe) 

Claeses op wenne. De sate wie doe 58 pm grut. Op 10 maaie 1680 kocht Pieter Oldaen 

Ut dit houlik:
1. Tetke Johans Rispens, stoarn 11 april 1669.
2. Lolke Johans Rispens, jong stoarn.
3. Jelmer Johans Rispens, jong stoarn.
4. Sytse Johans Rispens, folget VIIf. 

VIk. Hans Auckes Rispens (soan fan Vi), berne 1626, boer te Spannum 
en Tsjom, tr. foar 6 maaie 1652 Aef ke Eelckes.
Hans Auckes Rispens en Aef ke Eelckes te Spannum ha 200 goudgûne liend fan Hoite 

Foekes yn 1652. Yn 1674 wenne hy as boer yn Tsjom. Doe liende hy 100 goudgûne.178

JR lokalisearret Hans en Aef ke te Baaium en Eelcke Hanses is ôf komstich fan 

Baaium doe’t hy boarger waard te Frjentsjer. Boppedat brûkt de soan fan Eelcke ek 

de famyljenamme Rispens. Dan is it wis, dat Eelcke in soan fan Hans en Aef ke is.

Ut dit houlik:
1. Eelcke Hanses, folget VIIg. 

VIl. Jan Idses Rispens (soan fan Vj), boer te Menaam en Rie, stoarn 
31 maart 1676, begr. Rie, tr. gerjocht Frjentsjerteradeel 18 okt. 1654 Geertie 
Tiepkes, berne 1630, fan Menaam, stoarn 27 april 1685, begr. Rie.179 
Jan Idses Rispens en Geertie Tiepkes te Menaam kochten yn 1665 in hûs dêr oan de 

lytse Buorren en ha dat yn 1670 wer ferkocht, doe’t sy al yn Rie wennen.180

Yn 1667 ha Jan Idses Rispens en Geertie Tiepkes te Menaam in pleats mei it rjocht 

fan hier fan 80 pm lân yn Rie fan Homme Durks kocht. Yn dat ramt hat Jan in 

kearmannich jild liend.

De keappriis fan de pleats, 5600 kar. gûne, is mei rinte betelle yn de rin fan de jierren 

1668 oant en mei 1682, mar blykber net hielendal. Dêrom easke Pieter Jurjens it 

lêste bedrach op omdat hy dat oer krigen hie fan Homme Durks. Mar doe kaam oan 

it ljocht dat Homme Durks by de ein fan syn eigen hiertiid noch in jier hier à 154 

kar. gûne as skinking ’propijn’ betelje moatten hie oan de lânfrou Catharina van 

Aggema, widdo fan kaptein Van Loo. Dat wie net bard. En dêrom hie de lânfrou by 

it ferrekkenjen fan de taksaasje fan de huzinge dy 154 kar. gûne mar ynhâlden fan 

de nije hierder.

Nei it ferstjerren fan Geertie Tiepkes hat har soan, de keapman Anne Jans Rispens, 

der wurk fan makke. Hy easke 154 kar. gûne werom fan de lânfrou. Hy die dat ek 

as fâd oer syn neef Jan, de soan fan syn broer Ids silger. Wêrom Anne him earst yn 

1701 opponearre hat wurdt net dúdlik, mar de rjochter die op 20 des. 1701 útspraak. 

De lânfrou moast 154 kar. werom betelje, mar it jild moast trochbetelle wurde oan 

Pieter Jurjens.181

Jan Idses Rispens hat oer trije Albada-omkesizzers (bern fan Vj-2) kurator west. 

Yn 1669 hat hy rekken dien oan Schelte Sibrens Albada, 26 jier âld, frijfeint te Rie, 

oangeande de erfenis fan (pake) Sikke Eesges Albada, boer te Spears. Yn 1671 hat hy 

rekken dien as kurator oer Anne Sibrens Albada, dy’t mearderjierrich wurden wie. 



91r ispens ,  de neitea m fan ocke90 genealogysk j ier boek 2 014

VIId. Johannes Idses Rispens (soan fan VIf ), berne 1648, stienhouwer 
te Snits, stoarn foar 22 aug. 1682, tr. gerjocht Snits 19 des. 1670 Sytske 
Siercks Meylema, beide fan Boalsert, winkelfrou te Ljouwert, dochter 
fan Sierck Sierx Meylema en Auck Diurres.194

Catharina Rispens (VIf-1), âldfaam te Ljouwert, wie in skoansuster fan de widdo fan 

Johannes Rispens. Sy hat har skoansuster op 22 aug. 1682 200 gûne liend. Foar dy 

liening stelde Sytske har húsrie en winkelguod as wissichheid. Sytske hat dus as 

widdo yn Ljouwert in winkel opset.195

Ut dit houlik:
1. Brechtje Rispens, berne 1675, fan Ljouwert, tr. Ljouwert r.k. 11 maart 

1708 Julius Conradi, kleanmakkersfeint,196 fan Ljouwert. 
Anna Brunsma, dat wol sizze Antje Bruynsma-Meylema, suster fan Sytske 

Rispens-Meylema, wie dooptsjûge by de doop fan Brechtje har twadde bern 

Cecilia yn de r.k staasje te Ljouwert op 8 aug. 1714.197 Dat makket it mei de 

famyljenamme Rispens dúdlik dat Brechtje in dochter is fan Johannes en 

Sytske. Miskien is Brechtje as Breghtje Julius begroeven te Ljouwert yn de 

Jakobinertsjerke op 9 sept. 1728.198

2.  Ids Rispens, berne 1677, kleanmakkersfeint te Ljouwert, dêr begr. 
op 22 jann. 1711.199

Ids Rispens, 22 jier âld, kleanmakkersfeint te Ljouwert, hat yn 1699 in ferklearring 

jûn fanwege in rûzje tusken soldaten en de dea fan de soldaat Jan Husaer. Yn dy 

akte wie syn berop earst omskreaun as stienhouwersfeint, mar dat wie trochhelle. 

Dat soe betsjutte kinne dat er earst it wurk fan syn ferstoarne heit keazen hat.200

De foarnamme, leeftyd en famyljenamme meitsje it wierskynlik dat Ids in soan 

fan Johannes en Sytske is mar in echt bewiis ha ik net fûn.

VIIe. Dominicus Rispens (soan fan VIh), berne 1672, advokaat te 
Ljouwert, stoarn 5 jann. 1711,201 hat skarrele mei Wilhelmina Blom, 
stoarn foar 1705, dochter fan Hendrik Blom en Catharina Baecker; tr. 
Ljouwert r.k. 9 nov. 1704 Brigitta Maria Bogaarts, fan Ljouwert, stoarn 
nei 27 okt. 1717; Brigitta tr. 1. – dan fan Amsterdam – (ûtr. Ljouwert 
12 july 1687) Dominicus Beintema van der Meulen.
Dominus Rispens Leowardiensis is ynskreaun oan de universiteit fan Leuven tusken 

it feest fan de H. Johannes en it feest fan de H. Thomas yn 1688. Binnen in jier wie 

hy werom yn Fryslân, omdat hy doe as juridysk studint ynskreaun waard oan de 

universiteit fan Frjentsjer. Op 19 sept. 1691 wie Dominicus advokaat.202 

Nei de dea fan Dominicus en Brigitta is har skoanmem fâdes wurden en neidat sy 

stoarn wie, waard Johannes van Bolten oansteld as kurator. Nei syn ferstjerren hat 

Geertruid Agnes veniam aetatis krigen doe’t sy sa likernôch 20 jier âld wie.203 

Johannes van Bolten hat as kurator te meitsjen krigen mei in langrinnende saak foar 

it Hof fan Fryslân. Want de advokaat Johan Warnar Valckenaar moast noch altyd 

147 kar. gûne ha foar it wurk dat hy foar Brigitta dien hie. Dat gie om it neifolgjende: 

ek it hûs op dy pleats dy’t troch Wybe Claeses bewenne waard. Fan dy pleats wie doe 

8 pm eigendom fan Wybe, 50 pm eigendom fan Pieter en 12½ pm eigendom fan de 

tsjerke. Dat betsjut dat Pieter yn 1678 net alle lân fan dy pleats kocht hat. It giet om 

Easterein stim 39, Eeskwerd.188 Tweintich jier letter yn 1698 wenne Wybe noch as 

hierboer op dy pleats. Omdat yn 1708 Wopke Gerrits dêr as boer wenne, kin it wêze 

dat Wybe foar 1708 ferstoarn is. Wybe en Jantie ha in kearmannich jild liend.189

Ut dit houlik:
1. Folkert Wybes, doopt Easterein 17 maaie 1679.
2.  Jan Wybes, doopt Easterein 15 aug. 1680, tr. (ûtr. Easterein 11 maart 

1708) Jancke Diederts, fan Easterein.
3.  Ruerdt Wybes, doopt Easterein 25 des. 1681, neffens it doopboek 

stoarn.
4. Jeltie Wybes, doopt Easterein 11 maart 1683.

VIIc. Jan Claeses (soan fan VId), doopt Easterein 30 maaie 1669, boer te 
Boksum, stoarn 16 aug. 1722,190 begr. Easterein, tr. Deinum 5 juny 1692 
Sytske Entes, doopt Easterein 29 maaie 1664, dochter fan Ente Hylkes 
en Tietje Hayes. 
Omdat Easterein stim 33 yn 1708 eigendom fan Ente Hylkes is en yn 1718 foar de helte 

fan Jan Claeses, is dúdlik dat Jan in skoansoan is fan Ente.

Sytske hat belidenis dien te Deinum op 21 maaie 1697 en is doe ek doopt. Dat is apart. 

Want alle bern fan har heit en mem binne al as bern doopt en dêrby wie ek in soan 

Sytske. Mar dat sil net in soan mar dy dochter west ha dy’t dus twa kear doopt is. Dat is 

ek mei har sweager Wybe Claeses bard.

Jan Claeses wenne as hierboer yn de jierren 1698 oant en mei 1718 op stim 9 te Boksum, 

in pleats mei 64 pm lân fan gravin Carlson. Yn 1717 ha Jan Claeses en Sytske Entes in 

hûs yn Deinum kocht mei trije grêven op it tsjerkhôf dêr.191 Mar fan de grêven hat Jan 

gjin gebrûk makke doe’t it safier wie. Hy woe werom nei Easterein.

Yn Easterein wie noch oar besit. Yn 1698 ferkochten Jan Claeses te Boksum en syn suster 

Bauk Claeses (VId-6) en har man Jorrit Piers te Deinum oan Wybe Ulbes en Tietske 

Tiedes te Easterein 25 pm en 4 einse lân yn de sate Eeskwerd, stim 40 te Easterein, 

grut 40 pm, dy’t troch Douwe Freddricks brûkt waard. En dêrneist ferkocht syn broer 

Wybe Claeses oan deselde keapers 10 pm yn dyselde pleats.192 Omdat de bern fan Grietje 

Claeses (VId-1) yn 1698 noch eigeners wiene fan 4 pm, betsjut dat, dat de bern fan Claes 

Ruerdts (VId) eigeners wiene fan yn elts gefal 39 fan de 40 pm fan dy pleats. Omdat de 

bern fan Claes Ruerdts út syn earste en út syn twadde houlik parten yn dy pleats hân 

ha, is dy pleats erfd fan heitekant, te witten fan Johannes Nicolai Rispens (IVb-3), f ia de 

beppe Griet Claesdr (Vd) en de heit Claes Ruerdts (VId) fan de eigeners fan 1698.

Ut dit houlik:
1. Claas Jans Rispens, doopt Boksum 22 des. 1695, folget VIIIa.
2. Haaye Jans, doopt Deinum likernôch aug. 1700, stoarn 2 aug. 1723, 

begr. Easterein.193
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De oplossing kaam út in akte oer de erfenis fan Catherina Baecker, widdo fan 

Hendrik Blom. Nei har ferstjerren wie advokaat Lieuwe Osinga as kurator oer 

Willemina Rispens ien fan de erfgenamen. Omdat Lieuwe sûnt 1705 kurator 

wie oer Willemina Dominica sil har mem foar dat jier stoarn wêze. Willemina 

waard in ‘speelkind’ fan dr. Rispens neamd; Dominicus hat dus mei har mem 

oan it boartsjen west en sa is dat bern oanset. Dat bern is grut wurden by 

har omke en muoike, kleanmakker Johannes Blom en syn suster Agnes dy’t 

byinoar wennen.

Yn 1713 wie Livius Osinga stoarn en wie syn broer Bauke Osinga, skuonmakker 

te Warkum, erfgenaam wurden. Doe hat tante Agnis Blom regele dat Johannes 

Blom beneamd waard as kurator oer syn nichtsje. Willemina Dominica 

Rispens wie doe 10 jier âld. Mar de nije fâd hat Baucke Osinga dage om de 

rekkens fan de kuratele oer te dragen en om de rinte te beteljen, dy’t syn broer 

silger fanwege de kuratele noch skuldich wie.205 

2.  Geertruid Agnes Rispens, doopt Ljouwert r.k. 5 jann. 1706, stoarn 
nei 31 jann. 1753, tr. Ljouwert r.k. 19 febr. 1727 Thomas Harmanus 
Ernsthuis, berne Sweins 1 aug. 1703, stoarn Ljouwert 18 juli 1751, 
soan fan Frederik Willem Ernsthuis en Ymck Anna van Bolten. 
Thomas is yn Sweins op de bertedei doopt troch pater Steenbecker.206 

Op 31 jann. 1753 hat Andries Cazemier van Ernsthuis testaminte. Syn beide 

broers en de bern fan syn broer Thomas silger erfden it measte. De widdo fan 

Thomas, Geertruid Agnes Rispens, wie noch yn libben.207

VIIf. Sytse Johans Rispens (soan fan VIj), keapman, kastlein te Boalsert 
en Makkum, dêr stoarn foar 5 jann. 1709, tr. 1. (ûtr. Burchwert 20 maaie 
1682) Doutien Siercks Meylema, dochter fan Sierck Siercks Meylema en 
Auck Djurres; 208 tr. 2. gerjocht Boalsert 26 maart 1695 Grytie Harkes 
Winia, fan Boalsert, stoarn foar 5 jann. 1709; Grytie tr. 1. (ûtr. gerjocht 
Boalsert 12 april 1686) Jan Pieters Scheppenvelt.
Sytse Johans Rispens is boarger fan Boalsert wurden op 21 maaie 1684. Hy wie doe 

ôf komstich fan Burchwert. 

Sytse Rispens en syn frou Doutsen kochten yn 1685 in hûs yn de St. Jansstrjitte, dêr’t 

Doutsen foar 1/5 part eigenerske fan wie. Ferkeapers wiene har mem en de oare bern 

Meylema.209

Yn 1698 wie Sytse Johans Rispens eigener fan stim 18, Garsma te Wyns ûnder 

Easterein, dat hy ferhierd hie. Njoggen jier letter, yn 1707, hat Sytse dy pleats, dy’t doe 

23 pm grut wie, ferkocht oan Hendrik Minnes, boer te Easterein. Dêr waard it near 

op lein troch Eco Frieswijk, boargemaster te Snits.210

Sierck Meylema, apteker te Boalsert, en Sytse Johans Rispens, keapman en kastlein 

te Boalsert, ferkochten yn 1703 10 pm lân te Himert ûnder Burchwert oan Johan 

Doekes Crommendijck en oaren.211

Nei 1703 is Sytse kastlein wurden te Makkum yn de herberch ‘De Prins’. Op 5 jann. 

Brigitta woe nei it ferstjerren fan har man wolris witte hoefolle oft har man silger 

erfd hie fan syn heit en fan syn suster. Har skoanmem hie nea dúdlikens jûn oer de 

boel. En Dominicus hie der blykber ek gjin wurk fan makke. Wol hie skoanmem ris 

in oersjoch jûn fan wat sy allegearre foar en oan Dominicus betelle hie yn de rin fan 

de tiid, bygelyks syn libbensûnderhâld doe’t hy yn Frjentsjer studearre. Mar dêr gie it 

Brigitta net om. En omdat gewoan freegjen neat opsmiet, frege sy it Hof fan Fryslân 

om Sibilla te twingen rekkenskip te dwaan. En yn dy saak wie Johan Warnar Valckenaar 

har advokaat.

Sibilla lykwols wie fan betinken dat har soan mear oan har skuldich wie as oarsom, 

mar skoandochter Birgitta tocht dêr oars oer en die alle war om oan te toanen hoefolle 

der yn de rin fan de tiid troch har skoanâlden erfd is: Sibilla hat fêst ‘een fray capital’. 

Brigitta krige gelyk fan de rjochter. Op 27 oktober 1717 oardielde it Hof dat Sibilla 

rekken dwaan moast fan har behear fan alles wat Dominicus as soan erfd hie.

Mar oft it dêr fan kommen is? Koart dêrnei moat Brigitta stoarn wêze. Doe kaam har 

dochter ûnder it gesach fan beppe Sibilla. Dus oan wa soe beppe Sibilla op dat stuit 

rekkenskip dwaan moatte? Brigitta wie der net mear.

Advokaat Valckenaar siet no yn swier waar, want no moast er jild ha fan Sibilla. Mar 

dy wegere om har eardere tsjinstander te beteljen. Sa bleau dy saak hingjen oant nei 

de dea fan beppe Sibilla. Doe besocht Valckenaar wer om oan syn jild te kommen. De 

erfgenaam fan de ferstoarne, en dat is Geertruid Agnes, moast neffens him betelje. En 

der kin betelle wurde, want sy is eigenaresse fan in hûs oan de Poststrjitte yn Ljouwert 

dat sy fan har beppe erfd hat.

Mar neffens de kurator Johannes van Bolten wie Valckenaar oan it ferkearde adres. 

Want Geertruid Agnes hie ‘noyt een stuiver van haar vader nogh moeder Brigitta Maria 

Bogarts genoten’ en ‘is naekt en bloot’ by har beppe kommen, dy’t har ‘uijt ontferminge 

tot haer genomen’ hat.

Sibilla hie earder al te witten dien dat Brigitta ‘alles in d’wilde heeft laten lopen, met de 

noorderson is vertrokken ende naderhands in desolate staat is overleden’.

It hûs oan de Poststrjitte, dat yn 1689 troch Josias Rispens kocht wie en dêr’t Sibilla 

yn 1719 noch wenne, wie wol foar 3/8 eigendom wurden fan soan Dominicus mar 

dat oanpart wie yn 1712 ferkocht en letter trochferkocht oan Sibilla. Sadwaande hie 

Geertruid Agnes dat yn syn gehiel fan har beppe erfd en net fan har âlden.

Van Bolten fûn dat Geertruid net hoegde te beteljen omdat sy neat fan har âlden 

erfd hie, mar Valckenaar wie fan betinken dat Geertruid wol betelje moast, omdat sy 

erfgenaam fan har âlden wie en sy hie no besit. It Hof jout him gelyk. Sa sil Valckenaar 

lang om let syn sinten krigen ha.204

Dominicus is de heit wurden fan twa dochters:
1. Willemina Dominica Rispens, doopt Ljouwert 13 july 1703, tr. 

Ljouwert 26 maaie 1737 Hendrik Holstein, fan Ljouwert.
By de doop fan Willemina yn de grifformearde tsjerke waard allinne har heit 

neamd mar net har mem. Mar kin Dominicus har heit wêze, dy’t roomsk-

katolyk wie? Lykwols in oare Dominicus Rispens wie der net.
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Ids Jans Rispens fan Rie is boarger fan Frjentsjer wurden op 11 july 1679. 

Ids Jans en Mintje Philippus te Frjentsjer lienden yn 1680 300 en 500 kar. gûne en 

trije jier letter nochris 600 kar. gûne, beide kearen fan har mem Gatske Douwes/

Gaatske Boenia.

Yn 1687 wie Ids winkelman yn Frjentsjer.215

Ut it earste houlik:
1. Jan Idses Rispens, berne nei 1686.

VIIIa. Claas Jans Rispens (soan fan VIIc), doopt Boksum 22 des. 1695, 
boer, stoarn Bûtenpost foar 12 july 1757, tr. Deinum 5 aug. 1718 Sjoukje 
Rinses, doopt Hurdegaryp 25 april 1697, stoarn Bûtenpost 20 nov. 1773,216 
dochter fan Rinse Clases en Aatje Wytzes.
Claas en syn frou binne op 19 nov. 1719 mei attestaasje ferfearn nei Hurdegaryp en 

sy binne op 26 nov. 1727 werom kommen yn Boksum. Op 8 febr. 1733 is Sjoukje mei 

attestaasje nei Bûtenpost ta gien. Dat har man ek lid fan de tsjerke wie, waard doe 

net mear neamd.

Claas wenne yn 1728 as opfolger fan syn heit as hierboer op stim 9 te Boksum. 

Mar yn 1748 wenne hy dêr net mear. Want syn skoanmem Aatje Wytzes, widdo fan 

Rinse Clases te Hurdegaryp, hie yn 1728 in pleats yn Bûtenpost kocht mei 80 pm 

boulân, greidlân en mieden. De widdo fan Jurck Jans hie noch twa jier hierrjocht 

oan dy pleats.217 

Omdat Claas Jans Rispens yn 1733 nei Bûtenpost ta kommen is nim ik oan dat hy 

fan dat jier ôf dêr boer west hat. Yn 1749 waard Claas in ‘welgestelde boer’ neamd. 

Claas hie, doe’t hy al yn Bûtenpost wenne, ek noch te krijen mei jildsaken út de tiid 

yn Boksum. Yn 1750 hat Claas as erfgenaam fan syn âldelju in útspraak fan it Hof fan 

Fryslân frege oangeande in kwestje mei Françoise Ulson de St. Maurice te Bitgum, 

widdo fan grytman Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. 

Georg Wolfgang hie op 21 april 1716 500 kar. gûne liend fan Jan Claeses (VIIc) en 

Sytske Entes. Georg Wolfgang wie yn 1738 stoarn. Op 21 april 1739 is foar de lêste 

kear rinte betelle en dêrnei net mear. Dêrom easke Claas Rispens op 5 febr. 1749 dat 

it kaptaal mei rinte oan him betelle wurde soe. 

Françoise hie lykwols foar har soan yn 1739 en foar har dochters yn 1743 ôfstân dien 

fan de erfenis. Dat betsjutte neffens har dat de skuldeaskers mei de erfenis dwaan 

koene wat se woene. En Françoise hoegde dan dus ek gjin skulden mear te beteljen.

Mar neffens Claas Jans Rispens hie Françoise wol oer de erfenis te kedizen en hie sy 

dat ek dien. Sy hat ‘de crediteuren de wetten voorgeschreven’. Wa’t ‘na haar pijpen 

niet wilden dansen en deselve niet wilden aannemen’ waard ‘geheel van de boedel 

uitgesloten’.

It is wier dat de widdo ôfstân dien hat fan de erfenis fan har man. Mar dêrmei 

wie it lêste wurd net sein. Want yn novimber 1743 hat in grut tal skuldeaskers mei 

Françoise ôfpraat dat sy alteast in part fan de skuld werom betelje soe en ha de 

skuldeaskers Françoise wer it foech oer de erfenis jûn. 

1709 waard de boel fan Sytse Johans Rispens silger ynventarisearre. Der wiene 

f jouwer bern út de beide houliken. Johannes Winia is omke fan de bern Johannes, 

Tettie en Jacob Rispens, bern fan Sytse en Grytie Winia. Dat betsjut dat Sjoerdje in 

bern is út it earste houlik.

Oer de trije bern, Johannes, Tettie en Jacob Sytses Rispens, binne Johannes Winia, 

Doede Ritskes, en Tjerk Wybrens as kuratoaren oansteld. De mem fan de bern, 

Grytie Winia, wie al earder stoarn. 

Der hat boelguod west op 4 nov. 1709. De jongste trije bern binne net byinoar bleaun, 

mar mei harren kuratoaren meigien. Tettie mei Johannes Winia nei It Hearrenfean, 

Jacob mei Doede Ritskes en Johannes mei Tjerk Wybrens, sa wie it regele op 18 april 

1709. 

Sjoerdje Sytses Rispens, mearderjierrige dochter, joech kurator Focke Regneri 

Fockens dien, neidat hy rekkenskip jûn hat op 11 april 1715. 212

Oant de dei fan hjoed stiet oan de Tsjerkestrjitte 1 te Makkum Café Restaurant De 

Prins. Ik tink dat Sytse op dat stee kastlein west hat.

Ut it earste houlik: 
1. Sjoerdje Sytses Rispens, berne likernôch 1690.
Ut it twadde houlik:
2. Johannes Sytses Rispens, berne likernôch 1698.
3. Tettie Sytses Rispens, berne 1702, folget VIIIb.
4. Jacob Sytses Rispens, berne likerknôch 1704.

VIIg. Eelcke Hanses, ek neamd Eeltje Hanses (soan fan VIk), keapman 
te Frjentsjer, tr. Frjentsjer 20 sept. 1683 Aeltie Gerbens, beide fan 
Frjentsjer, stoarn foar 16 maart 1707; Aeltie tr. 2. Frjentsjer 4 okt. 1698 
Ruierd Heeres.
Eelcke Hanses wie ôf komstich fan Baaium doe’t hy op 7 juny 1687 ynskreaun waard 

as boarger fan Frjentsjer.

De beide mei namme en leeftyd neamde bern fan keapman Eeltje Hanses silger 

en Aeltie Gerbens fregen op 16 maart 1707 om Johannes Reinalda, not. publ. te 

Frjentsjer, te beneamen as kurator oangeande it heitebesit dat sy opeaskje woene út 

de boel fan har mem. Dat wiist der op dat harren mem doe ek stoarn wie.213

Ut dit houlik:
1. Antje Eeltjes, berne 1684, fan Frjentsjer, tr. 1. Frjentsjer 11 juny 1709 

Pieter Cornelis, fan Winsum; tr. 2. gerjocht Warkum 15 april 1710 
Bauke Pieters, fan Warkum.

2. Hans Eeltjes Rispens, berne 1686, folget VIIIc.

VIIh. Ids Jans Rispens (soan fan VIl), fan Rie, boer te Kie ûnder 
Frjentsjer, winkelman,214 tr. Rie 18 april 1679 Mintje Philippus Boenia, 
fan Frjentsjer, dochter fan Philippus Sjoerds Boenia en Gatske Douwes; 
Mintje tr. 2. (ûtr. gerjocht Frjentsjer 12 aug. 1693) Lieuwe Feddes Wytsma.
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rjochtbank dat sy neffens gewoante it bern oan Sjoerd jûn hie en him seine ta 

winske hie. Sjoerd hie it bern en de seine oannaam. Nei de berte fan it twadde 

bern ha Sjoerd en Antie in taf lecht socht oer de grins yn De Grinzer Pein by de 

kastlein Wobbe Harmens en dêr ha Sjoerd en Antie neffens tsjûgen mei-inoar 

ûnder ien lekken slept. Sjoerd sprekt tsjin dat hy ea by Antie slept hie mar hy 

wurdt yn 1785 feroardiele. Meastentiids waard soks mei in jildboete straft, mar 

omdat Sjoerd gjin sinten hat, wurdt hy gisele.224 

4. Rinse Clases Rispens, berne Boksum 10 april 1728, folget IXa.
5. Tjeerd Clases Rispens, berne Bûtenpost 21 july 1734, folget IXb.
6.  Jeltje Rispens, berne Bûtenpost om 1 aug. 1737 hinne, stoarn 

Skiermûntseach tusken 7 sept. 1779 en 31 july 1785,225 tr. 
Skiermûntseach 13 july 1760 Nicolaas Gillot, berne 1733, doopt 
Ljouwert 8 maart 1733, dûmny, stoarn Surhústerfean 7 jann. 1811, 
soan fan Bonne Clases Boorsma en Elsjen Gillot; Nicolaas tr. 2. 
Skiermûntseach 31 july 1785 Hillegonda Wiaerda; hy tr. 3. Gouda 
22 maaie 1791 Martha Alida Lindebergh. 
Omdat de namme Gillot net in soad foarkomt, leit it yn de reden dat Nicolaas 

Gillot sr., dy’t dûmny west hat yn Termunten, pake wie fan Nicolaas Gillot jr. 

Mar wa’t syn heit wie?

Twa soannen fan Nicolaas Gillot sr. wurde troch eardere skriuwers neamd as 

mooglike heiten. Mar beide kandidaten falle neffens my ôf. Fan soan Johannes 

witte wy allinne dat hy yn Termunten op 1 maart 1715 belidenis dien hat en fan 

soan Paulus binne alle bern bekend mar net ien dêrfan kin Nicolaas Gillot jr. 

wêze.

Dan bliuwt de mooglikheid oer, dat Nicolaas jr. in soan is fan Bonne Clases 

Boorsma en Elsjen Gillot, in dochter fan Nicolaas sr.

De trije âldste bern fan Nicolaas Gillot jr. wiene Elsje, Johannes en Bonno. 

Dêrmei binne Elsje en Bonne ferneamd. De berte fan Nicolaas jr. yn 1733 strykt 

mei de doopdatum fan Bonne syn soan Claas op 8 maart 1733 te Ljouwert. 

Bonne en syn húshâlding binne letter nei Grins ferfearn. Dochter Janke docht 

yn 1754 belidenis met de famyljenamme Boorsema. Mar de namme Gillot wie 

dêr ek yn oansjen, want in oare dochter is yn 1746 stoarn as Margetha Bonnes, 

dochter fan Elsje Gillot. Ik hâld it der dêrom op, dat soan Claas foar syn 

ynskriuwing op 10 july 1749 as studint de namme Nicolaas Gillot oannaam hat, 

de famyljenamme fan syn mem en syn pake.

Nicolaas Gillot wie dûmny op it Skiermûntseach 1758-1793 en op it 

Surhústerfean 1793-1811.

Hy wie in pear jier dûmny op Skiermûntseach doe’t der in nije pastorij en in 

nije tsjerke boud waarden omdat de âlde pastorij en de âlde tsjerke troch de see 

oantaast wiene.226 

Yn syn tiid yn Surhústerfean spile de gesangekwestje. Yn eltse tsjerketsjinst 

moast neist de psalmen ien gesang songen wurde. Gillot woe dat wol, mar de 

Der wie doe mear as 40.000 kar. gûne skuld, net allinne oan boeren, mar ek oan 

folk fan har eigen regintelaach. Dat betsjut dus dat de widdo Schwartzenberg wol 

degelik te kedizen hie oer de boel en dat Claas Jans dus gelyk hie. Mar by dy regeling 

fan 1743 waard de skuld fan Claas syn âldelju net neamd. Hoe oft dat kin? Hat Claas 

net meidwaan wollen oan dy regeling, omdat er net ‘na haar pijpen wilde dansen’? 

De skuld oan Claas syn âlden is yndertiid net by it nedergerjocht fêstlein. Dat hat 

Claas earst dien yn 1745. Mar dêrmei wie hy miskien wol te let. Want net registrearre 

skuldbekentenissen kamen faak achteroan of waarden net meiteld. De rjochter hat 

Claas gjin gelyk jûn.218 

Claas Jans Rispens wie as erfgenaam fan syn heit yn de jierren 1728-1748 eigener 

fan de helte fan Easterein stim 33, Sybada. Hy hat yn 1752 dy helte ferkocht oan 

Doekle Hettes Sjonstra, ûntfanger, dy’t dêr wenne en waans mem eigenerske fan de 

oare helte wie. Dêrmei waard de lêste bân mei Easterein ferbrutsen.219

Nei it ferstjerrren fan Claas yn 1757 waard Jan Sybes, keapman te Bûtenpost, 

oansteld as kurator oer Tjeerd Clases Rispens, 24 jier en Jeltje Clases Rispens, 21 

jier, om mei harren mem en de mearderjierrige bern de boel fan harren heit te 

skieden.220

Yn 1758 stie de pleats te Bûtenpost, stim 46, op namme fan syn widdo dy’t dêr doe 

noch buorke. 

Dy pleats, no West 23, stiet oan de súdkant fan de wei fan Bûtenpost nei Twizel. 

It is oant no ta in Rispens famyljepleats bleaun. Op dy pleats wenje en buorkje 

Anke Diena Rispens-Boetje en har soan Foppe Rispens. Foppe syn pake wie in 

oerpakesizzer fan Teunis Aebes Rispens (Xe-5). 

Neffens it personeelkohier Achtkarspelen 1775 waard de boel fan Sjoukje Rinses nei 

har ferstjerren ferdield oer de soannen Rinse en Tjeerd en oer de skoansoannen 

Posthumus en Gillot. 

Ut dit houlik:
1. Tietje Clases, doopt Hurdegaryp 16 july 1719, stoarn foar 1775.221

2. Jan Clases, doopt Hurdegaryp 2 febr. 1721, stoarn foar 1775, sjoch 
by Tietje.

3. Sytske Rispens, berne Boksum 26 jann. 1725, goedfrou te 
Surhústerfean, dêr stoarn 1787, tr. (ûtr. Bûtenpost 5 juny 1746) Gerryt 
Posthumus, sjirurgyn, fan De Gordyk, stoarn Surhústerfean 1799.222 
Yn 1767 hat Gerryt Posthumus, sjirurgyn, yn Surhústerfean, in hûs kocht. Yn 

1778 en 1780 ha Gerryt en Sytske resp. 4500 kar. gûne en 2000 kar. gûne liend.223 

Sytske kaam as goedfrou oer de f lier by alle soarten minsken. Sjoerd Durks 

hie nei in heal jier syn frou Grietje Foppes te Feanwâlden, mei wa’t er yn 1776 

troud wie, yn de steek litten. Sjoerd hie him nei wenjen set op de heide fan 

Surhústerfean by Johannes Vijfvinger. Hy hat dêr omslein mei Antie Johannes, 

in dochter fan syn húsbaas, en by har twa jonges oanset en dêr is in rjochtsaak 

fan kommen. By de berte fan beide bern hat de goedfrou Sytske Klazes Rispens 

Antie holpen. Oangeande de berte fan it twadde bern fertelde Sytske foar de 
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2. Sytse Andries, doopt It Hearrenfean 20 jann. 1732.
3. Sytse Andries, doopt It Hearrenfean 10 maaie 1733.
4. Sytse Andries, doopt It Hearrenfean 10 maart 1735.
5. Aaltje Andries, doopt It Hearrenfean 10 maart 1735.
6. Aaltje Andries, doopt It Hearrenfean 16 aug. 1739.
7. Sytse Andries, doopt It Hearrenfean 16 aug. 1739. 

VIIIc. Hans Eelties Rispens ( soan fan VIIg), berne 1686, 
skipstimmerman, stoarn Frjentsjer 16 jann. 1766, tr. Frjentsjer 23 july 
1716 Jouckjen Pieters, beide fan Frjentsjer, stoarn dêr 4 des. 1746.
Yn 1749 wenne Hans Ettjes as lytse skipstimmerman yn de wyk Uitburen te Frjentsjer.

Hans Eelties kocht yn 1757 in werf te Fiif huzen, dêr’t hy al oan it wurk wie as 

skipstimmerman. Yn 1761 wennen heit en soan mei harren húshâldingen te 

Fiif huzen yn ien hûs.231

Jouwkie Hanses is tsjûge by de doop fan Sjoerd yn de r.k. staasje te Frjentsjer op 

14 jann. 1744, soan fan (har dochter) Aaltje Hanses en Jan Sjoerds.

Petrus is doopt as harren soan yn 1724. Aaltje sil harren dochter wêze omdat har 

mem dooptsjûge is by de doop fan har soan, fanwege har patronym en omdat sy 

dooptsjûge is by doop fan de beide bern fan Petrus. Eeltje sil harren soan wêze 

fanwege syn patronym, de ferneaming fan syn mem, it dooptsjûge wêzen fan (suster) 

Aaltje by de doop fan op ien nei alle bern dy’t nei syn kant neamd binne en it feit dat 

syn pakesizzers harren lykas syn heit Rispens neame.

Ut dit houlik:
1. Aaltje Hanses, fan Frjentsjer, dêr stoarn 14 okt. 1771, tr. Frjentsjer 

r.k. 20 jann. 1743 Jan Sjoerds, beurtskipper, fan Frjentsjer, dêr 
stoarn op 1 jann. 1752.

2. Yn 1749 wenne Jan as beurtskipper op Amsterdam yn de Eerste 
Wijk Oost.

3. Eeltje Hanses, folget IXc.
4. Pieter Hanses, doopt -as Petrus- Frjentsjer r.k. 11 des. 1724, folget 

IXd.

IXa. Rinse Clases Rispens (soan fan VIIIa), berne Boksum 10 april 1728, 
bouboer op it Nij Krúslân, stoarn nei 3 jann. 1790,232 tr. Bûtenpost 9 nov. 
1760 Sjeuke Gerrits, doopt Boerum 17 maaie 1739, fan Easternijkrúslân 
ûnder Boerum, stoarn Nij Krúslân 26 febr. 1816, dochter fan Gerrit 
Minnes Hayema en Rinske Willems.
Man en frou ha belidenis dien yn Tytsjerk op 9 febr. 1769. Sy binne as lidmaten op 

14 aug. 1772 ynkommen fan Tytsjerk yn Boerum. Sy wennen doe op it Nij Krúslân. 

Rinse Clases Rispens, boer op Nij Krúslân, hat yn 1780 jild liend.233 

Ut dit houlik:
1.  Klaas Rinses Rispens, berne Tytsjerk 7 sept. 1761, folget Xa.

gemeente woe dat net. Hy wie lykas de skoalmaster bang dat him wat oandien 

wurde soe, as hy it sjongen fan in gesang trochsette soe.227

Syn ferstjerren waard neamd yn de Boekzaal, edysje jann. 1811. Hy hie op 

nijjiersdei noch preke. Syn (tredde) frou wie in pear jier earder stoarn. Neffens 

de Ljouwerter Krante fan 22 febr. 1811 hat der op 25 en 26 febr. 1811 boelguod yn 

syn stjerhûs west. Der wie in tref like grutte biblioteek te keap en der koe û.o. 

in mahonyhouten buro kocht wurde.

  Pleats fan Rispens, West 23, Bûtenpost

VIIIb. Tettie Sytses Rispens (dochter fan VIIf ), berne 1702, begr. 
Ljouwert Aldehoustertsjerkhôf 14 febr. 1779,228 tr. Stienwyk 1 sept. 1728 
Andries Lenses, fan Aldskoat, arbeider te Nijehaske.
Tetje Sytses Rispens wenne by har trouwen yn 1728 te Stienwikerwâld. Yn 1749 is 

Andries arbeider te Nijehaske mei trije persoanen boppe de 12 jier yn syn hûs. 

Fan de sân bern is allinne dochter Grietje grut wurden. By de oare bern stiet yn it 

doopboek dat sy jong stoarn binne.

Ut dit houlik:
1. Grietje Andries Rispens, doopt It Hearrenfean 21 aug. 1729, fan 

Marsum, tr. Ljouwert 18 nov. 1770 Wilke Grendel, doopt Ljouwert 
3 des. 1717, begr. Ljouwert Aldehoustertsjerkhôf 25 jann. 1797, soan 
fan Hendrik Grendel en Catharina Wilkes.229

De 38 jierrige Grietje Andries, dy’t yn 1768 tsjinstfaam wie by mefrou Gerdes, 

hie op in jûn nei tsjerke ta west wylst har mefrou de stêd út wie. Sy hie alle 

doarren fan it hûs oan de Iewâl goed op it slot dien en ek it keldersfinster hie 

sy goed ticht dien. Mar de oare moarn foel dat finster der samar út doe’t sy it 

iepensette soe: der wie ynbrutsen. Har mem, de 66-jierrige Tettie Rispens, dy’t 

ta selskip by har dochter wie, joech ek tsjûgenis fan wat sy oantroffen hie.230

Wilke Hendriks Grendel en Grietje Andries kamen op 17 maaie 1792 fan It 

Hearrenfean as lidmaten nei De Gordyk.
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fersetten harren yn 1799 tsjin it opsizzen fan de hier, mar sy krigen fan de rjochter 

gjin gelyk.239

Ut dit houlik:
1. Aebe Tjeerds Rispens, berne Bûtenpost om 1 july 1763 hinne, folget 

Xe.
2. Jan Tjeerds Rispens, berne Bûtenpost 18 febr. 1765, dêr stoarn foar 

29 des. 1765.240

3. Sjoukje Tjeerds Rispens, berne Bûtenpost 14 des. 1767, stoarn foar 
15 july 1799.
Omdat sy net neamd wurdt as erfgenaam fan har heit, is sy earder stoarn.

4. Simke Tjeerds Rispens, berne Bûtenpost om 1 des. 1770 hinne, 
stoarn Boerum 30 maaie 1812, tr. Lytsewâld 7 jann. 1798 Louw 
Romkes Wiersma, berne Warfstermûne, doopt Boerum 24 april 
1768, bouboer, bysitter, stoarn Lytsewâld 17 maart 1829, soan fan 
Romke Gerrits Wiersma en Martje Louws; Louw tr. 2. Boerum 
15 febr. 1814 Minke Eeuwes Wiersma (Xb). 

5. Jan Tjeerds Rispens, berne Bûtenpost 21 sept. 1773, dêr stoarn foar 
1 nov. 1776.241

IXc. Eeltje Hanses (soan fan VIIIc), skipmakkersfeint, skipstimmerman, 
fan Frjentsjer, stoarn Fiif huzen ûnder Frjentsjer 28 maart 1790,242 tr. 
Frjentsjer 15 maaie 1746 Gryttje Jans, fan Frjentsjer, as Grietje Eeltjes 
stoarn Fiif huzen ûnder Frjentsjer 30 des. 1780.
Yn 1749 wenne Eeltje as skipmakkersfeint mei syn frou yn de wyk Eerste Oost.

Syn frou is as Grietje Eeltjes betsjinne op 11 aug. 1763, mar sy hat dêrnei noch 17 jier 

libbe. Blykber hat sy yn 1763 slim siik west.

Eeltje Hanses kocht yn 1761 foar 326 goudgûne in werf mei it hûs fan de erven fan 

Auke Reins op Fiif huzen.243 Yn 1782 hat hy de werf ferkocht oan syn soan Hans (Xf ), 

dy’t dêr doe al wenne. 

Op 4 july 1786 hat Eeltje Hanses, skipstimmerman op Fiif huzen bûten Frjentsjer, 

testaminte. Thys Jans, keapman en Doede Bootsma, keapman, beide te Frjentsjer, 

waarden oanwiisd as kuratoaren oer de persoan en it besit fan Klaas Eeltjes. Bootsma 

hie reden om it net te dwaan; dêrom waard Rense Gerrits yn syn plak as kurator 

oansteld.244

Fan de 13 bern binne mar f jouwer grut wurden.

Ut dit houlik:
1. Hans Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 24 okt. 1747, stoarn foar 9 maart 

1749.
2. Hans Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 9 maart 1749, folget Xf.
3. Hieke Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 26 sept. 1751, stoarn foar 2 des.1752.
4. Jouwkie Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 26 sept. 1751, stoarn foar 

16 maaie 1755.

2.  Rinskje Rinses Rispens, berne Tytsjerk 2 april 1763, stoarn Kollum 
23 jann. 1800, tr. Kollum 16 des. 1781 Johannes Pieters Temmes, 
doopt Kollum 1 okt. 1752, boer, stoarn Kollum 21 jann. 1808, soan 
fan Pieter Temmes en Betske Johannes Siccama. 
Johannes Pieters, boer yn de Uiterdijksterkluft ûnder Kollum en syn frou 

Rinske Rinses Rispens kochten greidlân yn 1790. 

Pieter Pieters, Willem Rinses Rispens (Xb) en Molle Radema, allegearre te Kollum, 

waarden op 10 febr. 1808 as kuratoaren beneamd oer de seis minderjierrige bern 

fan Johannes Pieters silger en Rinske Rinses Rispens silger. 234

3. Willem Rinses Rispens, berne Tytsjerk op 5 jann. 1765, folget Xb.
4. Sjouwkjen Rinses Rispens, berne Tytsjerk op 2 juny 1768, folget Xc.
5. Sybrig Rinses, berne Boerum 27 april 1772, stoarn foar 1811.235

6. Gerryt Rinses, berne Boerum 27 april 1772, stoarn foar 11 nov. 1773.
7. Gerrit Rinses Rispens, berne Boerum 11 nov. 1773, folget Xd.

IXb. Tjeerd Clases Rispens (soan fan VIIIa), berne Bûtenpost 21 july 
1734, bouboer, stoarn Bûtenpost 2 aug. 1796,236 tr. dêr 1 aug. 1762 Jitske 
Aebes, berne Eastermar 1733, begr. Bûtenpost 26 febr. 1784, dochter fan 
Aebe Roelofs en Simke Alles.
Op in jûn yn okt. 1750 seagen Tjeerd Clases en in freon dat Jacob Ypes mei in sek op 

de rêch op it hûs fan boer Oene Gerrits ta sette. De jonges wiene benijd wat Jacob 

dêr dwaan soe, dat sy rûnen him achternei. Doe seagen sy dat Jacob boekweit út de 

skuorre wei helle.

Doe’t Jacob mei de sek fol boekweit nei bûten ta kaam ha de beide jonges Jacob 

oansprutsen, him frege wat er die en him twongen om mei te gean nei Oene ta. Rinse 

Clases de âldere broer fan Tjeerd hie ek fernaam dat der wat geande wie en wie nei it 

hûs fan Oene ta kommen.

Op de fraach fan Rinse hoe’t Jacob, in âld man fan hast 70 jier dy’t al mei ien foet yn 

it grêf stie, der ta kommen wie om boekweit te stellen krige hy gjin dúdlik antwurd. 

Mar in tsjûge ferklearre letter foar de rjochtbank dat it fee fan Oene ferline jier in 

part fan in boekweitf jild fan Jacob fernield hie. Jacob waard feroardiele ta in jier 

finzenisstraf.237

By de doop en belidenis fan Jetske op 21 aug. 1777 te Bûtenpost wurde har âlden 

neamd en dat sy 44 à 45 jier lyn berne is yn Eastermar.

Tjeerd bewenne as opfolger fan syn heit de famyljepleats yn it West fan Bûtenpost. Yn 

1777 kocht hy it ¼ part fan dy pleats fan syn suster Sytske Rispens (VIIIa-3) foar 2500 

kar. gûne. Tjeerd wie sels eigener fan ¾ part fan dy pleats.238 

Tjeerd hat faak lân kocht, mar hy hie ek as tsjerkfâd lân fan de tsjerke oan himsels 

ferhierd.

In hierkontrakt datoangeande rûn troch oant St. Petri (22 febr.) 1804. Nei it 

ferstjerren fan Tjeerd foel it hierrjocht ta oan de bern Aebe en Simke, mar wilens 

hie de tsjerke dat lân oan Louw Roels ferkocht en dy woe it sels brûke. Aebe en Simke 
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3.  Jouwkie Pieters, doopt Frjentsjer r.k. 19 jann. 1760, stoarn foar 
1816,252 tr. 1. Frjentsjer 6 okt. 1782 Sytse Johannes, wolkammersfeint, 
fan Harns; tr. 2. Frjentsjer 26 okt. 1783 Foppe Molenaar, berne 1756, 
stêdspoartewachter, fan Frjentsjer, dêr stoarn 6 aug. 1809. 

Xa. Klaas Rinses Rispens (soan fan IXa), berne Tytsjerk 7 sept. 1761, 
bouboer, stoarn Kollum 13 april 1840, tr. Boerum 6 maart 1785 Akke 
Hendriks, doopt Jistrum 13 sept. 1764, stoarn Kollum 3 maart 1827, 
dochter fan Hendrik Geerts en Ytje Douwes.
Klaas wie yn 1786 boer op it Nijlân ûnder Boerum.

Ut dit houlik:
1. Sjeuke Klazes Rispens, berne Boerum 6 jann. 1786, boerinne, stoarn 

Boerum 22 jann. 1848, tr. Boerum 28 april 1805 Edsge Lubberts 
van Dellen, berne Aldwâld 1780, bouboer op it Nij Krúslân, stoarn 
Boerum Krúslân 21 okt. 1836, soan fan Lubbert Tjeerds en Tjitske 
Edsges.

2. Hendrik Klazes Rispens, berne Boerum 19 july 1787, stoarn foar 22 
maaie 1792.

3. Yttje Klazes Rispens, berne Boerum 7 jann. 1789, boerinne, stoarn 
Kollum 6 nov. 1857, tr. Kollumerlân 18 maaie 1815 Heine Luitjens 
Beiboer, berne Aldwâld 29 des. 1789, bouboer, rintenier te Boerum, 
dêr stoarn 24 maart 1867, soan fan Luitjen Gerlofs Beiboer en 
Trijntje Aukes Klaver.

4. Rinse Klazes Rispens, berne Boerum 20 sept. 1790, bouboer, stoarn 
Boerum 7 juny 1842, tr. Kollumerlân 6 nov. 1813 Trijntje Alberts 
Douma, berne Ie 24 maart 1791, stoarn Boerum 13 okt. 1879, dochter 
fan Albert Minnes Douma en Hiltje Formers Oostindië.

5. Hendrik Klazes Rispens, berne Boerum 22 maaie 1792, stoarn 
Kollum 29 nov. 1814.

Xb. Willem Rinses Rispens (soan fan IXa), berne Tytsjerk 5 jann. 1765, 
bouboer te Kollum, dêr stoarn 2 april 1813, tr. gerjocht Kollumerlân 28 
febr. 1796 Minke Eeuwes Wiersma, berne Boerum 3 nov. 1773, boerinne, 
stoarn Lytsewâld 21 des. 1814, dochter fan Eeuwe Ennes Wiersma en 
Dieuwke Martens; Minke tr. 1. Kollum 13 febr. 1794 Wouter Jans Blauw; 
sy tr. 3. Boerum 15 febr. 1814 Louw Romkes Wiersma (IXb-4).
Op 29 sept. 1813 waard yn de Ljouwerter Krante bekend makke dat der in oanbesteding 

hâlden wurde soe om de seedyk by de pleats fan Willem Rinses Rispens op te 

meitsjen en te fersterkjen.

Ut dit houlik:
1. Dieuwke Willems, berne Boerum 5 maart 1797, stoarn foar 1801.
2.  Rinse Willems Rispens, berne Boerum 17 july 1798, slachter, stoarn 

5. Hieke Eeltjes,245 doopt Frjentsjer r.k. 2 des. 1752, stoarn Frjentsjer 10 
maaie 1781, tr. Frjentsjer 20 april 1777 Dominicus Johannes Voets, 
doopt Frjentsjer r.k. 27 sept. 1753, keapman, stoarn Warkum op of 
nei 27 maaie 1796, soan fan Johannes Hubertus Voets en Tietske 
Athes Jorritsma; Dominicus tr. 2. Frjentsjer r.k. 14 maaie 1786 
Riemkje Douwes de Boer.

6. Jouwkie Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 16 maaie 1755, stoarn foar 23 
maaie 1760.

7. Jan Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 3 july 1756, begr. Frjentsjer 6 aug. 
1756.246

8. Jan Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 24 sept. 1757, skipstimmerfeint, 
stoarn Frjentsjer 5 jann 1789, tr. Dronryp r.k. 9 juny 1783 Eelkje 
Johannes, berne 1742, fan Marsum, stoarn Frjentsjer 18 okt. 1806.247

Eelkje Johannes libbe by har ferstjerren fan stipe.

9.  Jouwkie Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 23 maaie 1760, stoarn foar 5 
des. 1761.

10.  Jouwkie Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 5 des. 1761, begr. Frjentsjer 5 
febr. 1762.248

11.  Jouwkie Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. 26 april 1763, stoarn foar 5 
maart 1782.
Twa bern binne noch minderjierrich yn 1782, as harren heit de werf ferkeapet 

oan broer Hans (Xf ). Dat moatte Jan en Nicolaas wêze. Jouwkie is dus foar dy 

datum stoarn.

12.  Nicolaas Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. maart 1765, stoarn foar jann. 
1768.

13.  Nicolaas Eeltjes, doopt Frjentsjer r.k. jann. 1768, stoarn – as Klaes 
Eeltjes – Frjentsjer 4 nov. 1799.

IXd. Pieter Hanses (soan fan VIIIc), doopt – as Petrus – Frjentsjer r.k. 11 
des. 1724, skipstimmerfeint, skipstimmerman, stoarn Frjentsjer 22 nov. 
1760, 249 tr. Frjentsjer 19 maaie 1755 Hiltje Harmens Nota, doopt Frjentsjer 
20 aug. 1730, dochter fan Harmen Gerrits en Tjitske Johannes; Hiltje tr. 
2. – as widdo fan Pyter Hanses – Frjentsjer 9 okt. 1765 Murk Annes.
Pieter wie roomsk-katolyk en Hiltje wie grifformeard en dat is sa bleaun. Dat blykt ek 

by de doop fan de bern, dy’t neffens de ferneamingen doopt binne, it earste en tredde 

bern roomsk-katolyk en it twadde bern grifformeard.

Ut dit houlik:
1. Hans Pieters, doopt Frjentsjer r.k. 4 jann. 1757, begr. Frjentsjer 25 

jann. 1757.250

2.  Tjitske Pieters, doopt Frjentsjer 9 jann. 1759, stoarn Boalsert 28 aug. 
1817, tr. Frjentsjer 30 april 1785 Durk Beerns Kleisma, fan Frjentsjer, 
stoarn Boalsert 23 des. 1808.251
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berne Kollum 29 des. 1789, bouboer, dêr stoarn 25 febr. 1876, soan fan 
Klaas Paulus Zijlstra en Janke Reinders.

2.  Sjeuwke Gerrits Rispens, berne Boerum 13 nov. 1803, dêr stoarn 
7 nov. 1814.

3.  Janke Gerrits, berne Boerum 17 juny 1808, stoarn Boerum Krúslân 
30 sept. 1808.

4.  Janke Gerrits Rispens, berne Boerum 7 des. 1809, dêr stoarn 4 sept. 
1846.

5.  Bouwe Gerrits Rispens, berne Boerum 30 sept. 1813, bouboer, dêr 
stoarn 13 maaie 1887, tr. Eastdongeradiel 29 maaie 1848 Stijntje 
Hanses Blom, berne Moarre 22 nov. 1816, stoarn Boerum 3 maart 
1900, dochter fan Hans Blom en Dirtzen Antonius Siccama.

6.  Rinze Gerrits Rispens, berne Boerum 13 maart 1816, bouboer, stoarn 
Kollum 4 febr. 1876, tr. Kollumerlân 28 sept. 1871 Baukje Sevinga, 
berne Boerum 16 febr. 1841, stoarn Boerum 17 jann. 1912, dochter fan 
Yke Dirks Sevinga en Tjitske Boonstra; Baukje tr. 2. Kollumerlân 6 
okt. 1877 Hessel Agema.

7.  Sjieuwke Gerrits Rispens, berne Boerum 6 jann. 1819, stoarn Moarre 
11 aug. 1851, tr. Kollumerlân 30 maaie 1840 Jan Jans Boersma, berne 
Ie 14 juny 1817, gernier, kastlein, komelker te Moarre, dêr stoarn 8 
april 1905, soan fan Jan Pieters Boersma en Grietje Eeltjes Siegersma.

Xe. Aebe Tjeerds Rispens253 (soan fan IXb), berne Bûtenpost om 1 
july 1763 hinne, boer, riedslid, stoarn Bûtenpost 21 maart 1838, tr. 1. 
Bûtenpost 6 juny 1790 Antje Foppes, fan Surhuzum, stoarn Bûtenpost 9 
nov. 1799, sa goed as wis dochter fan Foppe Theunis en Geertje Theunis; 
tr. 2. Bûtenpost 6 des. 1801 Aaltje Tjeerds, berne 1759, fan Bûtenpost, dêr 
stoarn 15 jann. 1809; tr. 3. Bûtenpost 21 aug. 1814 Lysbet Oebeles Sipma, 
berne Bûtenpost 10 july 1797, dêr stoarn 14 april 1881, dochter fan Oebele 
Binnes Sipma en Geeske Klazes.
Aebe is nei syn heit boer wurden op de famyljepleats yn it West fan Bûtenpost. Hy is 

dêrfan yn 1832 eigener.

Yn Koartwâld ûnder Surhuzum wenne yn de twadde helte fan de 18de ieu Foppe 

Theunis. Hy wie boer en letter kastlein.254 Fanwege it feit dat Antje Foppes út 

Surhuzum komt en twa fan har bern Foppe en Theunis neamd wurde liket it my sa 

goed as wis dat Foppe Theunis har heit is.

Ut it earste houlik: 
1. Foppe Aebes Rispens, berne Bûtenpost 16 april 1791, boer, dêr 

stoarn 6 sept. 1827, tr. Achtkarspelen 4 juny 1825 Jantje Oebeles 
Sipma, berne Bûtenpost 15 maaie 1805, dêr stoarn 30 okt. 1844, 
dochter fan Oebele Binnes Sipma en Geeske Klazes; Jantje tr. 2. 
Achtkarspelen 4 maaie 1833 Nanning Hendriks Bulthuis. 

Ingwierrum 3 jann. 1846, tr. Kollumerlân 22 maaie 1818 Antje Durks 
Postma, berne Boerum 30 july 1797, gernierske, stoarn Ingwierrum 
27 nov. 1861, dochter fan Dirk Sipkes Postma en Antje Romkes.

3.  Dieuwke Willems, berne Kollum 1 april 1801, stoarn foar 18 maart 
1803.

4.  Euwe Willems Rispens, berne Kollum 23 febr. 1802, gernier, 
arbeider, stoarn Boerum 13 maaie 1833, tr. 1. Kollumerlân 17 maaie 
1823 Grytje Johannes van der Werf, berne Aldwâld 19 okt. 1802, 
arbeidster, stoarn Boerum 15 nov. 1826, dochter fan Johannes 
Hendriks van der Werf en Renske Luitjens; tr. 2. Kollumerlân 13 
maart 1828 Eilke Alderts Nieuwenhuis, berne Muntsjesyl 28 okt. 
1789, stoarn Boerum 2 sept. 1844, dochter fan Aldert Klazes en 
Gerbrigje Sikkes.

5.  Dieuwke Willems Rispens, berne Kollum 18 maart 1803, dêr stoarn 
7 maaie 1879, tr. Kollumerlân 1 nov. 1822 Andries Jans Keuning, 
berne Kollum 1 maaie 1799, bouboer, dêr stoarn 4 maart 1858, soan 
fan Jan Andries Keuning en Antje Andries.

6.  Klaas Willems Rispens, berne Kollum 1 aug. 1804, boerefeint, 
stoarn Kollum 20 okt. 1826. 

7.  Enne Willems Rispens, berne Kollum 24 april 1806, bouboer, 
stoarn Boerum 3 febr. 1855, tr. Kollumerlân 31 maaie 1828 Tjitske 
Jans Kooi, berne Boerum 22 okt. 1808, dêr stoarn 31 maaie 1878, 
dochter fan Jan Willems Kooi en Trientje Doekes.

8.  Jan Willems Rispens, berne Kollum 10 sept. 1807, stoarn Lytsewâld 
3 nov. 1814.

Xc. Sjouwkjen Rinses Rispens (dochter fan IXa), berne Tytsjerk 2 juny 
1768, stoarn Boerum jann. 1790. 
Sy is stoarn koart nei de berte fan har soan. Sy hat net troud west.

Har soan fan in ûnbekende man:
1. Jan Renses, berne Boerum 3 jann. 1790.

Omdat de mem stoarn is, hat pake Rinse Clases (IXa) it bern dope litten op 

2 april 1790.

Xd. Gerrit Rinses Rispens (soan fan IXa), berne Boerum 11 nov. 1773, 
bouboer, stoarn Boerum 21 okt. 1846, tr. (ûtr. Boerum 4 jann. 1801) 
Maaike Bouwes Dijkma, berne Kollum 6 july 1779, boerinne, stoarn 
Boerum 2 april 1855, dochter fan Bouwe Gerrits Dijkma en Dieuwke 
Repkes.
Ut dit houlik:
1. Dieuwke Gerrits Rispens, berne Kollum 7 nov. 1801, stoarn Boerum 

26 maart 1883, tr. Kollumerlân 13 des. 1821 Paulus Klazes Zijlstra, 
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Heer om met een Paard te Jagen’. It koe ek befrege wurde by D. Fontein te Salwert, 

wierskynlik de eigener.

Hans hat it net sa goed dien as skipstimmerman of de tiden ha min west oan de ein 

fan de 18de ieu. Hy hat skulden makke; sa liende hy yn 1790 700 kar. gûne fan dr. A. 

Telting. Dêrom kaam der hypteek op syn hûs, de skipstimmerwerf en it timmerark. 

Nei syn ferstjerren op 3 juny 1800 waard Isaac Telting oansteld as curator bonorum. By 

it boelguod yn 1800 hat de kurator it hûs mei de skipsmakkerij kocht.255 

Ut dit houlik:
1. Eeltje Hanses Rispens, doopt Frjentsjer r.k. 26 maaie 1780, folget 

XIa.
2. Tietje Hanses Rispens, doopt Frjentsjer r.k. 20 april 1783, stoarn 

Easterwierrum 14 des. 1867, tr. Easterwierrum r.k. 7 sept. 1804 
Geert Berends Smits, berne 1772, fan Boazum,256 arbeider, stoarn 
Boazum 11 maaie 1829, soan fan Berend Alberts en Trijntje Durks. 

3. Jacobus Hanses, doopt Frjentsjer r.k. 15 april 1785, folget XIb.
4. Grietje Hanses, doopt Frjentsjer r.k. 22 sept. 1786, stoarn foar 17 

aug. 1789.
5. Grietje Hanses Rispens, berne Fiif huzen 17 aug. 1789, stoarn 

Frjentsjer 20 july 1844, tr. Frjentsjer r.k. 20 maaie 1810 Foppe Pieters 
Jonker, doopt Boalsert r.k. 28 aug. 1777, arbeider te Frjentsjer, dêr 
stoarn 2 sept. 1833, soan fan Pieter Jans Jonker en Rinske Klazes.

6. Gerben Hanses, doopt – as Gerbrandus – Frjentsjer r.k. 18 maart 
1791, arbeider, stoarn Frjentsjer 10 aug. 1819.
Hy libbe yn 1819 fan stipe fan de fâden fan de roomsk-katoliken, dy’t syn 

ferstjerren ek oanjûn ha.

7. Hyke Hanses Hellinga, doopt – as Helena – Frjentsjer r.k. 27 juny 
1793, stoarn Frjentsjer 6 okt. 1829, tr. Frjentsjer 28 sept. 1817 Sybren 
Jacobs de Vries, berne Winaam 14 sept. 1788, arbeider, stoarn 
Frjentsjer 15 jann. 1847, soan fan Jacob Jans de Vries en Antje 
Sybrens.

8. Johannes Hanses, berne Frjentsjer 11 okt. 1795.

XIa. Eeltje Hanses Rispens (soan fan Xf ), doopt Frjentsjer r.k. 26 maaie 
1780, skipmakkersfeint, skipstimmerman, stoarn Harns op 2 maaie 
1829, tr. 1. Sipkje Tedes, berne Makkum 9 okt. 1772, stoarn Snits 31 aug. 
1813, dochter fan Tede Jaspers en Oetske Melis; tr. 2. Boalsert 20 febr. 
1814 Namkje Jans Klinkert, doopt Boalsert r.k. 9 juny 1786, stoarn Harns 
9 febr. 1829, dochter fan Jan Willems en Antje Ruurds.
Sipkje is net roomsk-katolyk, sa docht bliken by de doop fan de beide bern.

Ut it earste houlik: 
1. Sytske Eeltjes Rispens, doopt – as Lucia – Hearrenfean r.k. 15 july 

1805, stoarn Harns 3 des. 1850, tr. Harns 4 juny 1829 Gerben Jans 

Foppe syn frou en syn styfmem wiene dus susters.

2.  Jitske Aebes Rispens, berne Bûtenpost 12 maaie 1792, stoarn Burgum 
16 maaie 1846, tr. Bûtenpost 7 juny 1816 Metske Klazes van der Kluft, 
berne Boerum 5 okt. 1791, komelker, stoarn Burgum 1 april 1844, 
soan fan Klaas Popkes van der Kluft en Jitske Feikes.

3.  Tjeerd Aebes, berne Bûtenpost 9 febr. 1794, stoarn foar 15 maart 1796.
4.  Tjeerd Aebes Rispens, berne Bûtenpost 15 maart 1796, keapman, 

kastlein, bouboer te Twizel, dêr stoarn 10 july 1880, tr. Achtkarspelen 
2 april 1831 Ymkje Folkerts Koning, berne Twizel 17 juny 1806, dêr 
stoarn 11 april 1881, dochter fan Folkert Tiemens Koning en Antje 
Luitzens de Boer.

5.  Teunis Aebes Rispens, berne Bûtenpost 11 sept. 1798, boer op 
de Rispensfamyljepleats, stoarn Bûtenpost 16 jann. 1876, tr. 
Achtkarspelen 20 maaie 1827 Jenke Egberts de Meer, berne Twizel 
28 des. 1805, stoarn Bûtenpost 22 febr. 1854, dochter fan Egbert Sijes 
de Meer en Antje Minzes Sytsma.

Ut it twadde houlik:
6.  Wybe Aebes Rispens, berne Bûtenpost 12 sept. 1802, boer, stoarn 

Koaten 2 des. 1840, tr. Achtkarspelen 16 jann. 1834 Sjoukje Jans van 
der Meulen, berne Hurdegaryp 24 maaie 1811, stoarn Koaten 25 
jann. 1878, dochter fan Jan Daniels van der Meulen en Aaltje Jans 
Krol.

Ut it tredde houlik:
7.  Oebele Aebes Rispens, berne Bûtenpost 9 febr. 1818, boer, stoarn 

Driezum 4 okt. 1877, tr. Kollumerlân 15 juny 1859 Trijntje Sytzes 
de Boer, berne Driezum 30 sept. 1821, boerinne, stoarn Driezum 
11 jann. 1899, dochter fan Sytze Feikes de Boer en Lutske Roelofs 
Dantuma.

Xf. Hans Eeltjes (soan fan IXc), doopt Frjentsjer r.k. 9 maart 1749, 
skipstimmerman te Frjentsjer, dêr stoarn 3 juny 1800, tr. Frjentsjer r.k. 
16 maaie 1779 Sytske Gerbens, fan Frjentsjer, stoarn – as Sytske Hanses 
– Fiif huzen ûnder Frjentsjer 11 april 1799.
Hans wenne by de doop fan alle bern op Fiif huzen. 

Hans Eeltjes hat op 5 maart 1782 it hûs en de skipmakkerij bûten Frjentsjer kocht 

foar ¾ diel fan syn heit, de skipstimmerman Eeltje Hanses (IXc), foar himsels en 

as fâd oer de beide jongste bern en foar 1/8 diel fan syn sweager Dominicus Voets, 

keapman te Frjentsjer, as fâd oer syn bern by syn frou Hyke Eeltjes silger (IXc-5). 

Hans wenne dêr doe al as skipstimmerman en wie eigener fan 1/8 diel.

Oft Hans jachten makke? Wierskynlik wol: yn de Ljouwerter Krante fan 6 aug. 

1785 waard te witten dien dat der in jacht te keap wie by Hans Eeltjes ‘Meester 

Scheepstimmerman’. Spesjaal waard dêr fan sein: it is ‘zeer dienstig voor een 
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Fynplakken

De measte argyfstikken en drukte stikken binne te finen yn Tresoar. 
De boarnen fan in stikmannich stikken út it Historisch Centrum 
Leeuwarden wurde foarôfgien troch de letters HCL. 
De boarne dy’t ferwiist nei in boek dat te finen is yn it Centraal Bureau 
voor Genealogie yn Den Haach is oantsjut met de letters CBG.

Of koartingen

RvdA:  Register van de Aanbreng 1511 Hinnaarderadiel.
BH:    D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 1511-1698 

(Ljouwert 2004).
De Walle: Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker 2007) (mei 

digitale oanfolling).
De nedergerjochtsargiven wurde sitearre mei harren letters: 
   ACH Achtkarspelen, BAA Baarderadiel, BOL Boalsert, FRL 

Frjentsjerteradiel, FRR Frjentsjer, HEN Hinnaarderadiel, KOL 
Kollumerlân, MEN Menameradiel, RAU Raarderhim, SNE Snits, 
WON Wûnseradiel, WYM Wymbritseradiel.

GJ:    Genealogysk Jierboek (mei jier fan útjefte en side).
HvF:   Argyf Hof fan Fryslân.
NT:  Neiere Tagong, op stúdzjeseal Tresoar.
pm:  pûnsmiet. 1 pm is 36,75 are.
JR:   Stamboek der oude Friesche edele geslachten…., met groote moeyte 

opgesocht, eerst door Sybolt van Adelen van Cronenburgh ende naderhants 
door P. van Albada ende oock J R, yn Tresoar, Tagong 344 Koll. Friesch 
Genootschap, ynv. nû. 968. JR is Josias Rispens, (VIh).

Fluitman, berne te Arum, doopt Makkum r.k. 29 nov. 1803, 
pannebakkersfeint, stoarn Harns 22 des. 1847, soan fan Jan Gerbens 
Fluitman en Geertje Johannes Houstra.

2. Hans Eeltjes Rispens, ek neamd Johannes, doopt Snits r.k. 
29 july 1808, skipsbouwer te Dordrecht, dêr stoarn 7 nov. 1856, tr. 
Vlissingen 28 juny 1837 Willemijntje de Ruiter, doopt Willemstad 
17 jann. 1808, stoarn Dordrecht 8 sept. 1895, dochter fan Bastiaan 
de Ruiter en Josina Kooyman.

3. Teede Eeltjes Rispens, berne Snits 23 april 1811, sjouwerman, stoarn 
Ljouwert 3 maart 1859, tr. Ljouwert 31 maaie 1835 Wytske Feitzes 
Heida, berne Drachten 13 febr. 1808, stoarn Ljouwert 7 aug. 1871, 
dochter fan Feitze Jans Heida en Duif ke Taedes van Manen.

Ut it twadde houlik:
4.  Antje Eeltjes Rispens, berne Snits 2 july 1814, stoarn Warkum 

9 jann. 1817.
5.  Grietje Eeltjes Rispens, berne Warkum 20 nov. 1816, stoarn Harns 

6 july 1844, tr. Harns 31 des. 1840 Ype Boomsma, doopt – as Hipolitus 
– Snits r.k. 4 juny 1810, wurkman, balkef lotter, stoarn Harns 9 july 
1864, soan fan Frederik Ypes Boomsma en Sytske Pieters; Ype tr. 2. 
Harns 17 july 1856 Sybrig Spoelstra.
 De balkef lotters makken yn de haven fan Harns fan út Skandinavië ymportearre 

beamstammen f lotten, dy’t f ierder ferfierd wurde koene.

6.  Jan Eeltjes Rispens, berne Harns 19 july 1819, stoarn Veenhuizen 
2 des. 1830. 

7.  Antje Eeltjes Rispens, berne Harns 24 aug. 1823, dêr stoarn 23 des. 
1823.

8.  Johanna Eeltjes Rispens, berne Harns 23 des. 1827, dêr stoarn 
27 nov. 1829.

XIb. Jacobus Hanses (soan fan Xf ), berne Fiif huzen ûnder Frjentsjer 
15 april 1785, stoarn tusken 1811 en 1830,257 tr. Frjentsjer 8 febr. 1807, 
Sytske Martens, berne 1780, fan Tsjom, stoarn Frjentsjer 24 des. 1807.
Ut dit houlik:
1. Sytske Jacobs Rispens, berne Frjentsjer 5 july 1807, tsjinstfaam, 

stoarn Frjentsjer 11 aug. 1830.
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en âlden fan Jochum; De Walle 572: ferstjerren fan Freerck Jans; famylje fan 
Jochum Blocq: F. Bontekoe en J.C. Kutsch Lojenga, ‘Eilert Meinertsz, een Leeu-
warder “sijdencramer”, ca. 1540-1616 en de zijnen’, yn: GJ 1983 21, 22. 59 BH 
112; HEN 46 261v (1634). 60 HCL gg32 87 (2.5.1639). 61 De Walle 
5004. 62 De Walle 6816: ferstjerren en leeftyd fan man en frou; JR: berteda-
tum fan Syts en har famyljenamme Hondert.  63 Freonlike ynformaasje fan 
Henk Zeinstra; H.J. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo 
(Assen 1967) 169. 64 HEN 43 39 (1598), 64 (1601); 47 169v (28.8.1661); BH 321, 323. 
Yn it Boerderijenboek Hennaarderadeel wiene de oankeapen fan 1598 en 1601 op-
naam by stim 12, Klein Romeda. Mar stim 12 wie yn 1698 allinne mar in húss-
tee yn Wjelsryp. 65 JR: familienamme fan Jacob en wenplak Hartwert. Mis-
kien is hy letter troud mei Metje Sipkes. Dan soe hy stoarn wêze yn 1659, sjoch 
Harmen Foekema, ‚De Foeckema‘s oer heech en leech‘, yn: GJ 2003 38. 66 De 
Walle 6812: It jiertal stiet net mear op de grêfstien. Mar Harmen is troud yn 
1620, sil dus berne wêze om 1595 hinne, wie 66 jier âld, sil dus stoarn wêze om 
1661 hinne; De Walle 8276 digitaal: ferstjerren en leeftyd fan Jelcke; sjoch foar 
de âlden fan Harmen by Tiete Annes (Vk). 67 De Walle 6816: ferstjerren en 
leeftyd fan Lysbeth en fan Gerben. 68 HEN 25 286 (30.10.1620), dêryn de âl-
den neamd fan Gerben; R.S. Roarda, Ut it selde skaei as Greate Pier (Ljouwert 
1961) 20. 69 WON 134 35 (9.9.1638). 70 HvF 16811 219v (8.10.1650). 71 HEN 
43 47 (1599); 44 45v (1609). 72 BH 133; HEN 43 29v (1597); GJ 2013 258; HEN 43 
59v (1600); 44 25 (1605). 73 HEN 44 242 (1614). 74 HEN 45 63 
(29.5.1622). 75 HEN 58 232 (17.5.1626). 76 HEN 45 262 (7.4.1627). 77 HEN 46 
194 (1628). 78 HEN 46 239v (1632); 27 65 (6.6.1633). 79 De Walle 5011: ferstjer-
ren Feycke en Syw mei leeftyd; famylje fan Syw: Paul Noomen, ‘Buwaldaburen 
te Tjerkwerd’, yn: GJ 1989 52. 80 HCL gg18 264 (1621); 3339 111 (14.6 1623); gg19 
282 (1624); 3339 232 (14.10.1626). 81 BOL 252 206v (1641). 82 HCL gg32 108 
(1637); 3482 130 (25.5.1657). 83 De Walle 5009, op it tsjerkhôf fan Easterein wie 
in grêfstien mei de tekst “20 febr 1634 .... Alberdts Ischwert 63 jaar”. Is dat dizze 
Ryuerdt Alberts? Dan is hy op dy datum stoarn. 84 HEN 64 91 
(26.1.1686). 85 GJ 1979 21, 22; De Walle 5006: ferstjerren en leeftyd fan Auck; 
har twadde houlik: GJ 2013 188. 86 HEN 24 (25.11.1614).  87 HEN 27 520 
(8.12.1637). 88 Oankeap 1634, sjoch by Lolcke Rispens (Vh); GJ 2013 189; GJ 
2003 55; HEN 47 230, keapbrief 21.9.1670. It patronym Joannes fan Goyk sil 
Annes wêze moatte; HEN 47 312 (1e prokl. 27.4.1681). 89 JR: familienamme 
fan Brechtje en de namme fan har heit en syn wenplak. 90 Rogerius Bur-
gers, De statie der Paters Minderbroeders te Bolsward (Groningen 1924) 9. 91 BOL 
253 232. 92 JR: ferstjerren fan Auckje en begraafplak; âlden fan har man 
neamd yn GJ 1999 194. 93 SNE 166 165 (2.9.1653). 94 Johan Nota, ‘Bruynsma’, 
yn: GJ 1999 124, 131. 95 HEN 46 205 (30.4.1629); BOL 257 58 (1652). 96 W. 
Dolk, ‘Van Fürsten- tot Vossenberg’, yn: GJ 1959 55. 97 JR: bertedatum en 
wenplak fan Dominicus, berte- en stjergegevens fan Tiedtie en de nammen fan 

Noaten

1 Kees P. de Boer, ‘Rispens, de neiteam fan âlde Ulbet’, yn: GJ 2013 175. 2 RvdA 
1372; HEN 36 190. 3 De Walle 4996: Filius Occonis Rispens venerabilis Aggo 
templi curatos conditur hoc lapide anno 1534. 4 HEN 36 190 (1534); P. Sipma, 
Oudfriesche oorkonden (’s-Gravenhage 1927-1941) II 310 (7.6.1523), 357 
(20.4.1531). 5 Aucke, Douwe, Hein en Ype, ‘It Pier en Sipcke Hoytes-folk’, yn: 
GJ 1984 11. 6 HEN 37 44v (1547). 7 HEN 36 12 (1533), 17v (1535), 129v (1536); GJ 
1984 11, 21; HEN 20 (24.12.1565). 8 Ype Brouwers, ‘parenteel Walpert’ yn: GJ 
2013 217. 9 RvdA 1372. 10 GJ 2013 232; HEN 37 30v, 249v (1548). 11 HEN 37 
202. 12 GJ 2013 217-223. 13 GJ 2013 223. 14 HEN 36 190v (27.6.1534); 37 240 
(5.7.1542), 245v (22.5.1545); BH 114. 15 HEN 38 373v (1560).  16 HEN 41 35 (1585); 
42 14 (1588), 52v (1593).  17 HvF 16806 103v (2.9.1589). 18 GJ 2013 174. 19 HEN 
38 373v (1560). 20 HEN 39 130v (1569); 174 (1570). 21 HEN 39 249 
(22.1.1573). 22 HEN 39 41 (4.11.1573), 43 (3.2.1574). 23 HEN 37 230 
(1556). 24 HEN 37 109 (31.8.1541). 25 Syn soan Buwe Wityes yn Nijlân is yn 
1576 fâd oer de bern fan Ydts Claessn en Eelck Wytyedr, GJ 2013 221.  26 HEN 
36 249. 27 HEN 37 109. 28 HEN 38 307v. 29 HEN 20 (2.3.1562), GJ 2013 221; 
J.J. Spahr van der Hoek, Geschiedenis van de Friese Landbouw (Drachten 1952) I 
96. 30 HEN 39 294v (1574). 31 HEN 40 87 (1575). 32 HEN 42 91 (1592); BH 
266; HEN 22 41v (1595); 44 46 (1609), 202 (1613), 212 (1614); 45 57 (1621); 46 56v 
(18.1.1632). 33 JR: wenplak. 34 DTB 387 44, freonlike meidieling fan Henk 
Zeinstra. 35 HEN 39 43 (3.2.1574). 36 HEN 40 193v (1577). 37 HvF 16806 
103v (2.9.1589).  38 HvF 16806 106v (2.9.1589). 39 HEN 41 264v (1586), GJ 2013 
258; BH 133, 137. 40 HEN 21 97v (14.8.1592), 98 (23.3.1592), 105v (1.4.1592), 147v 
(8.5.1593). 41 HEN 43 59v (1600). 42 De Walle 4999 mei digitale oanfolling: 
ferstjerren fan Ryck en ferstjerren en leeftyd fan Claes. 43 HEN 41 23; BH 
133. 44 De âlden fan Thomas waarden neamd by syn houlik; SNE 165 837 
(16.9.1651), 167 157 (9.6.1657). 45 JR: famyljenamme Eurotiles; De Walle 7220 
digitale oanfulling: ferstjerren en leeftyd fan Johannes en Berber; famylje fan 
Berber: GJ 1979 16. 46 BH 134; HEN 46 1v (16.1.1628). 47 De Walle 5003: 
ferstjerren en leeftyd Johannes en ferstjerren Goyk; JR: berteplak, funksjes, 
Griet har earste man; foar de âlden fan Goyk sjoch Ype Brouwers ‘Adama’, yn: 
GJ 1979 15.  48 HEN 39 164 (1570). 49 HEN 40 44v (20.5.1579); GJ 2013 
174. 50 HEN 40 193v (1577). 51 HEN 42 39v (9.2.1592). 52 HEN 43 12 
(25.11.1595); BH 114. 53 HEN 43 24v (19.1.1597); BH 121. 54 HEN 44 31v (1606), 
192 (1612); BH 166. 55 M.H. de Vries, Het geheim van de Oude Polle (Nijkerk 
1987) 64-68; H. Oldenhof, ‘De Boalserter staasjes en har minsken’, yn: It Beaken 
1955 127; H.A.M. Andela, Van Pingjumer Halsband 1287 naar Huylkenstein 1979 
(Boalsert 1979) 34. 56 BH 118, 121, 166; HEN 45 252v (6.10.1626), 245v (22.3.1626), 
246 (22.3.1626); GJ 2013 235. 57 De Walle 5008: ferstjerren en leeftyd fan Auck; 
JR: âlden fan Jacob en syn berop. 58 JR: wenplak, berop en âlden fan Freerck 
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fan Antke.  132 Cornelis wurdt neamd as heit by it houlik fan syn dochter 
Tryntie Cornelis. 133 HEN 23 339 (1608); 25 424 (1623); 27 213 
(1.4.1635). 134 HEN 27 419 (30.1.1637); 26 391 (16.3.1627); BH 324.  135 HEN 29 
44 (23.3.1646). 136 Freonlike ynformaasje fan Henk Zeinstra.  137 HEN 27 
426v (1645). 138 HEN 19 (13.1.1659). 139 HEN 63 22v (1666); 62 209v 
(1669).  140 HEN 61 90 (1654); 63 104v (1676). 141 HCL argyf Nieuw Stads-
weeshuis nr. 1369 8: Sijtsche Rispens, yn de Beijerstrjitte wenjend, is begroeven 
mei de wezen op 1 maart 1707. Miskien is dit Sytske Tietes Rispens.  142 M.F.L 
(Mia) Flapper, ‘Kwartierstaat Bote Flapper’, yn: GJ 1999 179, 185. 143 WON 69 
(5.3.1670); 126 523 (24.5.1631). 144 WON 69 (5.3.1670).  145 HEN 29 150 
(1647);HEN 29 (1653). 146 De Walle 577: ferstjerren en leeftyd fan Douwe; ber-
teplak neamd by syn twadde houlik.  147 HvF 16777 484 (26.2.1656). 148 HvF 
16780 315v (18.10.1677).  149 De Walle 577: berop, wenplak, stjerdatum en leef-
tyd fan Ids. Hy is begroeven yn syn heite’ grêf. 150 JR neamt Simke Simkes 
te Wommels as skoanheit fan Ids. Simke Simkes en Liupck Jans binne troud 
foar it gerjocht fan Hinnaarderadiel op 24 10 1635. 151 BOL 122 
(5.5.1654). 152 De Walle 4999 mei digitale oanfolling: leeftyd en ferstjerren 
Claes en ferstjerren Bauck; sjoch foar Bauck har famylje: GJ 1979 32. 153 Kol-
leksje Pieter Nieuwland: neffens it personeel kohier fan Menameradiel is it 
besit fan Huig Franses yn 1705 ferlege mei 300 gûne, dat oergien is nei Jan 
Klases. Dat betsjut dat Auck Tjepkes, de mem fan Jan Klases en de frou fan 
Huig Franses, foar dat jier stoarn is. 154 HEN 19 (19.9.1671, 22.9.1671). 155 Diz-
ze âlden wurde sûnder bewiis mei harren soan neamd yn: T.J. Buma, Buma’s in 
Friesland (Leeuwarden 1983) 84. De nammen fan de beide soannen Evert en 
Goslik passe tige goed en de nammen Goslik en Goris komme net in soad 
foar. 156 BH 130; HEN 48 138v (1e prokl. 27.11.1689). 157 WON 180 aktenû-
mer 18 (1691). 158 De Walle 4999, digitale oanfolling: Iemck en Riuerdt bin-
ne beide begroeven by harren âlden. 159 Ik ha net mei wissichheid fine kin-
nen dat Jorrit Piers in soan is fan Pier Jorrits en Geertje Aukes, dy’t foar it 
gerjocht fan Menameradiel troud binne op 2 maaie 1643. Mar syn patronym, it 
feit dat Jorrit in dochter Geertje hat (neamd nei syn mem) makket dizze mins-
ken as âlden oannimlik. 160 BAA 47 381 (1715). 161 MEN 137 51 (1704), 51v 
(1715); 89 365 (21 9 1729). 162 JR neamt it alias fan Hendrickien. 163 BOL 
122 (7.12.1654); HCL 3322 49v (25.9.1669). 164 HvF 16823 6 (25.1.1698); 7809 
(1701). 165 HCL argyf Nieuw Stadsweeshuis nû. 1344 54; JR: bertedatum fan 
Andreas, titel lib. art. magister, ferstjerren fan Ludovina en de nammen fan har 
âlden. Stjerdatum: M. Engels, Naamlijst advocaten http://home.wanadoo.nl/
mpaginae/Advocaten/advostrt.htm. S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meyer (ed.), 
Album Studiosorum Academiae Franekerensis (Franeker 1968); 166 HEN 48 124 
(1688); BH 112.  167 JR: âlden fan Arent; De Walle 3933: ferstjerren en leeftyd 
Tecla; De Walle 3964: ferstjerren, leeftyd en berop fan Arent. 168 HvF 10102 
(18.2.1716).  169 Sibilla wurdt neamd yn de testaminten fan har âlden, HvF 

har âlden; De Walle 5003: ferstjerren en leeftyd fan Dominicus en oantsjutting 
lib. art. magister; De Walle 5012: namme fan Dominicus as tsjerkfâd op de tsjer-
keklok fan 1645. 98 HEN 46 292 (1638). 99 HEN 64 12v (1642, reg. 
11.11.1681). 100 HvF 10352; HEN 63 270v; Jan Freerks en syn suster sille bern 
west ha fan IVc-2. 101 JR: wenplak en begraafplak fan Goyk. 102 HCL y58 
98 (14.4.1679); HvF 8348 (1704).  103 JR: bertedatum, stjerdatum, begraafplak 
fan Upke. Upke wie de tredde man fan Antje Johannes. 104 HvF 8348. 105 JR: 
Hein is berne nei de dea fan syn heit. Syn âlden wennen te Wurdum op Ts-
jaard; Henk Zeinstra, ‘Kertiersteat fan Titus Brandsma I (Brandsma)’, yn: GJ 
2005 141; HvF 8348: ferstjerren Acke: sy is al stoarn foardat Hackien testaminte 
hat omdat net sy mar har bern erve; ferstjerren Hein: syn erven ferrekkenje 
skulden fanwege lânhier. 106 Wenplak: sjoch by syn heit. 107 De Walle 
5004: ferstjerren en leeftyd fan Lolcke en Tetke; beide begroeven yn it grêf fan 
broer Ids Johannes (IVc-3). By de ûndertrou wurde de heiten fan Lolke en Tetke 
neamd. 108 GJ 1979 21. 109 BH 114; HEN 46 258 (1634). Dit bern Johan 
Lolckes Rispens wurdt neamd yn 1647 as pakesizzer fan Gerben Gerbens, dy’t 
dan foar syn bernsbern in hûs op de grutte Dijlacker ferkeapje wol, BOL 222 
51v, mei tank oan Paul Borghaerts.  110 HEN 28 (12.3.1641). 111 HvF 16792 
102 (20.9.1635), Inte Jelles Unia, âld 17 jier, assistearre mei omke Hessel Jelles 
Ansta; omke Hessel is in soan fan Inte syn beppe út in earder houlik; D.J. van 
der Meer, ‘Oldehuys en Nijehuys to Bears’, yn: GJ 1970 40, 41. 112 Wenplak-
ken: HEN 28 (12.3.1641). 113 Wenplak: HEN 28 (12.3.1641). By de ûndertrou 
waarden de beide heiten neamd. 114 Jan Egberts, de heit fan Trijntje, is 
troud foar it gerjocht fan Frjentsjerteradiel op 8.3.1621 mei Reynsk Men-
nes. 115 FRR 296 203v (1649). 116 FRR 296 103v (1652), 104 (1652), 285 (1655), 
285v (1653, reg. 1655). 117 FRR 297 73v (5.10.1656). 118 FRR 297 127 (1657); 249 
242v (1658), 241 (1658); 297 190 (1659); FRL 126 187v (1669). 119 De Walle 5568: 
leeftyd en ferstjerren fan Ids en ferstjerren fan Ricxt. 120 FRL 125 292 
(1650). 121 HEN 27 (13.5.1634). 122 FRL 125 282 (15.6.1649); BH 248. 123 De 
Walle 5572: ferstjerren Hiltie op 2 n...1664. Ferstjerren Sibren: sjoch by syn 
sweager Jan Idses. Syn âlden: GJ 1979 20; Sibren wie mearderjierrich yn 1646, 
doe’t er mei syn broers in hûs ferkocht, dus in soan út it earste houlik fan syn 
heit, BAA 64 137. 124 FRR 294 178v (18.9.1645), 179 (12.5.1643). 125 De Walle 
5568: Eelck Idses Rispens (mar foarnamme en diel patronym binne net mear te 
lêzen op de grêfstien en har man wurdt dêr neamd Douwe Hessels) is begroe-
ven yn it grêf fan har âlden. Eelck is stoarn 6 april ..., 60 jier âld, ik tink nei 
1680. 126 FRL 125 23, 165; 126 65 (dêr berop man neamd, 1664), 141, 
238v. 127 JR neamt dat Hidde fan Ysbrechtum komt. 128 NT 13-81; WYM 
52 164v (29.8.1675). 129 De Walle 5572: Auck Idses Rispens is stoarn 31 des. as 
frou fan Cornelis Jelles, âld yn’t 22e jier. Sy is berne 1636; sy is stoarn foar 19 
april 1659. Sy waard 22 jier, dus stoarn 31.12.1658.  130 FRL 51 (9.12.1656, 
19.4.1659). 131 De Walle 6819: ferstjerren en leeftyd fan Tiete en ferstjerren 
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FRL 52 18v (1714). 207 HvF 16785 219 (27.9.1763). 208 Pieter Nieuwland, 
‘Meylema’, yn: GJ 1989 55. 209 BOL 225 68v (1685). 210 HEN 65 8 (1707); BH 
114. 211 BOL 266 91 (1703). 212 WON 190 aktenûmer 22 (5.1.1709).  213 FRR 
121 (16.3.1707). 214 Ut de attestaasje fan 5.3.1679 Frjentsjer foar it houlik docht 
bliken dat Ids fan Rie kommen is en dan boer is te Kie ûnder Frjentsjer; HEN 
48 84v, 1687. 215 Mintje har mem is troud te Boalsert 4.2.1653; sadwaande is 
ek bekend wa’t har heit is; FRR 303 95 (1680 2x), 96 (1683); HEN 48 84v 
(1687). 216 Ferstjerren Claas 1757: diakonijrekkenboek Bûtenpost; ferstjerren 
Sjoukje: lidmateboek Bûtenpost.  217 ACH 92 142v (1e prokl. 
9.2.1728).  218 MEN 139 196 (12.5.1745); HvF 14031 (12.5.1750); Famyljeargyf 
Schwartzenberg 432.  219 HEN 50 237v (1752). 220 ACH 49 207v 
(3.9.1757). 221 Yn 1775 wurde Tietje en Jan net neamd by de erfgenamen fan 
harren mem yn it personeel kohier fan Achtkarspelen. Sy sille dus earder 
stoarn wêze. 222 Houliksbylagen fan it bernsbern Sytske T. Sytsma, 27.5.1820 
Achtkarspelen: Gerrit is 21 jier lyn en Sytske is 33 jier lyn stoarn. By ferstjerren 
fan soan Gerrit op 21 maaie 1829 te Oldehove wurdt syn heite namme skreaun 
as Gerrit Reimers Posthumus.  223 ACH 98 243 (1767); 133 161 (1778), 168 
(1780). 224 HvF 4075 (14.5.1785). 225 HvF 16715 (7.9.1779). 226 Argyf Hear-
en fan Skiermûntseach, ynv. nû. 165. 227 J Wesseling, De afscheiding van 1834 
in Friesland II (Groningen 1981) 121v. 228 Bertejier: sjoch by har dochter 
Grietje; begroeven as Tettie Rispens: HCL ynv. nû. 1478, register van eigenaars 
der graven….op het Oldehoofster kerkhof. Yn in stikmennich oare registers 
wurdt har namme skreaun as Friese Rispens. 229 Wilke syn heit wurdt ne-
amd by syn doop. Op 20.5.1713 is Hendrik Grendel foar it gerjocht te Ljouwert 
mei Catharina Wilkes yn ûndertrou gien. 230 HCL c19 153 
(26.2.1768). 231 Freonlike meidieling Gerard van der Heide, Frjent-
sjer. 232 Op 3 jann. 1790 hat hy syn pakesizzer dope litten, sjoch by dochter 
Sjoukje. 233 KOL 138 246 (4.9.1780). 234 De stjerdatum fan de frou wurdt 
neamd yn de houliksbylagen fan soan Louwe Johannes Sickema, Kollum 
20.5.1813; KOL 115 75 (1790); 27 187v (10.2.1808). 235 Net neamd by it oannim-
men fan de famyljenamme troch har heit; dus earder stoarn. 236 Begraffe-
nis Jitske: diakonijrekkenboek Bûtenpost; ferstjerren Tjeerd: DTB 15, lidmate-
boek Bûtenpost. 237 HvF 2425 (22.1.1751). 238 ACH 131 182 (1777). 239 HvF 
15910 (15.7.1799); oankeap fan los lân: ACH 98 45 (dêryn berop neamd), 65; 103 39, 
142. 240 De namme wurdt net neamd mar it sil om dizze Jan gien wêze as 
fanwege it opdragen fan in bern fan Tjeerd Klases oan de earmen jûn wurdt, 
diakonijrekkenboek Bûtenpost. 241 Ferstjerren Jan: Tjeerd Rispens soan is 
begroeven, diakonijrekkenboek Bûtenpost. 242 Beroppen fan de man 
neamd by ûndertrou gerjocht Frjentsjer 30 april 1746 en by houlik.  243 Har-
ry O. Veldman, Schuitmakers in Franeker (Franeker 2009) 58, 68. 244 FRR 122 
(29.3.1790). 245 Ferstjerren man: DTB 868, Warkum r.k. stjerboek, op dy da-
tum betsjinne; berop man: sjoch by sweager Hans (X-f ) yn FRR 319 180v; ferst-

16778 446 (1663); 16781 280v (1689); stjerdatum fan Sibilla nei 27.10.1722: HvF 
11157. Bertedatum: JR. 170 Paul Noomen, ‘Buwaldaburen te Tjerkwerd’, yn: 
GJ 1989 34. 171 S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meyer (ed.), Album Studiosorum 
Academiae Franekerensis (Franeker 1968); M. Engels, Naamlijst advocaten http://
home.wanadoo.nl/mpaginae/Advocaten/ advostrt.htm 172 HvF 10102; RAU 
56 181 (1712). 173 HvF 10102. 174 JR: bertedatum Idzardus en nammen fan 
syn skoanâlden; De Walle 5008: ferstjerren man mei berop en leeftyd; HvF 
8348: berte en ferstjerren fan Geertruyt. 175 HvF 8348; HvF 10352. 176 De 
Walle 5004: Sioerdtie Jelmers wurdt neamd mei stjerdatum en leeftyd; JR 
neamde de nammen fan Sjoerdje har âlden. 177 BOL 122 (20.12.1677). 178 FRL 
126 189 (6.5.1652); 127 54 (7.5.1674). 179 De Walle 5566: Jan libbet noch yn 1673, 
mar net mear yn 1678. Dus 31 maart 16?6 op de grêfstien moat 31 maart 1676 
wêze. Geertie is stoarn 27 april 16?5, 55 jier âld. Geertie is stoarn nei 2 july 1678. 
Dan binne der twa mooglikheden 27 april 1685 of 27 april 1695. Mar as sy stoarn 
is yn 1695 soe sy berne wêze yn 1640 en dus op 14 jierrige leeftyd troud wêze. 
Dat leit net foar de hân, dus stoarn 27 april 1685. 180 MEN 17 245 (1665); 18 
299 (1670). 181 FRL 126 178v (2.5.1667), 174 (1667), 185v (1668), 187 (1667), 188v 
(1668); HvF 7856 (20.12.1701). 182 NT 13-81; WYM 51 (18.1.1671); 52 (10.4.1669, 
20.2.1673). 183 HvF 16817 100 (2 july 1678). 184 HvF 11655 (17.3.1722), as tjûge 
mei leeftyd neamd.  185 MEN 136 187v (1703), 208v (1701, reg. 
12.10.1704). 186 WON 282 252v (19.5.1671). 187 FRR 121 (25.8.1727). 188 HEN 
47 282 (1678); 63 249 (10.5.1680); BH 132.  189 HEN 64 101 (1677), 111 (28.4.1676, 
dan al troud), 231v (1678). 190 De Walle 4999: stjerdatum en leeftyd fan Jan 
Claeses, begroeven yn it grêf fan syn heit en oerpake en oerbeppe, lykas syn 
soan Haaye. 191 MEN 110 248 (1717); O. Santema e.o., Skiednis fan Menamera-
diel (Ljouwert 1972) 205. 192 HEN 48 279v (1698), 280 (1698); BH 134. 193 De 
Walle 4999: by ferstjerren is Haaye 23 jier. Hy is doopt tusken 2 july en 22 sept. 
1700. 194 Pieter Nieuwland, ‘Meylema’, yn: GJ 1989 55. 195 HCL gg82 
74. 196 Bertejier Brechtje: HCL c10 335 (3.12.1722); berop fan Julius neamd by 
de ûndertrou, gerjocht Ljouwert 25 febr. 1708. 197 Pieter Nieuwland, ‘Meyle-
ma’, yn: GJ 1989 55. 198 HCL nammelist ferstoarnen Ljouwert 1723-1748 
176. 199 HCL argyf Nieuw Stadsweeshuis nr. 1365. 200 HCL c6 415 
(2.11.1699).  201 HvF 10102: stjerdatum fan Dominicus. 202 CBG A. Schil-
lings, Matricule de l’université de Louvain VII (Brussel 1963-1969) 57 nr. 262; S.J. 
Fockema Andreae en Th.J. Meyer (ed.), Album Studiosorum Academiae Franekeren-
sis (Franeker 1968); M. Engels, Naamlijst advocaten http://home.wanadoo.nl/
mpaginae/Advocaten/advostrt.htm 203 HCL x14 253 (19.2.1726). 204 HvF 
10352, 11758. 205 HCL w012 115 (1713); HvF 11055 (10.2.1722); 11218 
(2.2.1723). 206 Berte en doop en stjerdatum fan Thomas: Verzameling aante-
keningen….…bijeengebracht …..door wijlen A.J. Bruinsma – mei dêryn oante-
keningen fan Gijsbertus Cathius – ,yn: Tresoar, oanfraachnûmer 6305 Hs/33, 
portefeuille 33 XV, dêryn omslach Ernsthuis. Alden fan Thomas en syn leeftyd: 
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jerren frou as Hieke Dominici Voets: DTB 271, Frjentsjer r.k. stjer-
boek. 246 Neamd yn DTB 255, Frjentsjer begraafregister, as bern fan Eeltje 
Hanses. 247 By syn ûndertrou (gerjocht Frjentsjer 17 maaie 1783) is Jan skip-
stimmerfeint; ferstjerren frou: DTB 254, Frjentsjer stjerregister, dêr ek leeftyd 
neamd. 248 Neamd yn DTB 255, Frjentsjer begraafregister as bern fan Eeltje 
Hanses. 249 Beroppen resp. neamd by ûndertrou (gerjocht Frjentsjer 3 
maaie 1755) en trouwen. Hiltje en har âlden wurde neamd yn Johan Nota, De 
families Nota oant no ta, 1650-1990 (Joure 1989).  250 Ferstjerren neamd as 
bern fan Pieter Hansen yn DTB 255, Frjentsjer begraafregister; ik nim oan dat 
it om dizze Hans giet. 251 Ferstjerren man: houliksakte dochter Wikje Kleis-
ma, Boalsert 16.11.1828. 252 Berop manlju neamd by trouwen; ferstjerren en 
leeftyd twadde man: DTB 254, Frjentsjer stjerregister; ferstjerren Jouckje: hou-
liksakte soan Klaas Foppes Molenaar, Blije 15.5.1816. 253 Stjerdatum fan syn 
frou Antje Foppes: sjoch houliksakte soannen Teunis en Tjeerd; stjerdatum 
fan syn frou Aaltje Tjeerds: DTB 3, Achtkarspelen stjerregister, dêrby leeftyd 
neamd.  254 Spesykohier Achtkarspelen Surhuzum nr. 75, 1768-1805; ACH 
100 213; 106 290. 255 FRR 319 180v (1782, reg. 28.7.1791), 180 (15.7.1790); FRR 123 
(6.6.1800); Harry O. Veldman, Schuitmakers in Franeker (Franeker 2009) 
69. 256 Neffens it trouboek fan De Lemmer, dêr’t Tietje wenne, is Geert ôf-
komstich fan Boazum. 257 Jacobus wie tsjûge by de doop fan Teede Eeltjes 
(XIa-3) yn 1811 yn Snits, mar hy wie wei doe’t syn dochter stoarn is yn 1830; 
ferstjerren Sytske: DTB 254, Frjentsjer stjerregister; dêr leeftyd neamd.
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… Tresling
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pieter nieuwland

Tresling

Al tientallen jaren geleden trof ik, bij het uitzoeken van mijn 
kwartierstaat, twee relaties aan van de familie Tresling met mijn 
voorouders. Het waren broers uit Leeuwarden (in de genealogie IIa en 
IIc), die trouwden met boerendochters uit Hardegarijp resp. Wanswerd, 
van wie de eerste een tante was van de tweede. Hun vader bleek een 
immigrant uit Zwitserland te zijn. Ik vond Tresling een interessante 
naam, eigenlijk wel een beetje chic. In de loop der tijd werden ongeregeld 
notities gemaakt van toevallige vondsten en een paar jaar geleden 
besloot ik die uit te werken tot een meer complete genealogie. Een 
deel van de familiegeschiedenis is in 1928 gepubliceerd in Nederland’s 
Patriciaat; in voorkomende gevallen wordt daarnaar verwezen.
De hierna behandelde takken zijn - voor zover bekend - alle uitgestorven, 
althans in mannelijke lijn. Van de takken die in Nederland’s Patriciaat 
zijn beschreven zijn nog nazaten in leven, allen buiten Friesland.

I. Nicolaes Tresling (ook: Nicolaes Clasen Treslingh, Treslink, 
Treschlink), geboortig van Bazel, bij huwelijk ruiter, later vleeshouwer 
(1704, 1738) en koopman (1739) te Leeuwarden; verwerft het burgerrecht 
18 febr. 1708, mede voor zijn zoons Teye, Samuel en Nicolaes, begr. 
Leeuwarden 11 okt. 1747, tr. 1. Leeuwarden 29 nov. 1696 Aaltje Teyes, van 
Leeuwarden, begr. ald. 31 maart 1738; tr. 2. Britsum 6 sept. 1739 Gesina 
Geffenigs/Giffenigs, koopvrouw;1 zij tr. 1. (ondertr. Leeuwarden 14 sept. 
1720, att. verleend) Albartus Schouten, van Leeuwarden, zij van Bremen.
Uit het eerste huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
1. Teye, ged. 1 sept. 1697, volgt IIa.
2. Elisabeth Tresling, ged. 9 aug. 1699.
3.  Margaretha (ook: Margriet) Tresling, ged. 16 okt. 1701, tr. 1. 

Leeuwarden 17 april 1718 Otte Tjeerds (1736: van der Weyde), geb. 
Weidum, mr. vleeshouwer, burger van Leeuwarden 12 mei 1718; tr. 
2. Leeuwarden 5 mei 1748 Foppe Reiners Ekkringa, ged. ald. 4 aug. 
1695, mr. brouwer te Leeuwarden, burger ald. 15 dec. 1727, zoon van 
Reiner Foppes, bakker van het stadsweeshuis, en Geertie Timons; 
hij tr. 1. Leeuwarden 18 nov. 1725 Berber Gerardi Steensma.

4. Samuel, ged. 4 juni 1704, volgt IIb.
5. Nicolaas, ged. 5 febr. 1706, volgt IIc.
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overl. Irnsum 4 aug. 1789, zoon van Idzert Botes Nijdam, boer onder 
Grouw, ontvanger van Irnsum, tevens bijzitter van Idaarderadeel, 
en Nieske Jacobs Gronsma.4

1769, nov. 8: “Alzo Pier Nijdam en Lijsbet Teyes Tresling, echtel. tot Irnsum, 

door disfortuin en andere inconvenientien te eenemaal buiten staat waren 

geraakt om haar saken na behoren te redden, en nog schuldig zijnde ’s Lands 

penningen op lange na te kunnen voldoen …”. Pier was niet alleen de provincie 

geld schuldig, hij had ook grote huurachterstand bij de weduwe van grietman 

Van Eysinga. Zijn goederen werden bij boelgoed verkocht. Uit mededogen liet 

de landvrouw hem en Lijsbet enige goederen in bruikleen houden.5

4.  Rinske Tresling, ged. Leeuwarden 28 jan. 1725, begr. Bolsward 
15 okt. 1805, tr. ald. 10 mei 1787 Jacobus Groenewoud, ged. 
Leeuwarden 10 nov. 1726, executeur/gerechtsbode van Dokkum, 
zoon van Johannes Groenewoud, bode van de Staten van Friesland, 
en Catharina Sinnema; hij tr. 1. Beetster zwaag 13 jan. 1754 Andrieske 
Wygers Hoornstra.
Rinske doet belijdenis te Bolsward 8 febr. 1770 en vertrekt 10 mei 1787 naar 

Dokkum. Bij haar terugkeer naar Bolsward heeft ze kennelijk geen attestatie 

gevraagd.

5.  Aaltje Teyes Tresling, ged. Leeuwarden 22 okt. 1727, overl. Jorwerd 
7 april 1809, tr. Jorwerd 19 mei 1754 Jacob Pieters, ged. Jorwerd 15 
okt. 1724, schipper te Jorwerd, zoon van Pytter Jans, schipper, en 
Dieuwke Jans.

Uit het tweede huwelijk:
6.  Aarn Teyes Tresling, ged. Lekkum/Miedum 29 juni 1732.
7.  Beitske Teyes Tresling, ged. alsvoren, tweeling met voorgaande; 

beiden zijn jong overleden.
8.  Beitske Teyes Tresling, ged. Grouw 6 dec. 1733, overl. na 1770, tr. [ca. 

1754] Riemer Jouws, ged. Nijland 11 jan. 1728, schoen maker aldaar, 
overl. Nijland begin 17916, zoon van Jouw Sjoukes, schoenmaker, en 
Dieuwke Ruurds.
Beitske erfde van haar moeder een paar mooie stukken land, in totaal 

14 pondematen groot, te Hardegarijp.7 Ze verkocht die in 1760 aan Idsert 

Sjoerds Landheer, huisman aldaar.8

Uit het derde huwelijk:
9.  Sipke Teyes Tresling, ged. Akkrum 16 sept. 1742.
10.  Joek Teyes Tresling, ged. Akkrum 30 april 1744 (als Joekje), beluid/

begr. Sneek 22/25 okt. 1805 (gehuwd, nalatende een dochter), tr. 1. 
Sneek 17 mei 1778 Jentje Hettes, ged. Britswerd 25 aug. 1743, beluid/
begr. Sneek 29 nov./3 dec. 1795, zoon van Hette Gosliks en Janke 
Johans; tr. 2. Sneek 30 april 1797 Wytse Alberts, overl. Sneek 16 jan. 
1808 (oud 67 jaar, nalatende een zoon en twee dochters); hij tr. 1. 

6. Sipke, ged. 15 juli 1708, volgt IId.
7. Hendrik, ged. 25 aug. 1709, volgt IIe.

IIa. Teye Tresling (zoon van I), ged. Leeuwarden 1 sept. 1697, boer te 
Loënga (1749), later chercher (opzichter), overl. Workum 13 jan. 1763, tr. 
1. Leeuwarden 30 jan. 1718 Baukje Hendriks, ged. Leeuwarden 14 okt. 
1694, dochter van Hendrick Hillebrandts, brouwersgezel, en Rinske 
Jentjes; tr. 2. Rijperkerk 9 sept. 1731 Antje Arends, van Hardegarijp, 
geb. Veenwouden ca. 1703, overl. voor 1738, dochter van Arend Hayes 
en Beitske Jetses2; tr. 3. N.N.; tr. 4. Loënga 17 nov. 1748 Martjen Pieters, 
ged. Rauwerd 7 jan. 1725, overl. Oudega (Sm.) [mei/juni] 1756, dochter 
van Pieter Dirks, boer, en Jent(ie) Jentjes; tr. 5. Stavoren 11 jan. 1758 
Feyk Hoites, ged. rk Bakhuizen 9 mei 1723, dochter van Hoite Ymes en 
Jantje “Hoites”; tr. 6. Workum 1 juli 1761 Fokeltje Meyes, ged. Workum 
1 jan. 1738, belijd. aldaar 5 dec. 1760; vertrokken met attestatie naar 
Harlingen, daar aangenomen 24 jan. 1765, dochter van Meye Hanses en 
Lisk Abrahams; zij tr. 2. Harlingen 9 sept. 1764 Oene Hendriks Jongma, 
soldaat, van Leeuwarden.
Welk beroep Teye na zijn eerste huwelijk te Leeuwarden uitoefende is niet 

bekend. Via zijn tweede vrouw zal hij in het boerenbedrijf zijn beland, een nogal 

ongebruikelijke stap voor een stedeling. Het ging hem niet echt voor de wind 

(quotisatie Loënga: een arme boer, 4+2 personen, aanslag £ 32-0, wat neerkomt op 

een vermogen van ongeveer £ 300). De veepest kan natuurlijk ook een rol hebben 

gespeeld. Vermoedelijk in 1750 moest hij het boerenbestaan opgeven en werd hij 

chercher ofwel opzichter, een lage inspectiefunctie in het belastingwezen. Mogelijk 

is hij te Nijland niet chercher, maar arbeider geweest. Teie Tresling en Martien 

Pieters worden 16 mei 1756 te Oudega (Sm.) als lidmaten aangenomen met attestatie 

van Scharne goutum (“obierunt”, d.i.: beiden overleden). De speciekohieren melden: 

komt 1755 te Oudega (nr. 124) als molenopzichter (herkomst niet vermeld); 1756: de 

vrouw overleden; 1757 naar Stavoren (hij heeft geen kerkelijke attestatie gevraagd 

en bleef formeel dus lidmaat te Oudega); 1759 naar Workum nr. 557 (later nr. 122); 

1763: “dood, de huishouding opgebroken, de vrouw werkt voor dienstmeid”. Die 

laatste mededeling is later doorgehaald en vervangen door “staat op nr. 320”. 

Zijn minderjarige zonen werden “uit sonderlinge liefde en gratie” op 27 jan. 1763 

opgenomen in het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden.3

Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas, ged. Leeuwarden 21 okt. 1718, volgt IIIa.
2. Hendrik, ged. Leeuwarden 20 maart 1720, volgt IIIb.
3.  Lijsbet Teyes Tresling, ged. Leeuwarden 28 febr. 1723 (als Elysabeth), 

overl. Irnsum 2 maart 1807, tr. (3de procl. Rauwerd/Irnsum 12 jan. 
1749, getr. te Loënga) Pier Idzerts Nijdam, ged. Grouw 6 okt. 1720, 
boer, tevens ontvanger van Irnsum, vanaf 1769 arbeider aldaar, 
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Tresling, overleden te Jelsum 30 dec. 1838, dan weduwe van de timmerman 

Pieter Pieters Kamminga. Volgens de aangevers was zij 62 jaar oud, geboren te 

Giekerk [1776], dochter van wijlen Aaltje Tresling.

4.  Georgius, ged. 3 aug. 1742, volgt IIIf.
5.  Pieter Tresling, ged. 29 juli 1744, vermoedelijk jong overleden.
6.  Dirkje Tresling, ged. 2 juli 1749, vermoedelijk jong overleden.

Te Leeuwarden zijn vier kinderen van Samuel Tresling begraven: 16 mei 1746, 

29 aug. 1749, 19 okt. 1750 resp. 7 aug. 1762 (zoon).

IIc. Nicolaas Tresling (zoon van I), ged. Leeuwarden 5 febr. 1706, bedienaar 
der armen te Leeuwarden (1749, 1766), begr. aldaar (Oldehoofsterkerkhof ) 
26 sept. 1776, tr. Wanswerd 16 sept. 1753 Rixtje Piers, geb. Wanswerd ca. 
1728, overl. [Leeuwarden] voor 1766, dochter van Pier Dirks en Sjoukje 
Arends.10

Uit dit huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
1.  Nicolaas, ged. 13 nov. 1754, volgt IIIg.
2.  Pier Tresling, ged. 17 maart 1756, overl. voor 1766.

Kinderen van Nicolaas Tresling zijn begraven op het Oldehoofsterkerkhof 

18 febr. 1768 en 20 juli 1770.

IId. Sipke Tresling (zoon van I), ged. Leeuwarden 15 juli 1708, bode van 
de Staten van Friesland (1730), substituut-procureur-generaal bij het 
Hof van Friesland 4 dec. 1738 loco zijn schoonvader,11 overl. Leeuwarden 
19 sept. 1788, tr. ald. 1 dec. 1730 Beitske Ruardi, geb. Leeuwarden 12 febr. 
1710, begr. ald. 1 okt. 1781, dochter van Johannes Ruardi, substituut-
procureur-generaal 1730-1738, en Nieske Paulus Kreeft.
Quot.: de substituut Tresling, 5+3, 53-18. Sipke Tresling werd op 1 sept. 1787 ontslagen 

tijdens de patriottische woelingen van die tijd, wegens ouderdom en daarmee 

gepaard gaand gebrek aan daadkracht. Hij werd opgevolgd door de destijds beruchte 

fanaat Pieter Heerbels.12

Uit dit huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
1.  Nieske Tresling, ged. 26 nov. 1730 (tenzij er sprake is van een 

vergissing, is dat vijf dagen vóór het huwelijk van de ouders; het 
doopboek meldt die omstandigheid niet), begr. Leeuwarden 29 juli 
1764, tr. Engelum 15 april 1754 Nicolaas Storm, ged. Leeuwarden 
14 dec. 1725, mr. steenhouwer te Leeuwarden, begr. ald. 23 dec. 
1762, zoon van Roeloff Storm, kamerbewaarder van Gedeputeerde 
Staten, en Margaretha Christina Jansonius.

2.  Aaltje Tresling, ged. 11 juni 1732, overl. Leeuwarden 18 sept. 1807, 
oud 76 jaar, ongehuwd, begr. Huizum 24 dito.

3.  Johanna Tresling, ged. 3 maart 1734, tr. Leeuwarden (Grote Kerk) 
25 aug. 1754 Gijsbertus van der Ley, ged. Leeuwarden 22 mei 1729, 

Sneek 4 juli 1762 Rinske Hiddes; tr. 2. ald. 27 mei 1781 Hoitje Kleises.
Uit het vierde huwelijk:
11.  Jenke (Jinke) Teyes Tresling, ged. Loënga 24 aug. 1749, overl. 

Joure 19 okt. 1836, tr. 1. Scharnegoutum 21 jan. 1770 Jacob Jans, 
olieslagersknecht, beluid/begr. Sneek 1/5 juni 1791; tr. 2. Sneek 
4 maart 1798 Sytze Egberts (1811: Beinema), ged. Goënga 24 juni 
1742, arbeider te Sneek, overl. ald. 1 mei 1825, zoon van Egbert Sytses, 
boer, en Mintje N.; hij tr. 1. Goënga 28 mei 1772 Trijntje Obbes.

12.  Thomas, ged. Loënga 10 jan. 1751, volgt IIIc.
13.  Pieter Teyes Tresling, ged. Nijland 18 febr. 1753.

Pieter werd door de regenten van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden op 

1 jan. 1764 als leerjongen geplaatst bij de chirurgijn Dirk Pars, op 9 juni 1766 bij 

de wagenmaker Harmen Jans.9 Hoe het hem later verging, heb ik niet kunnen 

vinden; ik neem aan dat hij als jongen is overleden.

14. Marten, geb. Oudega (Sm.) 1755, volgt IIId.

IIb. Samuel Tresling (zoon van I), ged. Leeuwarden 4 juni 1704, organist 
van de Westerkerk te Leeuwarden, laatst opzichter (chercher), overl. 
Drogeham 1783/84, tr. (att. naar Berlikum 1 juli 1736) Johanna Koumans, 
overl. Oudkerk 1786/87, dochter van Gerrit Coumans, mr. boekdrukker, 
vroedsman van Dokkum, en Dirkje Horatii.
Quotisatie Leeuwarden (1749): organist, begoedigd volgens personeel [kohier], 3+5 

personen, aanslag £ 58-12. Ik weet niet wat er mis is gegaan. Op een leeftijd waarop 

wij tegenwoordig met pensioen gaan moest Samuel een nieuwe carrière als chercher 

beginnen. Het personeel kohier, waarop hij voor £ 2500 stond aangeslagen, meldt 

in 1770 dat hij insolvent is. Hij wordt geplaatst achtereenvolgens te Oudkerk 1770, 

Ee 1771, Anjum 1772, Nes (Westd.) 1776, Giekerk 1778 en Drogeham 1782. Hier is hij 

overleden; de weduwe keert mei 1784 terug in Oudkerk.

Uit dit huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
1.  Nicolaus Tresling, ged. 19 april 1737.
2.  Gerrit, ged. 13 maart 1739, volgt IIIe.
3.  Aaltje Tresling, ged. 19 mei 1741; komt mei 1784 met haar moeder 

van Drogeham naar Oudkerk, vertrokken naar Ameland 1786 of ’87 
(waar haar broer Georgius dan predikant is), overl. Oenkerk 4 nov. 
1809 (71 jaar, gehuwd, geen kinderen), tr. 1. Leeuwarden 25 mei 1777 
Lovys van den Berg, ged. Leeuwarden (rk statie Breedstraat) 9 sept. 
1747 (als Ludovicus), zoon van Jacobus van den Bergh en Marijke 
Louys); tr. 2. Oenkerk 30 mei 1790 Gosse Pieters, ged. Oenkerk 
7 mei 1730, arbeider te Oenkerk, overl. ald. 4 okt. 1808 (79 jaar, 
gealimenteerd, nalatende vijf kinderen), zoon van Pieter Annes en 
Pietje Gosses; hij tr. 1. Oenkerk 26 april 1750 Aukje Eelkes.
Vermoedelijk is Aaltje de moeder van Cornelia (ook: Corneliske Cornelis) 
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2. Sneek 17 febr. 1788 Egbertje Jans Donker en liet bij overlijden zes 
kinderen na.

2.  Jelle, ged. 21 sept. 1754, volgt IVa.
3.  Baukje Nicolaas Tresling, ged. 20 maart 1761, overl. Engelum 

20 maart 1835 (als Baukje Klazes Treslinga), tr. Goënga 9 mei 1782 
(hij van Leeuwarden, zij van Gauw) Pieter Klases (Kalm), ged. 
Engelum 23 maart 1761, zoon van Klaas Pieters en Beitske Tjitzes.15

IIIb. Hendrik Tresling (zoon van IIa), ged. Leeuwarden 20 maart 
1720, soldaat (1758), begr. Leeuwarden 27 april 1762, tr. ald. 19 nov. 1758 
Fenne(ke) Jurjens, begr. Leeuwarden 15 juli 1800.
Uit dit huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
1.  Baukje Tresling, ged. 7 okt. 1759.
2.  Tjaltje Tresling, ged. 21 maart 1762.

Vermoedelijk zijn beiden jong overleden. Kinderen van Fenne Tresling werden 

begraven bij de Galileërkerk 23 sept. 1762, resp. 20 mei 1764.

IIIc. Thomas Teyes Tresling (zoon van IIa), ged. Loënga 10 jan. 1751, 
schoolmeester te Stavoren, tevens stadsbode aldaar, overl. Stavoren 8 april 
1815, tr. 1. ald. 20 dec. 1772 Trijntje Pyters Winius (Wijnjus, Wynius), ged. 
Stavoren 30 sept. 1739, overleden aldaar (voor beluiden betaald 9 juni) 
1779, dochter van Pyter Nannings, matroos, en Ymk Sjoerds; tr. 2. 
Stavoren 26 dec. 1779 Sybrich Hanses Mansveld, geb. Stavoren 6 dec. 1756, 
op belijdenis gedoopt aldaar 21 mei 1783, overl. Stavoren 5 april 1826, 
dochter van Hans Ysaäks, veerschipper, en Hittje Nannings.
Thomas werd door de regenten van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden op 

15 nov. 1763 als leerjongen geplaatst bij Hermanus Bakker, mr. kistenmaker, en op 

1 okt. 1764 nogmaals.16 Hij deed belijdenis te Leeuwarden 6 dec. 1771 en kreeg 15 dito 

attestatie naar Stavoren.

Uit het eerste huwelijk (geboren te Stavoren):
1.  Teye Thomas Tresling, geb. 29 sept. 1773, vanaf mei 1796 

schoolmeester te Koudum, per 1 juni van dat jaar ook voorzanger en 
instructeur der navigatie, vanaf 1803 ook organist aldaar, behaalde 
nooit een rang,17 overl. Koudum 18 febr. 1818, tr. ald. 12 nov. 1797 
Lijsbert Gerrits Lels(z), geb. Koudum 24 aug. 1777, overl. ald. 15 febr. 
1831, dochter van Gerrit Lelsz, kapitein ter koopvaardij, en Aalk 
Ydes.

2.  Pieter, geb. 1 dec. 1775, volgt IVb.
Uit het tweede huwelijk (geboren te Stavoren):
3.  Maartje Tresling, geb. 30 juni 1780, overl. Stavoren 27 febr. 1810 

(gehuwd, nalatende een kind), tr. ald. 6 okt. 1799 Fredericus van 
Juchem, van Amsterdam, geb. Cadzand 1767, apothekers bediende 

procureur-postulant, geïmmatriculeerd als notaris 9 jan. 1750, nog 
vermeld als zodanig 1778, zoon van Theodorus van der Ley, notaris, 
en Maria van de Velde.

4.  Nicolaas Tresling, ged. 15 april 1736, begr. Leeuwarden 15 febr. 1740.
5.  Tjalling, ged. 23 juli 1738, volgt IIIh.
6.  Nicolaas, ged. 11 maart 1740, volgt IIIi.
7.  Johannes Tresling, ged. 17 april 1743, procureur-postulant, begr. 

Leeuwarden 12 sept. 1770, tr. ald. (Grote Kerk) 5 nov. 1769 Hiskia 
Gesina Geertruida de Larive, ged. Maastricht 11 febr. 1753, dochter 
van ds. Hanso Wilhelmus de la Rive, predikant te Oostermeer-
Eestrum, vanaf 1751 te Maastricht, en Aukjen Raasveld.

8.  Doekje Tresling, ged. 21 maart 1749, jong overleden.
9.  Doekje Tresling, ged. 9 april 1751, vermoedelijk begr. Leeuwarden 

30 maart 1758 (“een kind van de substituut S. Tresling”).

IIe. Hendrik (ook: Hendricus) Tresling (zoon van I), ged. Leeuwarden 
25 aug. 1709, mr. vleeshouwer te Leeuwarden op de Nieuwestad NZ 
(“hofslachter”, 1740); quot.: mr. slagter, 4+1, 49-13 +8), tr. 1. Leeuwarden 
(Westerkerk) 6 maart 1740 Anna Sophias Eilhof, vrijwel zeker dochter 
van Saphius Pyters Eil(h)of en Ruyrdtje Ruyrds13; tr. 2. (att. naar Marrum 
10 nov. 1743) Geeltje Martens Ferwerda, ged. Marrum 31 jan. 1710, dochter 
van Marten Gerlofs en - vermoedelijk - Rieneke Gerryts.
Kinderen (gedoopt te Leeuwarden), uit het eerste huwelijk:
1.  Sophias Tresling, ged. 8 nov. 1741, begr. Leeuwarden 18 dito.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Nicolaas, ged. 9 aug. 1744, volgt IIIj.
3.  Marten Tresling, ged. 11 sept. 1746, jong overleden.
4.  Marten Tresling, ged. 2 april 1749, begr. Leeuwarden 2 febr. 1784.
5.  Aaltje Tresling, ged. 26 juni 1750.
6.  Hendrik Tresling, ged. 3 nov. 1752.

IIIa. Nicolaas (ook wel: Klaas) Teyes Tresling (zoon van IIa), ged. 
Leeuwarden 21 okt. 1718, overl. [IJlst] na 1790, tr. 1. Baukje Jelles, ged. 
Sneek 13 jan. 1730, overl. Goënga 1776, dochter van Jelle Gerbens, boer te 
Goënga (1749), en Foekje Fransen; tr. 2. Goënga 29 maart 1778 Elisabeth 
Eertmans; zij staat als weduwe op de lidmatenlijst 1816 van de Ned. 
Herv. gemeente te IJlst.14

Uit het eerste huwelijk (gedoopt te Goënga):
1.  Foekje Nicolaas Tresling, ged. 1 maart 1750, tr. IJlst 24 mei 1772 (hij 

van IJlst, zij van Tirns) Hendrik Willems Welma, ged. IJlst 14 febr. 
1745, overl. Sneek 1 febr. 1808, zoon van Willem Hendriks Welma, 
zeilmaker, burgemeester van IJlst, en Reinskjen Meinderts; hij tr. 
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IIIe. Gerrit Tresling (zoon van IIb), ged. Leeuwarden 13 maart 1739, 
drukker, uitgever en boekverkoper te Leeuwarden in “de Zaadzaaier” in 
de Peperstraat, werkt veel samen met zijn schoonvader, burgervaandrig 
(1763, -hopman 1782), bij overlijden burgerkolonel, overl. Leeuwarden 
12 aug. 1787,22 tr. 1. (att. naar Berlikum 25 mei 1760) Maria Ferwerda, 
ged. Leeuwarden 11 juli 1742, begr. Leeuwar den 5 april 1781, dochter van 
Abraham Ferwerda, uitgever en boekverkoper, en Machteltje Borgrink; 
tr. 2. Leeuwarden 24 maart 1782 Klaaske Ferwerda, ged. Leeuwarden 
18 maart 1740, dochter van Willem Ferwerda, deurwaarder, en Trijntje 
IJlst; zij tr. 2. Roordahuizum 7 juni 1789 Cornelis van Sligh, van 
Groningen, en zal daarheen zijn vertrokken.
Uit het eerste huwelijk (geboren/gedoopt te Leeuwarden):
1.  Johanna Tresling, ged. 10 april 1761.
2.  Magteltje Tresling, ged. 10 dec. 1762.
3.  Magteltje Tresling, ged. 3 okt. 1766.
4.  Abraham Ferwerda Tresling, ged. 11 jan. 1769. 
5.  Samuel, geb. 15 okt. 1777, volgt IVd.

Samuel was in 1787 het enige kind in leven; te Leeuwarden zijn kinderen van 

Gerrit Tresling begraven 29 juli 1772, 26 maart 1781 resp. 16 febr. 1784.

IIIf. Dr. Georgius Tresling (zoon van IIb), geb. Leeuwarden 30 juli 
1742, præparatoir geëxamineerd door de Classis Leeuwarden 24 april 
1770, woont 1776 te Amsterdam en is dan beroepen predikant te Nes 
(Am.); predikant aldaar 1777, neemt afscheid 23 sept. 1787 (wat zou 
samenhangen met de woelingen van die tijd), wordt 2de præceptor bij 
de Latijnse school te Leeuwar den, neemt daar ook predikdiensten waar; 
predikant te Burgh (op Schouwen in Zeeland) 29 mei 1797; 2 juli 1797 te 
Terneuzen; te Schore en Vlake 9 okt. 1808; naar Meliskerke 15 dec. 1811, 
overl. ald. 28 okt. 1824, tr. Leeuwarden (Grote Kerk) 15 dec. 1776 Frena 
Vollenweider, ged. Leeuwarden 29 sept. 1751, nog in leven 1824, dochter 
van Johannes Vollenweider en Trijntje Gijsberts.23

Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Tresling, geb. Nes 24 okt. 1777; belijd. Terneuzen 1799, 

vertrokken naar Den Haag.
2.  Johanna Berbera Tresling, geb. Leeuwarden 6 juni 1779; belijd. 

Terneuzen 1801, tr. Pieter Eekman, naar elders vertrokken.
3.  Janke Tresling, geb. Nes 7 aug. 1781; belijd. Terneuzen 1805, met 

ouders naar Schore 1808, naar Meliskerke 1811, overl. Aagtekerke 
1821, tr. Westkapelle 14 maart 1813 ds. Jacobus de Rochefort.24

4.  Samuel Johannes Tresling, geb. Nes 11 sept. 1783, jong overleden.
5.  Johannes Georgius Tresling, geb. Nes 10 aug. 1786; belijd. 

Terneuzen 1806, vertrokken naar Goes, 1811 terug in Terneuzen, 

te Bolsward (1820), overl. Lemmer 15 juni 1844 (als Frederik van 
Jochum), zoon van Frederik van Juchem en Anna Schreuder; hij tr. 
2. Bolsward 25 nov. 1810 Antje (Anke) Joosten Hollander.

4.  Meins Tresling, geb. 1 aug. 1781, overl. (ver) voor 1811.

IIId. Marten Tresling (zoon van IIa), geb. Oudega 1755; op belijdenis 
gedoopt (geref.) Leeuwarden 9 maart 1781, mr. koperslager 
achtereenvolgens te Gorredijk, Stiens en St. Annaparochie; doopsgezind 
predikant te Witmarsum-Pingjum vanaf 1794, overl. Pingjum 27 okt. 
1826, tr. 1. Oldeboorn 16 april 1781 Hendrikje Rijks Spoelstra, geb. 
Huizum 1756, overl. (als Hendrikje Barends Spoelstra) Pingjum 28 dec. 
1825 18, dochter van Rijk Berends, kaaskoopman in de Schrans, en Geiske 
Bernardus; tr. 2. Wonseradeel 5 aug. 1826 Antje Oepkes Tilsma (ook: 
Tilstra), geb. Schraard 14 febr. 1781, weduwe van Klaas Symens Tilsma, 
arbeidster te Schraard (1826), overl. ald. 16 aug. 1839, dan zonder beroep, 
dochter van Oepke Rommerts en Rinske Folkerts.
Marten werd door de regenten van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden op 

10 maart 1767 geplaatst als leerjongen bij A. Eisma, mr. koperslager aldaar; dit contract 

werd enige malen verlengd. Op 30 maart 1778 werd hij geplaatst bij de koperslager met 

de toepasselijke naam Klinkhamer.19 In september 1777 werd hij door de regenten 

uitverkoren om de stadhouderlijke familie bij haar vertrek uit Leeuwarden namens 

de wezen toe te spreken.20 Na zijn huwelijk vestigde hij zich als meester koperslager 

te Gorredijk. Van daar vertrok hij 7 febr. 1788 met attestatie naar Stiens. Uit de 

handelingen van de kerkenraad te Stiens van 26 nov. 1793 blijkt dat hij zich in januari 

van dat jaar had gevestigd te St. Annaparochie. Maar dat was niet de reden dat zijn 

naam ter sprake kwam: het was de kerkenraad namelijk ter ore gekomen dat hij 

daar geregeld de doopsgezinde godsdienstoefening bijwoonde, en zelfs te Dokkum 

een gehoor van “Mennoniten” had toegesproken met Efeze 5: 15 en 16 (“Zie dan hoe 

gij voorzichtiglijk wandelt”) als uitgangspunt. De kerkenraad kon niet veel anders 

uitrichten dan hem een attestatie te weigeren.21 Dat deerde Marten weinig; hij werd op 

22 december 1793 lidmaat van de doopsgezinde gemeente te Oudebildtzijl. Daarbij is 

aangetekend dat hij 22 juni 1794 “als Leeraar” met attestatie vertrok naar Witmarsum. 

Hij vestigde zich te Pingjum en bleef daar tot zijn dood doopsgezind predikant. 

Zijn vrouw volgde hem destijds niet in deze geloofs overgang. Of zij later te Pingjum 

doopsgezind werd, valt, bij gebreke van lidmatenregistratie aldaar, niet na te gaan.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Henricus Tresling, geb. Gorredijk 22 sept. 1784, begr. ald. 7 febr. 

1785.
2.  Hendrikus, geb. Gorredijk 24 juni 1786, volgt IVc.
3.  Martje Tresling, geb. Stiens 18 mei 1792, overl. Sneek 23 mei 1814 

(als Maatje Tresling), ongehuwd, wonende te Pingjum.
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1.  Helena Tresling, ged. 13 mei 1767, overl. Groningen 26 okt. 1831, 
tr. Schingen 1 juli 1788 ds. Wilhelmus Janssonius, predikant te 
Winsum (Gr.), overl. Uithuizen 19 nov. 1825.

2.  Dr. Theunes Haakma Tresling, ged. 13 jan. 1769, advocaat, tr. 
Groningen 13 juli 1794 Elisabeth Ruardi.26

IIIi. Nicolaas Tresling (zoon van IId), ged. Leeuwarden 11 maart 1740, 
luitenant in Staatse dienst, wellicht eerder koopman te Leeuwarden bij 
de Ossekop (1767), nog in leven 1788, tr. Leeuwarden 2 mei 1764 Dirkje 
Hoeke, ged. Leeuwarden 3 juli 1729, dochter van Tiete Hoecke, koopman 
in bouwmaterialen, en Rinske Adema.
Uit dit huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
1.  Sipke Tresling, ged. 1 sept. 1769, vermoedelijk jong overleden.27

2.  Rinske Tresling, ged. 19 mei 1771, overl. Leeuwarden 1 april 1774.

IIIj. Nicolaas Tresling (zoon van IIe), ged. Leeuwarden 9 aug. 1744, mr. 
kunstschilder en verlakker, overl. Leeuwarden (in het diaconiehuis) 
28 mei 1820, tr. Leeuwarden 29 maart 1778 Antje Sybouts, overl. ald. 
13 mei 1809 (oud 53 jaar, nalatende een kind).
Uit dit huwelijk (geboren te Leeuwarden):
1.  Geeltje Tresling, geb. 18 april 1779, jong overleden.
2.  Aukje Tresling, geb. 2 okt. 1784, overl. Amsterdam 28 jan. 1825, tr. 

stadhuis Leeuwarden 20 mei 1810 Jacob Kamphuis, geb. Leeuwarden 
5 okt. 1783, chirurgijn en barbier (“baardscheerder”) te Leeuwarden 
(1812), laatst te Dokkum, overl. ald. 2 okt. 1815, zoon van Harmanus 
Kamphuis (Camphuis), mr. bakker, en Henderica Faber.
Jacob Kamphuis nam 27 april 1813 dienst als fuselier in het 124ste regiment 

infanterie, als remplaçant voor Sjoerd Klazes Kleiterp te Mantgum, maar is 

korte tijd later gedeserteerd.28

3.  Hendrik Tresling, geb. 15 dec. 1785, jong overleden.
Geeltje of Hendrik is begr. Leeuwarden 2 aug. 1787.

IVa. Jelle Niclases Tresling (zoon van IIIa), ged. Goënga 21 sept. 1754, 
schipper te Minnertsga, sinds 1787 afwezig,29 tr. Goënga 8 sept. 1782 
(hij van Gauw, zij van Marssum) Geeske Klazes Kolm(er), ged. Engelum 
12 mei 1754, overl. Minnertsga (ten huize van haar dochter Sijke) 29 sept. 
1827, dochter van Klaas Pytters en Sijke Jans.30

Uit dit huwelijk (geboren te Minnertsga):
1.   Niklaas Tresling, geb. 29 juli 1783, jong overleden.
2.  Klaas Jelles Tresling, geb. 14 okt. 1784, arbeider te Minnertsga, 

overl. ald. 29 nov. 1832, tr. Barradeel 20 juni 1829 Baukje Idses van 
der Weide, ged. rk Sneek 4 febr. 1790, dienstmeid te Minnertsga 

met att. vertrokken naar IJzendijke 27 sept. 1813, organist aldaar, 
overl. IJzendijke 8 juni 1847, gehuwd.

6.  Gerrit Tresling, geb. Leeuwarden 1 okt. 1788.
7.  Nicolaas Johan Tresling, geb. Leeuwarden 10 jan. 1791, siroopmaker, 

later ambtenaar, overl. Amsterdam 5 jan. 1868, liet nageslacht na.

IIIg. Nicolaas Tresling (zoon van IIc), ged. Leeuwarden 13 nov. 1754, 
bedienaar der armen aldaar, als zodanig beëdigd 1790, ontslagen 1796, 
naderhand in zijn ambt hersteld, overl. Leeuwarden 21 jan. 1840, tr. ald. 
23 mei 1787 Anna Maria Muller, ged. Leeuwarden 28 mei 1769, overleden 
ald. 27 okt. 1829, dochter van Johan Daniël Muller, hovenier, laatst 
koster van de Waalse Kerk, en Anna Klinkhof.
Nicolaas adverteert in 1796 dat hij, ingevolge zijn ontzetting uit het ambt van 

armendienaar wegens “het weigeren der Verklaaring”, onderwijs gaat geven in het 

“teekenen met waterverf ”.25 Naderhand is hij hersteld als armen bedienaar, wat 

blijkbaar hetzelfde was als eerste bode bij de Stadsarmenkamer (1821, 1823).

Uit dit huwelijk (geboren te Leeuwarden):
1.  Anna Tresling, geb. 20 dec. 1789, overl. Leeuwarden 21 dec. 1864, tr. 

ald. 4 april 1821 Martinus Jacobus Schuurmans, geb. Leeuwarden 
11 mei 1787 (ged. 1 juni 1787 als Marten), boendermaker (1821), 
later koopman te Leeuwarden (1823, 1858), overl. ald. 16 sept. 1858, 
zoon van Jacob(us) Schuurman(s), kunstschilder, en Uilkje van der 
Veer.

2.  Aaltje Tresling, geb. 23 nov. 1791, winkelierster, “modemaakster” 
(1840), overl. Leeuwarden 24 sept. 1861, tr. ald. 26 nov. 1823 Johan 
Heinrich August Röder, geb. Zwolle 17 mei 1789, onderwijzer 2de 
rang te Hoogeveen (begin 1823), geëmployeerde bij de directe 
belastingen (in- en uitgaande rechten) te Leeuwarden (november 
1823), huisonderwijzer (1828), ook aangeduid als taalmeester 
(1829), overl. Zwolle 5 juni 1868, zoon van Johan Christiaan David 
Röder en Sophia Johanna Christiana Roddewig.

3.  Nicolaas Tresling, geb. 22 jan. 1794, begr. Leeuwarden 26 okt. 1797.
4.  Daantje Tresling, geb. 20 nov. 1799, overl. Utrecht 10 okt. 1873, 

woonachtig te Leeuwarden, ongehuwd.

IIIh. Tjalling Tresling (zoon van IId), geb. Leeuwarden 19 juli 1738, 
luitenant van het Fries-Nassause Krijgsgerecht, collecteur van de accijns 
op het zout (1770), overl. Leeuwarden 29 maart 1772, begr. Lekkum, tr. 
Leeuwarden 1 juni 1766 Petertje Haakma, ged. Leeuwarden 21 febr. 
1744, overl. Groningen 3 jan. 1821, dochter van Theunis Haakma, 
uurwerkmaker, en Helena Wighman.
Uit dit huwelijk (gedoopt te Leeuwarden):
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Brouwer, geb. Scharnegoutum 19 maart 1775, overl. Sneek 5 dec. 1826, 
dochter van Seerp Harmens en Aukjen Jans; tr. 2. Hennaarderadeel 
21 mei 1836 Angenietje Johannes de Jong, geb. Woudsend 16 april 1804, 
overl. Lutkewierum 2 dec. 1873, dochter van Johannes Freerks de Jong, 
arbeider, en Aaltje Ages Ligtland.
Uit het eerste huwelijk (geboren te Sneek):
1.  Marten Hendrikus Tresling, geb. 18 april 1813, bakkersknecht 

te Lutkewierum (1836), later schipper aldaar (1837, 1863), overl. 
Lutkewierum 16 jan. 1875 (dan zonder beroep), tr. Hennaarderadeel 
6 mei 1836 Trijntje Pieters Garda, geb. Lutkewierum 24 aug. 1799, 
overl. ald. 14 dec. 1866, dochter van Pieter Oeges Garda, mr. kuiper, 
en Jeltje Diederts.
Uit dit huwelijk (geboren te Lutkewierum):
-  Harmke, 17 maart 1837, overl. Lutkewierum 12 sept. 1860, 

ongehuwd. 
-  Jeltje, 7 maart 1842, overl. Lutkewierum 1 febr. 1913 (nageslacht 

Hoekstra).
2.  Aukjen Tresling, geb. 4 maart 1815, overl. Sneek 13 nov. 1816.
Uit het tweede huwelijk (geboren te Rien onder Lutkewierum):
3.  Hendrik Hendrikus Tresling, geb. 16 mei 1839, overl. Rien 18 mei 

1840.
4.  Hendrikje Hendrikus Tresling, geb. 1 maart 1843, overl. Bolsward 

11 dec. 1875, tr. Hennaarderadeel 26 jan. 1867 Uilke Willems de Jong, 
geb. Ureterp 2 nov. 1838, schipper te Bolsward, laatst te Rotterdam, 
overl. ald. 8 febr. 1890, zoon van Willem Uilkes de Jong, schipper, 
en Tjimkje Ebes Heersma.

IVd. Dr. Samuel Tresling (zoon van IIIe), geb. Leeuwarden 15 okt. 1777, 
geneesheer te Groningen (1804), overl. ald. 22 april 1811, tr. Groningen 
21 sept. 1802 Elisabeth Bosman, ged. Opperdoes 13 aug. 1780, overl. 
Groningen 3 juni 1840, dochter van prof. dr. Jan Bosman, hoogleraar 
filosofie en theologie, en Maria Clasina van Krimpen; zij tr. Jean le 
Maire, geb. Leeuwarden 11 okt. 1777, rechter in de rechtbank van eerste 
aanleg aldaar, overl. Leeuwarden 22 nov. 1834. Uit het eerste huwelijk 
vier kinderen en verder nageslacht, zie Ned. Patr. 18 (1928) 209.

Niet te plaatsen: 
Antje Tresling, begr. Leeuwarden 26 nov. 1800.

(1829), overl. ald. 22 jan. 1862, dochter van Ids Hendriks van der 
Weide, timmermansknecht, en Houkje Jans van Dijk.
Klaas liet zijn zuster Sijke na als erfgenaam; zijn nalatenschap werd getaxeerd 

op f l. 20,40.31

3.  Sijke Jelles Tresling, geb. 22 febr. 1788 (ged. 6 april 1788, vader dan 
buitenslands), overl. Minnertsga 26 april 1855, tr. ald. 19 juli 1812 
Johannes Hilbrands Tanja, geb. Engelum 10 april 1778, kooltjer te 
Minnertsga, overl. ald. 23 dec. 1857, zoon van Hilbrand Johannes 
Tania, boer, en Aat Johannes Feitsma; hij tr. [ca. 1802] Tjitske Klazes 
(Hoekstra), overl. Minnertsga 5 jan. 1808.

IVb. Pieter Thomas Tresling (zoon van IIIc), geb. Stavoren 1 dec. 1775, 
kapitein ter koopvaardij (1814), stuurman idem (1822), stadsmajoor (1835), 
overl. Stavoren 21 jan. 1839, tr. ald. 17 nov. 1805 Ida Willems Heinsius, 
geb. Stavoren 5 okt. 1777, als weduwe winkelierster te Stavoren, overl. ald. 
8 nov. 1847, dochter van Willem Heins en Gooikje Jacobs du Bois.
Uit dit huwelijk (geboren te Stavoren):
1.  Trijntje Sybrig Tresling, geb. 12 febr. 1806, overl. Stavoren (als 

Trijntje Pieters Tresling) 13 juni 1822.
2.  Willem Pieters Tresling, geb. 14 okt. 1807, klerk ter secretarie van 

Schoterland, overl. Heerenveen 28 jan. 1843, ongehuwd.
3.   Thomas Pieters Tresling, geb. 15 dec. 1810, overl. Stavoren 18 maart 

1819.
4.   Gooykje Pieters Tresling, geb. 20 jan. 1814, winkelierster, overl. 

Stavoren 4 nov. 1870, tr. 1. Stavoren 24 mei 1835 haar neef Willem 
Cornelis Heinsius, geb. Stavoren 12 maart 1807, koopman, overl. 
Sneek 13 juli 1842, wonende te Stavoren, zoon van Cornelis 
Willems Heinsius, blokmaker, en Geeske Cornelis Hollander; tr. 
2. Hemelumer Oldeferd 4 febr. 1844 Broer Douwes Schaaf, geb. 
Koudum 25 juli 1818, schipper, overl. Stavoren 17 juni 1852, zoon 
van Douwe Cornelis Schaaf, timmerman, later arbeider, en Reinder 
Jappes Sterg; tr. 3. Stavoren 28 april 1853 Hermanus Symens van 
der Werff, geb. Stavoren 30 juni 1809, timmerman, overl. Stavoren 
14 april 1859, zoon van Symen Hendriks van der Werff, winkelier, 
en Jiskjen Alberts Duif; hij tr. Hemelumer Oldeferd 21 febr. 1834 
Pieterik Jans de Jong.
Uit alle drie huwelijken van Gooykje zijn kinderen geboren.

IVc. Hendrikus Tresling (zoon van IIId), geb. Gorredijk 24 juni 1786, 
mr. bakker te Sneek (1812, 1826), idem te Rien onder Lutkewierum 
(1830); houdt boelgoed 11 mei 1837, is daarna (pot)schipper aldaar, 
overl. Lutkewierum 8 dec. 1867, tr. 1. Sneek 31 mei 1812 Harmke Seerps 
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Noten

1 Quotisatie (1749): “coopvrouw in geern tween derie”, 4 pers. boven 
12 jaar, aanslag £ 39-19. 2 Pieter Nieuwland, ‘Kertiersteat fan Pieter 
Nieuwland’, in: Gen. Jierb. 1987 42 (nrs. 806, 807). 3 HCL, Archief Old 
Burger Weeshuis (OBW, toegang 1182), inv.nr. 121, fol. 39v. 4 W.T. 
Vleer, Het Nijdamstra-boek (Sneek 1956-1971) 172, 211, 223, 224. 5 RAU 
75 325. 6 De diaconie betaalde 13 maart 1791 £ 1-7-0 voor het 
schoonmaken van zijn sterf huis. 7 Stemkohier Hardegarijp 1738 
nrs. 11 en 13 (f loreenkohier nrs. 23 en 24). Het reëelkohier (daar nr. 25) 
spreekt van “een venne met een hooge camp lants”, huurwaarde (1760)  
£ 47-0-0. 8 TIE 67 123, 124; de “venne” van 10 pondematen bracht ƒ 790 
(£ 936) op, de kamp van 4 pondematen bouwland ƒ 400 (£ 560). 9 HCL, 
Archief OBW (toegang 1182) 127 50, 54. 10 Sjoukje was een zuster 
van Antje Arends, zie IIa. 11 Archief Hof van Friesland (toegang 14), 
inv.nr. 76, fol. 195. 12 D.P. de Vries, ‘Defensie, rust en goede orde’, 
in: W. Bergsma e.a. (red.), For uwz lân, wyv en bern (Leeuwarden 1987) 
141. 13 Getrouwd Leeuwarden 19 febr. 1702. 14 Haar overlijdensakte 
heb ik echter niet in Friesland kunnen vinden. 15 Vgl. IVa, hij is een 
half broer van Geeske Klazes Kolm. 16 HCL, Archief OBW (toegang 
1182), 127 49. 17 Aantekeningen van H. Sannes over schoolmeesters in 
Friesland, te vinden op de website van de Fryske Akademy. 18 LWL 72 
d.d. 12 maart 1760; Hendrikje was een zuster van Bernardus Spoelstra, 
schoolmeester te Oldeboorn, in 1795 representant voor Utingeradeel, 
afgezet 1796; zie P. Nieuwland e.a., Homines novi (Amsterdam 1993) 221; J. 
Kuiper, Een revolutie ontrafeld (Franeker 2002) 72, 125.  19 HCL, Archief 
OBW (toegang 1182) 127 56, 57. 20 Leeuwarder Courant van 23 sept. 
1950. 21 Archief Herv. gem. Stiens (toegang 245-23) inv.nr. 2.  22 HCL, 
Inventarisatieboek y94 38. 23 De Navorscher 1894 175; Ned. Patr. 18 
(1928) 211. 24 Zie verder Ned. Patr. 18 (1928) 184 en 212. 25 Leeuwarder 
Courant van 26 en 29 okt. 1796. Met “de Verklaaring” wordt bedoeld de 
Verklaring van af keer van aristocratisch bestuur etc. van 11 maart 1796, 
die alle bestuurders, ambtenaren, notarissen, advocaten, onderwijzers 
e.a. moesten ondertekenen; bij weigering volgde ontslag. 26 Zie verder 
Ned. Patr. 18 (1928) 214; nageslacht in Groningen en elders. 27 Wordt 
althans niet vermeld in Ned. Patr. 18 (1928) 214. 28 Tresoar, database 
Friese militairen 1795-1815; verwijst naar BRF (Toegang 8) inv.nr. 4066 
sub 421. 29 Dat kan zeer wel te maken hebben met de patriottische 
oproerigheden van dat jaar, maar het is niet gedocumenteerd. 30 Vgl. 
IIIa, sub 3; zij is een halfzuster van Pieter Klases Kalm. 31 Tresoar, 
database Memories van successie, verwijst naar inv.nr. 4026 sub 234.
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jan de vries

De parentelen van Bencke Abes en Otte Jacobs Hinnema van 
Koudum

1.   Een goed bewaard geheim

Jacob Binckes, ik had echt geen idee wie hij was toen ik in 2005 zijn naam intikte, op 

zoek naar de betekenis van bepaalde straatnamen in ons dorp. Een zeeheld uit de tijd 

van Tromp en De Ruyter, wist Google, te Koudum geboren als zoon van een Staverse 

burgemeester. De informatie kwam van rijksarchivaris en maritiem historicus 

J.C. de Jonge (1793-1853). Tussen 1833 en 1848 publiceerde deze een serie over het 

Nederlandse zeewezen. Jacob Binckes, of eigenlijk Benckes, was van Vrieschen oorsprong. 

Hij werd, in welk jaar is niet met zekerheid bekend, geboren te Koudum, een dorp in Westergoo 

niet ver van Stavoren, waar hij buiten dienst zijnde gewoonlijk zijn verblijf hield. Hij was 

de vierde zoon van Binke Binckes die met de Burgemeesterlijke waardigheid te Stavoren is 

bekleed geweest, aldus De Jonge. In een voetnoot aan het eind van de zeer uitvoerige 

en lovende beschrijving van Jacobs heldendaden als zeeofficier schreef hij dat Jacob 

nooit trouwde, maar zich kort voor zijn dood verloofd had met jonkvrouw Ingena 

Rotterdam.1

Een zoekopdracht in de DTB database op de website van Tresoar gaf verbazend 

genoeg een doop in 1637 te Koudum van ene Jacob, zoon van Bincke en Rinck en 

vervolgens een Jacob Binckes die bijna 20 jaar later te Staveren trouwde met Tied 

Galtjens. Maar dat kon toch niet waar zijn? In de weken daarna steeg mijn verbazing 

toen stukje bij beetje duidelijk werd dat de gevonden doop en trouwvermelding 

daadwerkelijk van Jacob Benckes moesten zijn en er betrekkelijk veel over hem 

geschreven was, maar dat blijkbaar niemand ooit de moeite had genomen zijn 

af komst te onderzoeken. De tekst van De Jonge was bijna twee eeuwen oud, maar hij 

bleek de laatste te zijn geweest die daadwerkelijk onderzoek had gedaan naar Jacob 

Benckes. Achteraf gezien nogal overmoedig, ging ik aan de slag om daar verandering 

in te brengen, want al was er een portret van onze mysterieuze zeeheld, het bleek nog 

een hele toer om hem een gezicht te geven. Temeer omdat ik echt alles van zoeken en 

schrijven nog moest leren.

Intussen zijn bijna tien jaar verstreken na deze ‘ontdekking’ en ligt er een 

manuscript over Jacob Benckes en zijn wereld te wachten op publicatie. Aanvankelijk 

was Benckes (1637-1677) koopvaardijschipper, net als bijna alle mannelijke leden 

van zijn familie. De eerste jaren was Koudum zijn domicilie, maar na zijn huwelijk 

1    De Jonge, Zeewezen II, p. 451 en 736.
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2.   Parenteel van Bencke Abes

I. Bencke Abes, ovl. vóór 1601, trouwt Weyn, ovl. na 1609.
1594, gereformeerde lidmaten Koudum; nr. 55 Weyntien Benckes. 

20 aug. 1599, bevrachtingscontract; Gerrit Reynersz als bevrachter en Bencke Abes 

(ondertekening is Rencke of Bencke), schipper op een schip zijnde een raeboeijer 

van 40 last. Van Amsterdam naar La Rochelle, Bruwage, Olderdom, of St. Marten 

in Frankrijk, zout laden voor Bergen in Noorwegen, lossen en herladen met 

koopmanschappen. Vrachtprijs 20 gulden per last, 18 tonnen voor 1 last, 12 ligdagen 

in Bergen. Voering voor het scheepsvolk (SAA 5075 nr. 84 / 197).

23 aug. 1601 gereformeerde lidmaten Koudum; Wentijen, Bencke weduwe wonend 

Kerkeburen (T 244-39 nr. 344a / 64).

1609, gereformeerde lidmaten Koudum; nr. 75 Wein, Benckes weduwe, wonend 

Nieuwe Buurt.

20 november 1618, weesboek Staveren, afrekening van sinds 5 aug. 1614 gevoerde 

curatele door Andries Andries, burgemeester te Staveren als voormondt van Folkert 

Hilbrants van ongeveer 18 jaar, in presentie van genoemde Folkert geassisteerd door 

haar man Pieter Thomas. Een van de posten betreft de inning van diverse uitstaande 

tegoeden, o.a. van Bincke Abbes tot Coldum, hondert gulden (T 13-36 nr. 21 / 339).2 

Mogelijk was Bencke Abes koopvaardijschipper van beroep. Een drietal notariële 

documenten maken melding van ene Bincke of Rincke Abes, schipper van Koudum. 

Alleen het oudste document uit 1599, hierboven aangehaald, is getekend door de 

schipper, maar uit deze ondertekening kan de juiste spelling niet worden opgemaakt. 

De twee jongere, niet door de schipper getekende documenten stammen uit 1603 en 

1604. Omdat Bencke Abes toen niet meer in leven was moet het in deze gevallen om 

iemand anders gaan (WFA ONA Enkh. nr. 848 / 344 en nr. 836 / 260).

Uit dit huwelijk:
1.   Douwe Benckes, volgt IIa.
2.   Claes Benckes, volgt IIb.
3.   Rinck Benckes, volgt IIc.
4.   Haaytje Benckes, volgt IId.
5.   Bencke Benckes, volgt IIe.
6.   Abe Benckes Poenema, volgt IIf.

IIa. Douwe Benckes, geb. omstr. 1585, ovl. Koudum vóór 1640, trouwt 
Koudum 18 dec. 1607 Moyts Hylckes.
20 okt. 1609, gereformeerde lidmaten Koudum; Douwe Benckes en Moyts, gehuwd 

en beide lidmaat. Het lidmaatschap is twijfelachtig, Douwe deed namelijk pas 

belijdenis in 1613. In het kerkenraadsboek staan twee ledenlijsten anno 1609 van de 

2    Gulden duidt in dit artikel op de Carolusgulden van twintig stuivers.

met Tied Galtjens was dat Frieslands oudste stad. Aan het begin van of kort voor 

de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) monsterde hij aan bij de Admiraliteit van 

Amsterdam, waar hij zou uitgroeien tot een bekwaam en zeer gewaardeerd officier. 

Het manuscript gaat over hem en zijn directe familie, zoals zijn ouders natuurlijk, 

en zijn broers, zusters en zwagers, maar ook enkele ooms en neven. Zij maakten deel 

uit van het familienetwerk waarin hij als koopvaardijschipper opereerde. Uiteraard 

is de meeste plaats ingeruimd voor zijn acties en expedities als marineofficier.

Dit artikel bevat de parentelen van de families van Jacobs ouders vanaf de oudst 

bekende stamvaders, Bencke Abes (BA) resp. Otte Jacobs Hinnema (OJ), die beiden 

in de tweede helft van de zestiende eeuw in Koudum woonden. De families zijn 

gevolgd tot ruwweg het jaar 1811, toen de burgerlijke stand werd ingesteld. Toen 

was de Hinnema-familie in mannelijke lijn al uitgestorven. De enige Benckes-tak 

die na 1811 nog voortleefde is gevolgd tot de laatste naamdrager Elisabeth Maria 

Anna Binkes, zij overleed in 1943 te Den Haag. De focus van het onderzoek ligt 

op de zeventiende eeuw, wat in dit artikel duidelijk te zien is aan de hoeveelheid 

informatie per persoon; bij tijdgenoten van Jacob Benckes is die het grootst. De 

informatie is af komstig uit diverse archieven. Het meeste vond ik bij Tresoar en 

in het Amsterdamse Stadsarchief in de boeken van de notarissen met standplaats 

Amsterdam. Lang niet alle gevonden informatie kon worden geplaatst, veel 

scheepvaartgerelateerde vermeldingen zijn daardoor achterwege gebleven.

In een eerdere fase van het onderzoek zijn bepaalde gegevens op een website 

gepubliceerd, met enerzijds als doel om het onderzoek kenbaar te maken, maar ook 

om reacties uit te lokken. Deze informatie is voor een deel achterhaald en daarom 

met het verschijnen van dit artikel ‘uit de lucht gehaald’. Er zijn via deze website 

inderdaad enige bruikbare tips binnengekomen. De beste tips en adviezen kwamen 

echter van de medesneupers op de studiezaal van Tresoar. Martin Engels, Gerard 

Mast en Sicco van Albada wil ik graag noemen in dit verband. Bovenal wil ik mijn 

leermeester op het gebied van het presenteren van genealogieën Ype Brouwers 

bedanken voor zijn deskundig commentaar op eerdere versies van dit artikel.
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Uit dit huwelijk:
1.   Jolt Douwes, ged. Koudum 1605. 
2.   Bincke Douwes, ged. Koudum 27 sept. 1607. 
3.   Lickle Douwes, ged. Koudum 29 dec. 1611. 

29 dec. 1611, kerkenraadsboek Koudum; doop Lyckle Douwes. Geen F (feint) 

maar een M (meid) (T 244-39 nr. 345 f. 133).

4.   Nies Douwes, volgt IIIa.
5.   Hylcke Douwes, volgt IIIb.
6.   Jots Douwes, volgt IIIc.

IIb. Claes Benckes, ovl. omstr. 1652, dorpsrechter te Koudum, trouwt 
Koudum 22 jan. 1608 Sibbel Ottes Hinnema, ovl. na 25 mei 1655, dochter 
van Otte Jacobs Hinnema en Jenck Jouckes (OJ I).
17 febr. 1622, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Claes Benckes 

dorpsrechter en zijn vrouw Sibbel Ottes.

5 febr. 1625, kerkenraadsboek Koudum; aantekening van ds. Wouter Reiniersz, die 

voor de 65e maal het Heilig Avondmaal had bediend. Nae de houdinge des h avontmales 

ben ick W.R. in Claes Benckes huijs geweest. Soo heeft Claes Benckes mij van twee schandelijcke 

lasteringen beschuldigt (T 244-39 nr. 345 f. 99). 

20 maart 1630, transport; Andries Andries te Koudum, Saeckel Martens, mede 

namens haar man Tjalling Eelkes te Sneek en Syts Marten mede namens haar 

man Idscke Inties te Balk, als verkopers van seekere een stuck maadlant genaampt 

Teersmahollen [of Feersmahollen], leggende in breedfelt inde gerechticheijt van voorseide 

dorpe, aan Claes Winckes dorpsrechter en Sibbel Ottes Hennema echtelieden, en 

Hartman Hartmans Posthumus en Bauck Reiners echtelieden allen te Koudum 

(T 13-18 nr. 32 p. 114 en 118).

19, 21 en 28 maart 1634, proklamaties Workum; [...] Lolckes Ockema als koper 

van land gelegen op Leolofs stringen, gekocht van Claes Binckes, dorpsrechter te 

Koudum mede namens zijn vrouw Sibbel Ottes Hennema, Ids en Rinwer Jacobszn 

en Bincke Binckes en Rinck Jacobs echtelieden, erfgenamen van Jenck Jouckedr 

(T 13-44 nr. 225 / 62). 

7 mei 1634, transportakte; Eelcke Jouckes te Warns, als curator van de weeskinderen 

van respectievelijk Taecke Jeyes en Jeye Jeyes, geassisteerd door Sybren Hilles en 

zijn vrouw Fock Doyties, als verkopers van Het twaalfde part van seckere elleftehalve 

pondematen maedlant leggende in Feenstervelt, delende en vervallende met de copers landen 

aldaer, met noch de gerechte helfte van anderhalf eijnse maedlant gelegen op de Cuijlert, 

delende met Focke Johannes Landen. Aldus gekocht door Claes Benckes en Sibbel Ottes 

Hennema echtelieden te Koudum (T 13-18 nr. 32 p. 381). 

17 april 1637, kerkenraadsboek Koudum; Claes Benkes is mede ondertekenaar van de 

schriftelijke verantwoording van de procedure voor de benoeming van de kandidaat 

Martinus Lydius van Amsterdam als predikant van de gereformeerde gemeente te 

Koudum (T 244-39 nr. 345 f. 1,2 en 3). 

hand van de in dat jaar beroepen ds. Reiniersz. Op de tweede lijst komen Douwe en 

Moyts niet voor (T 244-39 nr. 344a / 11 en 12).

13 jan. 1613, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Douwe Benckes bij ds. 

Reiniersz. 

21 febr. 1613, kerkenraadsboek Koudum; Is hier het h avontmael gehouden en doen sijn 

deze personen nae gedaene belijdenisse aangecoomen en nae gedaene belijdenisse deze 19e 

dijto gedaen mede voor de eerste mael mede gecommeneceerd Moeits Hilcke do[chter], Douwe 

Benckes w[ijf ] (T 244-39 nr. 344a / 12).

28 jan. 1630, kerkenraadsboek Koudum; beslechting van een geschil tussen Jelte Jans 

en Douwe Benckes. Welcke twist daer wt ontstaen is hoe dat Douwe Benckes een stuck landts 

heeft leggen aen de oost hoeck van Gaele gars [grasland van Galamastate], daer Jelte Jans 

ofte sijn volck deese 2 soomers meenichmael met zijn bolle door geleijt hadde, het welck Douwe 

Benckes seer mishaechde en seijde hem groote schade gedaen te hebben de wijle het leeg lant ende 

maedlant was. Jelte Jans daer en tegen achte de schade seer weijnich (T 244-39 nr. 344a / 124).

10 mei 1632, hypotheekboek H.O.N., transportakte; Riempcke Folckerts, universeel 

erfgename van wijlen Piecke Sjoerds, mede namens Alger Sjoerds te Koudum haar 

tegenwoordige man, als verkoopster van drie en een half hoofd fenland in Hoyte Jarichs 

fenne, voor 710 gulden, aan Douwe ende Abbe Binckes zonen, gebroeders. Geregistreerd 4 

maart 1638 (T 13-18 nr. 33 / 18).

28 aug. 1633, kerkenraadsboek Koudum; Douwe Benckes ondertekent een boetvaarding 

als lid van de kerkenraad (T 244-39 nr. 345 / 81).

1627-1634, kerkenraadsboek Koudum; Douwe Benckes ondertekent als lid van de 

kerkenraad afrekeningen van de diaconie en kerkenraadsverslagen. Onder meer op: 

21 jan. 1627 (f. 92), 20 jan. 1628 (f. 93), 9 maart 1632 (f. 95) en 22 maart 1634 (T 244-39 nr. 

344a).

12 november 1635, hypotheekboek H.O.N.; decretale verkoping van een hoofd land in 

Hoyte Jarichs fenne, ten behoeve van het weeskind van Claes Annes te Hindeloopen 

bij Eelk Jarichs, wegens schulden gemaakt door genoemde Claes die zelf futityff ende 

wtlandich is en des weeskynts saecken niet soeckt te redden. Anne Sybes te Hindeloopen, 

grootvader van het kind, bij wie het in de kost was, stond garant voor het kind. Hoogste 

bieder bij het uitgaan van de brandende kaars was Douwe Benckes, mede namens zijn 

vrouw. Alsoo Douwe Benckes en Moyts sijn wijf als copers van ’t eene hooft fenlants Cum 

Anexis in Hoyte Jarichs fenne gelegen, voor 290 gulden. Waarmee de schulden konden 

worden voldaan (T 13-18 nr. 33 p. 20).

1636, gereformeerde lidmaten Koudum; Douwe Binckes, Moijts sijn wijf, genoteerd door 

ds. Lydius (T 244-39 nr. 345 f. 71).

1 juli 1637, Hof van Friesland; Douwe Benckes te Koudum, contra Serapius Lycklama 

te Koudum en Jan Elgersma, deurwaarder van het Hof van Friesland (T 14 nr. 16506, 

vonnis 22).

2 nov. 1637, schuldbekentenis; Bauke Jiskes en Tyeds Wybrens echtelieden te Koudum, 

debet 200 gulden aan Douwe Benckes en Moyts Hylckedr echtelieden eveneens te 

Koudum (T 13-18 nr. 33 / 257).
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IIc. Rinck Benckes, trouwt Koudum 18 dec. 1607 Jarich Algers. Zij 
trouwde op dezelfde dag als haar broer Douwe Benckes.
Uit dit huwelijk:
1.   Weyne Jarichs, ged. Koudum 30 aug. 1601.
2.   Jan Jarichsdr, volgt IIIh.
3.   Sybolt Jarichs, ged. Koudum 2 mei 1615. 
4.   Wyb Jarichsdr, is mogelijk dezelfde als Weyne Jarichs (kind 1) volgt 

IIIi.

IId. Haaytje Benckes, ovl. vóór 1634, trouwt Iscks Aukes, waarschijnlijk 
een dochter van Auke Tymens en Eeke Wybes.
18 dec. 1617, gereformeerde lidmaten Koudum; Isck Aukes.

3 jan. 1619, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Haaytje Benckes.

28 febr. 1634, kerkenraadsboek Koudum; De naemen der lidmaten in Coudum die noch int 

leeven sijn @ [anno] 1634 den 28 febreuari van west af beginnende […] nu nae die wal toe […] 

72 Eisck, Haeytge weduwe (T 244-39 nr. 344a f. 34). 

1640, Stemkohier Koudum 1640 nummer 40 een huis; Isch Haytje weduwe.

Uit dit huwelijk:
1.   Bencke Haytjes, volgt IIIj.
2.   Yck Haytjes, volgt IIIk.

IIe. Bencke Benckes, ovl. vóór 1 mei 1646, koopvaardijschipper te 
Koudum, trouwt vóór aug. 1625 Rinck Jacobs Hinnema, ged. Koudum 
3 dec. 1598 ovl. voor 1662, weduwe van Jarich Jayes Rix uit Hindeloopen, 
dochter van Jacob Ottes Hinnema, koopvaardijschipper te Koudum en 
Thyet Idses (OJ IIa).
4 jan. 1624, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Bencke Benckes. 

28 aug. 1625, kerkenraadsboek Koudum; Den 28 aug. het h[eilig] avontmael gehouden 

hebbende, hebben voor de eerste mael mede gecommuneceer[d] 1 Broer Broers jonge dochter 2 

en mijn dochter Stijntgen Wouters, die heere sij bedanckt dat ik die dag beleeft hebbe, 3 Reynck 

Jacobsd Bencke Benckes wijff. Aldus ds. Wouter Reiniersz bij zijn 63e avondmaalsviering 

te Koudum (T 244-39 nr. 344-A / 78).

2 april 1629, transport; Bencke Benckes schipper van Koudum als koper van het 

schip ‘Witte Valck’ van ong. 135 lasten, van Claes Claessoon Valck, schipper van 

De Rijp. Aeryaen Breman en Pieter Cornelisz Schelvis stellen zich borg voor Valck 

inzake het vrijgeven van het schip (SAA 5075 nr. 238 / 183). 

20 april 1629, bevrachtingscontract; Rokus Pietersz, koopman te Amsterdam 

als bevrachter en Bencke Benckes van Koudum, schipper op de ‘Witte Valck’ van 

ongeveer 145 lasten. Rogge laden in Wijborch in Finland. Vrachtprijs 32 gulden per 

last (SAA 5075 nr. 239 / 32v). De handtekening van Bencke Benckes als die in het 

Kerkenraadsboek van Koudum.

8 maart 1630, transport; Bencke Benckes en Rinck Jacobs Hennema echtelieden te 

23 aug. 1638, hypotheekboek; Claes Benckes dorprechter als mede kerckfoogd ende 

administrateur der kerckes beneficiale goederen in de verseijde dorpe Coudum (T 13-18 nr. 

33 f. 513).

18 dec. 1638, hypotheekboek H.O.N.; Tialcke Douwes en Symen Sybolts, echtelieden 

te Koudum, debet 125 gulden wegens lening van contant geld. Als compensatie voor 

de rente gold het gebruik door Claes en Sibbel van seeckere een ettingh lants ofte [...] 

maedlants leggende op de Swarte Wolde, Walle Syttie Sible ettingh genaemt (T13-18 nr. 33 

/ 66).

1640, stemkohier Koudum nr. 111 huis, Claes Binckes, eigenaar.

7 febr. 1640, schuldbekentenis; Meyne Lycklama, nu ter tijt residerende tot Coudum, 

bekent 900 gulden schuldig te zijn met rente, aan de eerzame Watse Watses en Otte 

Ottesdr, echtelieden, herbergiers te Koudum. Wegens geleend geld en verteringen, 

soo van mij ende mijne huijsvrouwe ende van mijnen broeder Serapius van Lijckklama, tot 

verscheijden tijden ende jaaren tot haeren huijse gedaen. Akte getekend in het bijzijn 

van tot meerder serviteit gebeden, den eerzamen en discreten Claes Benckes, dorprechter in 

Coudum ende mr. Balthasar Hoffmann, schooldienaer aldaer (T 13-18 nr. 33 f. 229). 

29 maart 1642, testament Claes Benckes en Sibbel Ottes Hennema, beijde alrede oude 

luijden sijnde. Begunstigden: dochter Tied Claes, jongste zoon Biene Claes en de 

kinderen van Jell Claes zaliger bij Hartman Hartmans de Jonge en het weeskind van 

Otte Claes zaliger bij Tiemen Annes, of in hun plaats hun kinderen, omme deselve in 

alle vrede, liefde, ende vriendschap in vier equale portien te delen, divideren ende genieten, 

gelijck sulcs ab intestato behoort. Biene Claeszn bovendien 200 gulden, met noch ons beste 

bed ende peul met sijn toebehoren, twee zilveren bekers en twee zilveren lepels, als mede 

seeckere groene buijdel met al het goud daarin is leggende (T 14 EEE1 f. 166). 

20 mei 1642, kerkenraadsboek Koudum; Anno 1642 den 20 may o st [oude stijl] ontfangen 

uijt handen van onse oude dorprechter Claas Binkes ende Andries Jacobs de somma van hondert 

karoli gulden die Piek Reiners dochter, echte huijsvrou van Its Tiernes, in haar uijterste will de 

gereformeerde armen van Koudum besproken heeft. in kennisse der waarheijt dit ondertekent 

van ons onderschreven kerkenraad, mits bedankende voorseijde personen voor goede betalinge 

ende presteren haar hiermede dese voor behoorlijke quitancie gedaan in Koudum. Martinus 

Lydius, dienaar des Goddelijken woord, Wybe Aukes Ouderlijnck, Ulcke Ockes Ouderlijnck, 

Lickle Frijsckes Dijacken, Mewes Aerdes Dijaken (T 244-39 nr. 345 p. 4).

21 okt. 1645, schuldbekentenis ten laste van Evert Jans te Koudum ten gunste van 

Sibbel Ottes Hinnema huisvrouw van Claes Benckes alhier, wegens achterstallige 

landhuur. Sibbel handelde zelfstandig, zonder curator, voogd of ‘gesterkt’ te zijn met 

een manspersoon (T 13-18 nr. 33 f. 557).

1653, afrekening kerkvoogdij; de erfgenamen van Claes Benckes (GAS H.O.N. 10 nr. 2). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Tied Claesdr, volgt IIId. 
2.   Jel Claesdr, volgt IIIe.
3.   Otte Claesdr, volgt IIIf.
4.   Benne Clasen, volgt IIIg.
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IIf. Abe Benckes Poenema, ged. Koudum 11 april 1591, ovl. Koudum 
omstr. 1667, koopvaardijschipper, belastingpachter, kerkvoogd, 
grietenijontvanger, trouwt Koudum vóór 1634 Epke Saskers, ged. 
Koudum 6 april 1607, dochter van Sasker Baukes en Gattie Symens. 
22 maart 1616, bevrachtingscontract; Cornelis Sijmiss, van Nieuwendam, als 

bevrachter en Abe Benckes, van Koudum, schipper op de ‘Hoope’. Van Amsterdam 

naar Langesont, Laerwijck of daaromtrent in Noorwegen, houtwaren laden voor 

St. Lucas [Sanlucar] of Cadiz, herladen met koopmanschappen voor Amsterdam. 

Vrachtprijs 2400 gulden (SAA 5075 143 / 95). 

30 jan. 1620, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Abe Benckes. 

29 maart 1629, transport; Goyken Elberts en Theunis Claasse Bruyningh, mede 

namens hun medereders, als verkopers en Abe Bunckes, van Koudum, als koper van 

een f luitschip van 112½ x 23½ x 10¼ x 4 Edammer voeten, twelck de verleden somer 

outs was verthien jaeren, lanc over de stevens hondert twaalf en een half voeten, wijt drie en 

twintich en een half voeten, ende hol op de lastbalken thien een quart voeten, alle Edammer 

voeten. letst gevoerd bij wijlen Ansken Attes van Warns (SAA nr. 238 f. 170).

30 maart 1629, bevrachtingscontract; Gijsbert Coninck, koopman te Amsterdam, als 

bevrachter en Abe Benckes, van Koudum, schipper op de ‘Hoop’ van ong. 120 lasten. 

Zout laden in Frankrijk, lossen in Amsterdam of in Koningsbergen. Vrachtprijs 

Amsterdam 29 gulden per last, Koningsbergen 49 gulden per last (SAA 5075 nr. 238 

f. 176).

28 febr. 1634, kerkenraadsboek Koudum; De naemen der lidmaten in Coudum die noch 

int leeven sijn @ 1634 den 28 febreuari van west af beginnende […] nu nae die wal toe [...] 64 

Abbe Benckes ende 65 Ebpck Sasckers sijn wijf (T 244-39 nr. 344a f. 34). 

28 april 1635; verpachting van de impost op turf en hout van 1 mei 1635 tot 1 mei 

1636, in de grietenij H.O.N. en de stad Staveren, door gedeputeerde Tjeerd Gauma 

naer behoorlijcke tromslach en clockluydinghe nae oldergwoonte geschiet, hem getransporteert 

tot Stavoren op den raethuyse, in presentie van Jan Sjoerds mederechter van H.O.N., 

vervangende de grietman die absent is, Douwe Hendriks, presiderende burgemeester 

- en Joost Jongestal naest presiderende burgemeester te Stavoren. In de eerste termijn met 

vier rijksdaalders strijkgeld was Abe Benckes met 1975 gulden de hoogste bieder. 

Deselve impost daarnae weder opgehangen en allensckens wederom affgeslagen en niemants 

comparerende die meerder daarvoor willende bieden is deselve Abbe Benckes pachter geworden 

(T 13-18 nr. 32 p. 440).

1636, gereformeerde lidmaten Koudum; Abe Binckes Epke Saskers (T 244-39 nr. 345 

f. 71).

21 maart 1641, schuldbekentenis; jhr. Tjalling van Epema te Koudum debet 150 

gulden aan Abbe Benckes en Epke Saskers echtelieden mede tot Coudum wonende. Akte 

ingeschreven 20 maart 1648 (T 13-18 nr. 33 f. 725. Zie voor een gerechtelijke procedure 

over deze obligatie T 14 nr. 16517, 21 nov. 1648). 

2 april 1642, kwijting; Abe Binckes als koper van het f luitschip ‘Postpaard’. Gekocht 

voor een niet genoemd bedrag van schipper Albert Garbrantsz van Terschelling, als 

Koudum als kopers van seeckere half hoofd maedland leggende op d’war inde gerechticheijd 

van het voorschrevene dorp. Gekocht van Andries Andriesz te Koudum en Saeckel 

Martensdr te Sneek, met advies en consent van haar man Tjalling Eelckes en Sijdts 

Martens te Balk met advies en consent van haar man Idscke Inties. Op 20 maart 

werd de koop na de gebruikelijke proklamaties geldig verklaard door grietman 

Sjoerd van Aylva (T 13-18 nr. 32 p. 614).

1630-1631, kerkenraadsboek; Bencke Benckes ondertekende als ouderling de 

afrekeningen van de diaconie van de gereformeerde gemeente te Koudum op 27 jan. 

1630 (f. 93) en op 9 maart 1632. Op 26 nov. 1631 tekent hij als ouderling de boetvaarding 

van Eys Jouckedr. Op 20 febr. 1631 wordt hij herbenoemd als ouderling, maar zijn 

aanwezigheid bij die vergadering blijkt niet uit de ondertekening (T 244-39 nr. 344a).

28 febr. 1634, kerkenraadsboek; De naemen der lidmaten in Coudum die noch int leeven 

sijn @ 1634 den 28 febreuari van west af beginnende [...] nu nae die wal toe [...] 73 Bencke 

Benckes ende 74 Rinck sijn wijf (T 244-39 nr. 344a / 34).

25 april 1636, schuldbekentenis; jhr. Seerp van Epema dijkgraaf, bekent 500 gulden 

tegen 6% rente schuldig te zijn aan Bintcke Bintckes en Rinck Jacobsdr echtelieden 

te Koudum. Akte ingeschreven 29 april 1636 en betaald op 5 juni 1638 (T 13-18 nr. 32 

f. 529). 

1640, stemkohier Koudum, nr. 51 een huis; Bencke Benckes eigenaar. 

13 febr. 1644, f loreenkohier Hindeloopen; Rinck Binckes, hier aengeschreven van Taed 

ende Anck Albarts stellen, volgens coop voorden jaare 1643, vier eynsen een penning, den 13e 

febr. 1644 (GAS HOA nr. 57 / 77). 

1 mei 1646, schuldbekentenis; Saepck van Popta, weduwe van Lolle van Epema, 

bekent 600 gulden schuldig te zijn aan de eerbare Rinck Jacobs te Koudum weduwe 

van Bincke Binckes. Akte geregistreerd 15 mei 1663 (T 13-18 nr. 35 f. 666). 

23 febr. 1684, proklamatie H.O.N.; schipper Doytie Andries en Tryn Hansesdr, 

echtelieden te Koudum, als kopers van zeker huis en stede met het klein huis te 

Koudum, agter d’ kerckeburen, streckende van de heere grietman Aylva doelstien noordwaart 

aen Haytie Binckes landt, hebbende Galamalaen ten Westen ende Renck, Benckes weduwe ten 

oosten naesten, met vrije reed ende drifte ende gangh langs Galamalaen voorschreven, op ende 

uijt tot aen de Wijck. Gekocht voor 500 gulden van Sibolt Tjercks, grootschipper, die 

het pand erfde van Haytie Lieuwes (T 13-18 nr. 24 p. 327).

Uit het eerste huwelijk van Rinck:
1.   Jarich Jarichs, trouwt Bencke Haytjes (IIIj).
Uit het tweede huwelijk: 
2.   Bencke Benckes, volgt IIIm.
3.   Joucke Benckes, volgt IIIn.
4.   Tied Benckes, volgt IIIo.
5.   Haitje Benckes, volgt IIIp.
6.   Poppe Benckes, volgt IIIq.
7.   Jacob Benckes, volgt IIIr. 
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heeft bejegent, waer op de edele kerckenraedt, alsoo hij sich onbehoorlijck aanstelde, niet 

willende nae haer luijsteren, eenpaerlijck hebben geresolveert hem de Tafel des Heeren te 

ontseggen, en met de bedecte naem de broeders der gemeente voor te stellen, tot dat hij hem 

boetvaerdich sal aen stellen ende dragen als hem betaemt (T 244-39 nr. 345 / 454).

Uit dit huwelijk: 
1.   Tryn Abes, volgt IIIs.
2.   Benke Abes, ged. Koudum 24 juli 1642.

IIIa. Nies Douwes, trouwt Pieter Ennes, geb. omstr. 1615, ovl. voor 1683, 
koopvaardijschipper te Koudum.
Pieter Ennes is zeer waarschijnlijk een broer van Enne Ennes (IIId).

7 maart 1641, gereformeerde lidmaten Koudum; Pieter Ennes gedoopt op belijdenis. 

19 mei 1653, Sonttolregisters; Peter Ennis van Caudam, geladen met Frans zout.

9 sept. 1654, bevrachtingscontract; Sible Ipes van Warns en Oege Reuwerts van 

Koudum als bevrachters en Pieter Ennes van Koudum, schipper op de ‘Waterhond’. 

Goederen laden in Noordmøre (N) voor Amsterdam. Vrachtprijs: 2750 gulden (SAA 

5075 nr. 1537 / 126).

21 nov. 1661; verklaring; Pieter Ennes, 46 jaar, Hylke Douwes, 36 jaar, en Pieter Ulkes, 

31 jaar, verklaren op verzoek van Claes Wynckes dat zij Wyncke Claes van Koudum 

goed gekend hebben. In het jaar 1656 is hij met het schip ‘Oranje’ uitgevaren naar 

Oost-Indië, waar hij overleden is zoals de comparanten begrepen hebben. Ze zeggen 

zeker te weten dat de requirant de vader en erfgenaam is van genoemde Claes, dat 

diens moeder niet meer leeft en hij ook geen broers en zusters heeft die nog in leven 

zijn, behalve Boele Claes die nu ongeveer 17 jaar oud is (SAA 5075 nr. 2882 / 762).

21 dec. 1661, Nedergerecht H.O.N.; Epe Jetties, burgemeester te Hindeloopen, 

schipper op de ‘Drie Coningen’, contra Pieter Ennes, te Koudum, als schipper en 

medereder van het schip ‘Waterhont’. In oktober 1659 lagen de schepen voor anker 

op de Friese rede tussen Hindeloopen en Staveren, toen in de nacht van de derde 

oktober, van vrijdag op zaterdag, een storm opstak waardoor de ‘Waterhond’, het 

schip van gedaagde, los raakte en tegen het schip van de eiser aankwam, waardoor 

schade ontstond. Door het schuren tegen de ankerkabel was ook het schip van de 

eiser losgeraakt, dat op haar beurt schade veroorzaakte aan het schip Susanna van 

Ids Jacobs uit Koudum (OJ IIIa). Epe had naderhand zijn schip in Medemblik laten 

repareren en had bovendien de reders van de Susanna, in de persoon van Joucke 

Benckes, schadeloos gesteld. Hij eiste van Pieter een schadevergoeding. De totale 

schade bedroeg 1152 gulden, die naar gewoonte door beide partijen, elk voor de 

helft moest worden opgebracht. Pieter Ennes weigerde echter te betalen omdat hij 

inmiddels geen schipper meer was op de ‘Waterhond’. De reders in Amsterdam 

hadden het schip verkocht en maakten geen gebruik meer van zijn diensten. Hij 

had wel willen betalen maar dan had hij aangesproken moeten worden toen hij nog 

schipper was, dan had hij met zijn reders kunnen afwikkelen (T 13-18 nr. 13 / 14). 

14 febr. 1663, recesboek H.O.N.; Ruardus Hockwerda, openbaar notaris, verklaart de 

principaal van de rederij, geassisteerd met Goycken Elberts [Snoeck] en Jelle Tjebbes 

[Insma], die de reders vertegenwoordigden (SAA 5075 nr. 1547 / 21).

5 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam; Abe Binckes uit Koudum, schipper op het 

‘Witte Postpaart’, 118½ voet lang, laadvermogen 117 lasten (Douwes, gemeten schepen). 

1652, bord in de kerk dat herinnert aan de Spaanse overval op Koudum in 1586; in het 

onderschrift uit 1652 staat Abe Benckes Poeuema genoemd als kerkvoogd.

31 nov. 1652, 9 nov. 1653 en 1 dec. 1658, rekeningen kerkvoogdij Koudum; Abe 

Benckes legt als kerkvoogd verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de 

kerkvoogdij te Koudum over het jaar 1651 (GAS H.O.N. nr. X 2). 

15 nov. 1653, schuldbekentenis; Abe Benckes Poenema en Abe Tjerx als kerkvoogden 

te Koudum bekennen, met advies ende approbatie van den wel edele heer Aylva onsen 

grietman ende de volmachten bij de gemeente hiertoe gecommiteert, 700 gulden schuldig 

te zijn aan Evert Ebles te Molkwerum. Akte geregistreerd 22 dec. 1676 (T 13-18 nr. 36 

/ 869). 

9 mei 1654, Hof van Friesland; Arnold en Tobias Baerders, orgelmaeckers sich 

tegenwoordich onthoudende binnen Leeuwarden, contra Johan van Aylva, grietman van 

H.O.N. en Abe Benckes en Uylcke Ockes als kerkvoogden van Koudum. De eisers 

hadden een orgel gebouwd in de Koudumer kerk. Nog tijdens de bouw kregen ze 

opdracht van de kerkvoogden om ook een klein orgel te bouwen, een zogenaamd 

ruggewerk, met de afspraak dat dit buiten het overeengekomen bestek extra betaald 

moest worden, op grond van taxatie. Het werk werd getaxeerd door mr. Gijsbert 

Havinck, en mr. Jan Bentinck, beiden organist te Leeuwarden, mr. Sioerdt, organist 

te Franeker, en mr. Jacobus Crabbe, organist te Alkmaar. Er was onenigheid over een 

bedrag van 1550 gulden betreffende het nawerk en de materialen van de blaesbalcken 

[…] ofte f leugels bij sijden het orgel (T 14 nr. 16523, sent. 17).

2 mei 1656, schuldbekentenis; Syttie Reins en Alijt Eelckes, echtelieden en herbergiers 

te Koudum, debet 200 gulden tegen 5% jaarlijkse rente aan de edele heer jhr. Johan 

van Aylva, grietman van H.O.N. Als onderpand o.a. onse huijsinge ende stede, staende 

op den dorpe Coudum, inde Niebuijeren. Akte getekend bij notaris Gellius Hylckama te 

Koudum en mede door Ulcke Ockes en Abe Benckes Poenema (T 13-18 nr. 35 / 120). 

17 juni 1656 schuldbekentenis; mr. Claes Syties chirurgijn ende Hijlck Annedr echte luijden 

wonende op den dorpe Coudum debet 150 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5% aan 

Johan van Aylva, grietman van H.O.N., wegens koop van een huis van Abe Binckes 

Poenema en dorpsrechter Ulcke Ockes als curatoren over de wezen van Abram Jacobs 

(T 13-18 nr. 35 / 122-123). 

18 aug. 1657, hypotheekboek H.O.N.; den eersamen Abe Benckes Poenema generale 

ontfanger der vijff specien over den grietenije van Heemlumer Oldphert ende Noordwolde 

wonende op den dorpe Coudum (T 13-18 nr. 35 / 194). 

6 febr. 1662, kerkenraadsboek Koudum; Op deselve tijt is mede voor citatie voor de 

kerckenraed verschenen Abbe Benckes Poenema, deselve sou van de kerckenraed over het 

qualijck comportement van sijn leven aengesproocken sijnde, In plaetse van sich boetvaerdich 

aen te stellen, de predicant en de gansche kercken raedt met onbeschofte ende vuijle woorden 
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eigendom van Andries Jacobs, weduwnaar van Sieck Allerts, wegens schulden 

ontstaan bij het leven van genoemde Sieck. Het verkochte stond aan de Feytmaburen, 

Sjoerd Luytjes ten noorden en oosten, Jolcke Jolckes weeskind ten westen, hebbende 

vrije vaart op en vytreed over Feytmalaen. Hoogste bieder en koper was Hylcke Douwes 

te Koudum, mede namens zijn vrouw Jaay Luytjens, voor 1035 gulden (T 13-18 nr. 31, 

f. 297). Ws. betreft het stemnummer 59.

1655 (omstr.) Gereformeerde lidmaten Koudum; Hylcke Douwes Vertrocken nae 

Amsterdam. Geschreven door ds. Marck, deze stond te Koudum van 1653 tot 1658 (T 

244-39 nr. 345).

1660, schuldbekentenis; Joucke Benckes Hinnema, Benne Clases en Hilcke Douwes 

bekennen 500 gulden schuldig te zijn aan Benedictus Schalck. Akte geregistreerd 

14 okt. 1676 (T 13-18 nr. 36 f. 848). Ook uit andere schuldbekentenissen blijkt dat de 

Benckes neven, ook de aangetrouwden, zaken met elkaar deden. 30 juli 1659 (T 13-18 

nr. 35 f. 898), 17 maart 1662 (T 13-18 nr. 35 f. 731). Met Ids Jacobs Hinnema (OJ IIIa) 

kreeg hij onenigheid over een kwestie met diens schip ‘Susanna’. Joucke Benckes 

Hinnema (IIIn) lijkt echter hoofdverantwoordelijke in deze kwestie. 

12 nov. 1664, borgtocht; Alsoo d’ ’edel mogende heeren Raden ter Admiraliteyt in Fryslant 

bij dispositijts van den 12 nov. 1664 Hylcke Douwes, maeckelaer, hebben ontslagen van sijne 

gevancknisse ende boeijenge mits stellende cautie voor twee duisent silveren ducatons op 

d’roepinge te sullen moeten compareren. Hylcke Douwes moet zich in een naderhand 

te voeren proces teweerstellen. De borgtocht werd opgebracht door de oude 

burgemeester Jan Ruyrts Gaastra, Jacob Hendrix Hollander en Claes Pytters, 

burgers en kooplieden te Harlingen. Als contraborgen staan genoteerd: Oege Ruyrts 

en Poppe Sjoerdts de jonge beiden te Koudum en Jarich Euckes te Workum (T 13-18 

nr. 36 f. 440). 

4 april 1668, verklaring van Barend van der Linden 41 jaar, koopman en Hilcke 

Douwes 43 jaar, beiden te Amsterdam, en Allert Goyckes, van Hindeloopen, Jacob 

Idts van Koudum 38 jaar en Piecke Willems [Jelmer Dircks is doorgestreept] van 

Hindeloopen 30 jaar, alle drie schippers mij notaris bekend, verklaren op verzoek 

van Christoffel Slaeph, koopman te Amsterdam, dat zij door ruime ervaring weten 

dat in Langesond twee soorten delen geladen worden namelijk de gewone delen met 

een lengte van 11 tot 12 voet en de grote delen die 14 tot 17 voet lang zijn. Van de gewone 

delen kan 30% meer in een schip geladen worden. In een nieuw schip gemaakt te 

Zaandam van 117 x 25½ x 11½ voeten kan naar de mening van de comparanten een 

aantal van ongeveer 12000 gewone delen geladen worden (SAA 5075 nr. 1520). 

28 april 1670, bevrachtingscontract walvisvaart; Reert Jansen Boes, koopman te Edam, 

als bevrachter en Hilke Douwes als verhuurder van het schip ‘Waterhont’ van 120 x 25 

x 10 x 5 voet. Met goederen van Edam naar Groenland ter walvisvangst. Vrachtprijs 

2300 gulden. Kaplaken ter discretie van de verhuurder aan de commandeur (SAA 

5075 nr. 3863 / 196). De commandeur was Jan Dirks Swaen van Warder (SAA 5075 nr. 

3769 / 593). Tijdens deze expeditie stootte de Waterhond op een klip en raakte lek. 

Zodanig blijkbaar dat het niet terug naar Nederland kon zeilen. Het schip is verkocht 

vervanger te zijn van de overleden Pierius Hollenij inzake de procedure tussen Pieter 

Ennes te Amsterdam en Ype Jetties te Hindeloopen (T 13-18 nr. 4 / 55).

1 april 1670, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis; Pieter Ennes en Nies Douwes 

te Amsterdam bekennen 700 gulden schuldig te zijn aan Oege Rieuwerts te Koudum 

(T 13-18 nr. 37 / 64).

19 juli 1683, Hof van Friesland; Oege Rieuwerts, curator van de kinderen van Pieter 

Ennes, contra Hil Claes, weduwe van de burgemeester Epe Jetties. De eiser was 

door het gerecht van Hindeloopen veroordeeld om een schade van 470 gulden te 

vergoeden aan het schip van de gedaagde, op 3 okt. 1659 veroorzaakt door het schip 

‘Waterhond’ (T 14 nr. 16552, sent. 35).

Uit dit huwelijk:
1.   Sipk Pieters, ged. Koudum 12 dec. 1652.
2.   Douwe Pieters Poenema, volgt IVa.
3.   Enne Pieters Poenema, volgt IVb.

IIIb. Hylke Douwes, geb. Koudum 1625, ovl. Amsterdam 1680, 
koopvaardijschipper te Koudum, bevrachter, reder en gezworen 
makelaar te Amsterdam, trouwt Koudum 23 febr. 1645 Jaay Luytjens, 
dochter van Luytjen Luytjens, koopvaardijschipper te Koudum.
12 nov. 1641, borgstelling; Reyn Oenes, Bencke Benckes en Jappe Symens, alle 

drie grootschippers van Koudum, stellen zich borg voor schipper Hilke Douwes 

van Koudum en Pier Jackles, zijn stuurman, gevangens tot Duijnkercken off elders in 

Vlaanderen (SAA 5075 nr. 1501 ongenummerd). 

20 maart 1642, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Jaay Luitjes.

21 febr. 1647, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Hilke Douwes. 

5 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam; Hilcke Douwes uit Koudum, schipper op 

de ‘Koning David’, lang 123 Amsterdamse voeten, laadvermogen 161 lasten (Douwes, 

Gemeten schepen). 

21 mei 1649, bevrachtingscontract; Ysbrant Theunis Windich, koopman te Gracht, 

als bevrachter en Hylcke Douwes van Koudum, schipper op de ‘Koning David’, van 

122 x 25 x 13, verdek van 3½, alles Zaandammer voeten. Ballastscheeps naar Riga, 

waren en koopmanschappen naar de keuze van de bevrachter laden voor Amsterdam. 

In het laden het hele schip zo goed mogelijk benutten als ware het voor hem selfs en sijne 

reders. Vrachtprijs 2200 gulden (SAA 5075 nr. 1532 / 275).

31 mei 1649, Sonttolregisters; Hillcke Douwes van Caudomb

27 okt. 1649, Sonttolregisters; Hillckhe Douwess van Londumb. De retourlading 

bestond uit te Riga geladen hennep, vlas, klaphout (voor het maken van duigen), 

potas, hennepzaad, vlaszaad en noten. 

Andere bevrachtingscontracten met schipper Hylke Douwes van Koudum: 6 juni 

1642 (SAA 5075 nr. 1588 / 155), 7 mei 1654 (SAA 5075 nr. 2398 / 60), 20 okt. 1654 (SAA 5075 

nr. 1537 / 156).

8 febr. 1653, decreten H.O.N.; decretale verkoop van een huis en stede te Koudum, 
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3.   Moeyt Hylkes, volgt IVc.
4.   Lief ke Hylkes, volgt IVd.

IIIc. Jots Douwes, ovl. voor 1671, trouwt Koudum 7 maart 1647 Oege 
Rieuwerts, ovl. na 1697, koopvaardijschipper te Koudum, zoon van 
Rieuwert Oeges en Sipk Andries. Oege trouwt 2. Jildu Tjernes, weduwe 
van Pieter Douwes te Hindeloopen, dochter van Tjerne Ids en Aalk 
Anskes.
15 febr. 1646, gereformeerde lidmaten Molkwerum; belijdenis Oege Riewerts. 

In Molkwerum komt in 1666 en 1671 ook voor een Oeghe Renwers, zoals hij zelf zijn 

naam schreef. De notaris noemde hem Oege Reynders resp. Oege Reyndertsz. Hij 

was schipper op het schip ‘Slot van Waasbergen’ (SAA 5075 nr. 1543 / 63 en 1548 / 74).

18 april 1647, gereformeerde lidmaten Koudum; Jots Douwes.

april 1660, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis; Pieter Innes en Niesje Douwes, 

echtelieden te Koudum, bekennen 400 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te 

zijn aan Sipk Andries, weduwe van zaliger Rieuwert Oeges (T 13-18 nr. 37 / 64).

14 okt. 1663, schuldbekentenis ten laste van Nolcke Ellerts en Aegh Driesses, 

echtelieden te Koudum, ten gunste van Oege Rewerts en Jots Douwes, echtelieden. 

400 gulden. Registratie 11 jan. 1664 (T 13-18 nr. 35 f. 697).

8 okt. 1669, bevrachtingscontract; Niels Hansz koopman te Christiana Noorwegen, 

tegenwoordig in Amsterdam, als bevrachter, en schipper Oege Reuwerts van Koudum 

op het schip ‘Mercurius’. Ballastscheeps naar Christiana of Boden in Noorwegen, 

3000 gemene coopmansdelen, haijmasten, sparren en brandhout laden voor Amsterdam. 

Schipper en bevrachter delen de opbrengst van de verkoop van de houtlading te 

Amsterdam (SAA 5075 nr. 1544 / 205).

9 febr. 1671, weesboek Hindeloopen; Oege Rieuwerts, getrouwd met Jilduw Tjernes, 

Leendert Tjernes en Wybren Kornelis, vader van de onmondige kinderen bij wijlen 

Tjertke Tjernes in echte verwekt, erfgenamen van wijlen Tjerne Ids ende Aalk 

Anskes (T 13-20 nr. 64). 

25 maart 1671, machtiging van Jan Willemsen Ven, beschuitbakker te Wormer, aan 

Oege Reuwerts te Koudum voor het innen van 66 gulden 3 st. van Michiel de Graeff, 

koopman te Roemsdael [Noorwegen], voor verkochte en geleverde beschuit (SAA 5075 

nr. 3770a / 489, zie ook 513). 

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Oege Rinnerts aangeslagen voor 8 gulden over een 

getaxeerd bezit van 2500 gulden (GAS H.O.N. nr. 18).

1677, rekeningen kerkvoogdij Koudum; schipper Oege Reuwerts in verminderinge van sijn 

schult betaelt met een lands obligatie in plaetse van gelt, 533 gulden, 6 stuivers (GAS H.O.N. 

10 nr. 2 afrekening 1677). 

15 juni 1686, Hof van Friesland; Epe Jetties te Hindeloopen, contra Oege Riewerts te 

Koudum, mede als erfgenaam van zijn moeder Sipck Andries, crediteur van Pieter 

Ennes (T 14 nr. 16555, sententie 35). 

19 febr. 1687, proklamatie; monsigneur Jacob Schellinger [apotheker] en juffrouw 

en werd omgedoopt tot ‘De Hoop’. Hylkes zwager Oege Rieuwerts werd belast met 

het ophalen en evt. terugvorderen in Noorwegen van het walvisvangersgereedschap. 

Documenten met betrekking tot de ‘Waterhond’: 10 jan. 1671, verzoek (SAA 5075 nr. 

3770A / 1589), 21 nov. 1670, verklaring (SAA 5075 nr. 3769 / 593 en 565), 12 maart 1671, 

overeenkomst (SAA 5075 nr. 3770b / 757), 16 maart 1671, verklaring (SAA 5075 nr. 3770b 

/ 685), 25 maart 1671, machtiging (SAA 5075 nr. 3770A /. 513). 

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Hylke Douwes te Amsterdam aangeslagen voor nul 

gulden over een getaxeerd bezit van 3000 gulden (GAS H.O.N. nr. 18). 

8 juni 1675, wisselprotest; op verzoek van Barnardus van der Linden, koopman 

te Amsterdam, heeft notaris Van Santen zich gevonden en getransporteert ten huize 

van de eerzame Hilke Douwes, daer ordinaris gelogeert is schipper Salingh Roos, en aan 

hem een zekere originele wisselbrief getoond gericht aan genoemde Roos, met het 

verzoek deze op de vervaldag te betalen, waarop genoemde Hylke antwoordde dat de 

schipper er niet was en dat hij geen orders had de brief te accepteren (SAA 5075 nr. 

3778 / 529).

17 sept. 1675, verklaring; de eerzame Hilcke Douwes, makelaar te Amsterdam, 

Reynder Annes, Sieuwert Jarichs en Jetge Claes, allen schipper van Hindeloopen, 

verklaren dat zij als makelaar resp. schippers, jarenlang vele scheepsladingen 

houtwaren, als balken, delen, sparren, juffers en andere soorten, herwaerts gehandelt 

en hier ter stede uijtterhand vercocht hebben. Daarbij was en is gebruikelijk dat de kopers 

de houtwaren dienen te betalen zonder enige korting en dat niemand van de kopers 

hen ooit om enige korting gevraagd heeft (SAA 5075 nr. 3778 / 967).

Andere overeenkomsten met Hylke Douwes in de rol van tussenpersoon en borg: 

24 mei 1662, bevrachtingscontract (SAA 5075 nr. 2883 / 357), 28 maart 1663, borgstelling 

(SAA 5075 nr. 1548 / 40), 30 nov. 1663, kwitantie (SAA 5075 nr. 1548 / 43), 1 maart 1664, 

kwitantie (SAA 5075 nr. 1548 / 44), verklaring (SAA 5075 nr. 2873 / 937, 938).

23 febr. 1679, protest van Evert Thomas van Koudum, schipper en medereder van het 

schip ‘[ jonge] Coninck Salomon’, tegen de voorgenomen verkoop van het schip door 

Hilke Douwes, makelaar te Amsterdam en medereder van het schip. De schipper 

is door aanplakbiljetten duidelijk geworden dat Hilke Douwes als lasthebber van 

het merendeel van de reders van plan is om morgen 24 febr. 1679 het f luitschip 

‘Jonge Koning Salomon’ op een openbare veiling te verkopen. De schipper heeft 

niet toegestemd met de verkoop. De medereders zijn ook niet wettelijk gedagvaard 

volgens de schipper, hij wil dan ook dat de verkoop niet doorgaat. Hilke Douwes zegt 

dat het protest van nul en geen waarde is, de verkoop gaat door (SAA 5075 nr. 3789; zie 

ook SAA 5075 nr. 3789 / 490 en 499). 

15 maart 1680, de weduwe en erfgenamen van Hilke Douwes als beschadigde borgen 

van Claas Sandstra, voldoen 550 gulden aan Juffrouw Maria van Foreest, de weduwe 

van Everart van Harn (SAA 5075 nr. 1565 / 195). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Douwe Hylkes, ged. Koudum 11 okt. 1646.
2.   Luytke Hylkes, ged. Koudum 9 dec. 1649.
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plaats van Wopke Ulbes, is Ennes schip door grietman Jarich van Grovestins te 

Koudum vastgemaakt, en hem alsoo soeckt van het veer te frustreren. Bovendien erkennen 

de veerschippers van Staveren op Enkhuizen en Amsterdam de nieuwe veerman 

Enne Ennes niet. Besloten is de burgemeester Alert Ymes te mandateren om namens 

de stad het veer te helpen bevorderen en handhaven en om de Staverse veerschippers 

te dwingen Enne Ennes te erkennen en hem hetzelfde te betalen als voorheen aan 

Wopke Ulbes (T 70-01 nr. 16 f. 188, 189 en 203). 

13 maart 1680, Hof van Friesland; Benne Claessen erfgenaam van wijlen zijn vader 

Claes Benckes, contra Tied Clases geassisteerd door haar man Enne Ennes, eveneens 

erfgenaam van Claes Benckes. Het Hof vonniste gedaagde aan de eiser te betalen 

twee honderd vijfenveertig gulden 13 stuivers, 12 penningen, met rente en kosten 

(T 14 nr. 16549). 

22 maart 1681, Hof van Friesland; Benne Claessen contra zijn volle zuster Tiedt. Zaak 

handelde over de erfenis van hun ouders (T 14 nr. 16550. Zie ook T 14 nr. 16549, 

13 maart 1680). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Claas Ennes, volgt IVg.
2.   Binke Ennes, ged. Koudum 13 april 1651.

IIIe. Jel Claesdr, ovl. omstr. 1637, trouwt Hartman Hartmans de jonge, 
ged. Koudum 20 nov. 1597, ovl. omstr. 1637, weduwnaar van N. Douwes, 
zoon van Hartman Hartmans Posthumus en Bauck Reyners.
N. Douwes is mogelijk een dochter van Douwe Benckes (IIa).

13 jan. 1634, schuldbekentenis; Ansche Rinckes en Sintien Sibledr, echtelieden te 

Koudum, bekennen 100 gulden schuldig te zijn aan Hartman Hartmans de Jonge en 

Jel Claesdr, eveneens echtelieden te Koudum (T 13-18 nr. 32 p. 338). 

1 mei 1636, schuldbekentenis; Eeuw Frieskes en Simpk Seerpsdr, echtelieden te 

Koudum, bekennen 100 gulden schuldig te zijn aan Hartman Hartmans en Joll 

Claesdr, echtelieden te Koudum, en beloven het bedrag terug te betalen voor 1 mei 

van het volgende jaar. Akte ingeschreven 10 juni 1640. In de marge: Den 1e maij 1641 

compareerde ter secretarie Lolck Hartmans, verclaarde dese besijden gestelt te zijn betaalt 

(T 13-18 nr. 33 f. 209). 

23 juni 1637, schuldbekentenis; Sybolt Eelkes en Syts Wybes, echtelieden te Koudum, 

bekennen 100 goudguldens van 28 stuivers per stuk schuldig te zijn aan Nencke 

Jarichs en Ids Idses, namens de oudste weeskinderen van Hartman Hartmans. Akte 

ingeschreven 10 juni 1640 (T 13-18 nr. 33 f. 210).

30 jan. 1642, schuldbekentenis; Andries Jacobs, wagenmaker te Koudum, bekent 

450 gulden schuldig te zijn aan Nencke Jarichs, oude Burgemeester te Hindeloopen, 

als curator van Hartman Hartmans de jonge oltste naegelaetene voorkijnderen Douwe en 

Marij genaemt (T 13-18 nr. 34 f. 212-213).

20 mei 1642, weesboek Staveren; verdeling van de overlijdensboedel van Pieck 

Reynersdr. Ids Tiernes [weduwnaar van Pieck Reyners] contra Syts Reynersdr 

Wilhelmina Berck, echtelieden te Koudum, als koper van zekere huizing en stede 

met een hof en een groede akker nieuwland, in het zuidwesterkwartier te Koudum. 

Aldus gekocht van Oege Reuwerts voor 400 gulden (T 13-18 nr. 24 p. 461).

18 juli 1697, bodemerij lening ad 200 gulden ten gunste van Hermannus Samuel 

Keyser ten laste van d’ eersame Oege Rieuwerts van Coudum, schipper en eigenaar van’t 

smakschip genaamd de Hoop. Bestemming: Amsterdam - Hamburg v.v. (SAA 5075 nr. 

3862 / 119). 

31 okt. 1697, bodemerij lening ad 515 gulden ten gunste van Hermannus Samuel 

Keyser ten laste van de eerzame Oege Rieuwerts van Koudum, schipper en eigenaar 

van het smakschip genaamd de Hoop. Bestemming: Amsterdam - Holbergen in de 

Oostzee v.v. (SAA 5075 nr. 3862 / 519). 

13 febr. 1692, proklamatie, deel uitmakend van een HvF dossier; Oege Reuwerts, 

burger van Koudum, als koper van zeker aenpart huysinge bestaende in een kamer en een 

klein huys en sijn quotele groeden, een half nieuwland en gerechtigheid van een stem, te 

oosten Coudum in’t klein vierendeel. Aldus gekocht voor 154 gulden van de gezamenlijke 

kinderen en erfgenamen van Wybe Jolmers (T 14 nr. 8574).

Uit het eerste huwelijk: 
1.   Rieuwert Oeges, volgt IVe.
2.   Bincke Oeges Poelman, volgt IVf.
3.   Douwe Oeges, ged. Koudum 13 dec. 1663. 

IIId. Tied Claesdr, ovl. na 1680, trouwt Enne Ennes, ovl. na 1680, 
veerschipper op Staveren. 
Enne Ennes is zeer waarschijnlijk een broer van Pieter Ennes (IIIa).

1 mei 1649, schuldbekentenis; Enne Ennes en Tiet Claesesdr echteluyden wonende inden 

dorpe coudum bekennen 200 goudgulden van 28 stuivers per stuk schuldig te zijn aan 

de eerzame Hamke Jolles uit Warns. Schoolmeester Balthasar Hoffman was getuige 

bij het opmaken van de akte. Akte geregistreerd 4 juni 1654 (T 13-18 nr. 34 f. 500). 

4 nov. 1653, schuldbekentenis; Enne Ennes en Tied Clases bekennen 200 gulden tegen 

6% rente schuldig te zijn aan Johan van Aylva, grietman van H.O.N., en Catharina 

van Walta, echtelieden. Registratie letsten junij 1654 (T 13-18 nr. 34 f. 503).

1 febr. 1657, schuldbekentenis; Enne Ennes en Tied Claesdr echtelieden te Koudum 

bekennen 150 gulden schuldig te zijn aan Doe, Anne Auckes weduwe, te Koudum 

(T 13-18 nr. 35 f. 216-217). 

30 mei 1668, resolutie stadsbestuur Staveren; Saturni [zaterdag] den 30 mey 1668. 

Burgemeesters, schepenen en raad van Staveren besluiten in een gezamenlijke 

vergadering: Inne Innes tot het veer van Stavoren op Coudum te befaren midts dat hij 

dagelijks sal geholden sijn te vaaren ende voorts op den veerman sal passen, om de menschen 

van Stavoren ende goederen van dien na Coudum te vaeren ofte elders (T 70-01 nr. 16 f. 185; 

ook: 188, 189 en 203).

11 juli 1668 en 3 nov. 1669, resoluties stadsbestuur Staveren; na het besluit om Enne 

Ennes te Koudum het veerschippersambt van Staveren op Koudum te gunnen in 
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woning van de requirant, gehoord en gezien hebben dat enige matrozen voor 

de deur van de requirant waren, stellende aldaer een geheel buergerucht, begeerende 

gelt van den requirant, in desen dreijgende hem ingevalle hij het niet wilde betalen, dat 

sij het hem van de huijt off soude snijden (SAA 5075 nr. 2881 / 617).

11 febr. 1662, recesboek H.O.N.; Jenck Tymensdr 21 jaar, getrouwd met Ysbrand 

Pieters, van Terschelling, 25 jaar, ontslaat Biene Claessen van Koudum 

als curator en aanvaardt de curatele van burgemeester Reyner Annes van 

Hindeloopen, zoals bepaald door het Hof van Friesland (T 13-18 nr. 4 f. 39).

4 jan. 1663, schuldbekentenis; Jenck Tymensdr gesterkt met haar man Isbrant 

Pieters, wonende te Amsterdam, bekent 232 gulden schuldig te zijn aan haar 

oom en gewezen curator Reyner Annes te Hindeloopen, wegens noodzakelijke 

uitgaven door hem gedaan en door Jenck ontvangen contanten waardoor 

meerder wtgave als ontvangen is bevonden bij slot van reeckeninge (T 13-18 nr. 35 

f. 616). 

10 dec. 1663, schuldbekentenis; Ysbrant Pytters en Jenck Tiemensdr, echtelieden 

te Amsterdam, bekennen 150 gulden schuldig te zijn aan Poppe Sioerdts de 

jonge en Jappe Gerbens, echtelieden te Koudum. Akte mede getekend door 

schoolmeester Balthasar Hoffman. Jenck Tiemens kon schrijven, haar man 

Isbrant Pieters niet. Registratie 17 dec. 1663 (T 13-18 nr. 35 f. 693).

23 juli 1667, Ondertrouwregister Amsterdam; Ysbrand Pieters Groot, van 

Terschelling, stierman, weduwnaar van Jannetje Tymens, wonend op ’t Hekelvelt, 

en Grietje Johannes, van Koudum, 23 jaar, geen ouders, geassisteerd met haar 

zuster Tierne Pieters, wonend bij de Eenhoornsluis.

4 maart 1669, schuldbekentenis; Benne Claesen en Antje Lammerts, echtelieden 

te Koudum, bekennen 271 gulden tegen een passende rente schuldig te zijn aan 

Sybolt Tjerks en Jarich Sybolts, medeburgers te Koudum, wegens contant geld, 

met als onderpand en recht van retentie vier ackeren zaadland te Weste Coudum, 

omtrent de Dolle bij jr. Epema thuijn gelegen, zoals gekocht door Poppe Sjoerds 

de jonge van Ysbrand Pieters en Jenck Tymens, en bij ons debiteuren geniaert als 

naeste bloet van de vercopers. Akte geregistreerd 6 maart 1669 (T 13-18 nr. 36 / 223).

25 febr. 1670, schuldbekentenis; Biene Claesesz te Koudum bekent 200 gulden 

schuldig te zijn aan Jacob Idses alhier. Zekerheid: het bovenste gedeelte van seecker 

stuck nijuwland, mij van Jenck Tymens mijn nicht aangekomen. Registratie 26 okt. 

1671 (T 13-18 nr. 36 f. 501).

Uit dit huwelijk: 1. Pieter Ysbrands, ged. Amsterdam 4 febr. 1665.

IIIg. Benne Clasen, geb. omstreeks 1627, ovl. na 1681, grootschipper en 
bevrachter te Koudum, 1. had omstr. 1658 een relatie met Rinske Eelkes 
uit Hindeloopen; trouwt 2. Amsterdam 8 okt. 1659 Antje Lamberts, geb. 
Hindeloopen omstreeks 1629, dochter van Lambert Andries.
4 jan. 1652, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Benne Clasen, 

jongeman. 

geassisteerd met Douwe Hendricks, mede raet ter admiraliteyt int collegie tot Dockum 

en burgemeester in Staveren, haar sone, Lolk Hartmansdr, vrouw van Naencke Jarichsz 

te Hindeloopen, Ids Idsz, wonende op Hoge Barghen als curator van Hartman 

Hartmans oudste weeskinderen, Claes Benckes als curator van Hartman Hartmans 

jongste weeskinderen, Andries Jacobs als man en voogd van Sieck Allertsdr, Douwe 

Hylckes Hylckema als curator van wijlen Allert Hartmans minderjarige kinderen 

bij Int Hylckes Hylckama, allen erfgenamen van Pieck Reynersdr, hun wijlen zuster, 

moeye en oude moeye (T 13-36 nr. 24 p. 519).

25 jan. 1647, decreten H.O.N.; decretale verkoop van een gedeeltelijk bezit van een 

huis te Koudum, af komstig uit de nalatenschap van Pieck Reyners, door grietman 

Johan van Aylva, ten huize van Claes Heyneman, herbergier. Verkopende partij: 

Douwe Hylckes Hylckema te Warns, curator van Piecke Allerts, 1/12 part. De andere 

parthouders: Sipke Allerts en Syeck Allerts elk 1/12 part, Lolck Hartmans 1/8 en 

Nencke Jarichs te Hindeloopen, curator van de kinderen van zaliger Hartman 

Hartmans de jonge, 4 x 1/32 part (samen 1/8) en Syts Reyners, [zuster van genoemde 

Pieck] ½. Het verkochte had Tjalling Epema ten oosten en het kerkhof ten westen als 

naastliggers. Hoogste bieder en koper was de executeur Lammert Martens Holwerda 

(T 13-18 nr. 31 f. 93).

Uit het eerste huwelijk van Hartman:
1.   Douwe Hartmans Moye, volgt IVh.
2.   Mary Hartmans, volgt IVi.
Uit het huwelijk van Jel en Hartman:
3.   Hartman Hartmans, volgt IVj.
4.   N. Hartmans.

IIIf. Otte Claesdr, ovl. omstr. 1641, trouwt Koudum 13 jan. 1639 Tymen 
Annes, ovl. voor 1659. 
5 jan. 1640, gereformeerde lidmaten Koudum; Tymen Annes.

22 aug. 1659, notariële verklaring te Amsterdam; Jenck Tymens, dochter van wijlen 

Tymen Annes en Otte Claes, verklaarde dat de heer grietman Jan van Alewa [Johan 

van Aylva] met burgemeester Reyner Annes van Hindeloopen, haar comparante 

gedwongen hebben dat zij tot haar voogd genoemde Reyner Annes zou kiezen, niet 

tegenstaende sij comparante sulx niet wilde hebben. Zij vroeg met deze verklaring het Hof 

iemand anders van haar familie aan te wijzen (SAA 5075 nr. 2880 / 438).

Uit dit huwelijk: 
1.   Jenck Tymens, ged. Koudum 28 nov 1641, ovl. voor 1667, trouwt 

voor 1662 Ysbrant Pieters Groot, van Terschelling, geb. omstr. 
1637, stuurman. Ysbrand trouwt 2. Amsterdam 23 juli 1667 Grietje 
Johannes van Koudum.
6 okt. 1660, verklaring; Jenck Tymens, 19 jaar, Jelle Lamerts, 22 jaar, Rincke 

Abes, 38 jaar, en Wopke Pieters, 23 jaar, verklaarden op verzoek van Benne Claes, 

schipper op ‘’t Hoppehoff ’, dat zij op 2 oktober in de Haarlemmerstraat, bij de 
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lanck van persoon, roodachtich van coleur in haer aengesigt, en dat sij met haer oogh te 

meesteren gegaen heeft. Zij was met haar oog naar de dokter geweest. Op de vraag van 

getuige Eelke waarom de man naar Reynsk Eelkes informeerde, antwoordde deze: Sij 

ghing met haer oogh te meesteren en had gelt van doen en ick rescontreerde [ontmoette] haer 

en wij gingen tsamen buyten de St. Anthonispoort en waren lustigh vrolick en sij verdiende een 

stuck gelts. In de volgende passage noemt de Rotterdammer Reynsk een hoer, maar 

dit deel is doorgehaald. Eelke Annes had vervolgens gezegd dat Reynsk een kind had 

gekregen en veronderstelde dat de Rotterdammer apparentelijck voor een gedeelte daer 

van de vader, dan wel mochte sijn. Op dezelfde dag verschenen Ygle Annes en Wopcke 

Pieters bij deze notaris en verklaarden dat zij 2 à 3 weken geleden op het ijs waren en 

daar hoorden en zagen dat Reynsk Eelkes de requirant Benne Claes in desen dapper 

uytgescholden heeft voor een swarten schelm en vele dieregelijcke schelts woorden (SAA 5075 

nr. 2881 / 59).

28 april 1660, bevrachtingscontract; Jeronimo Nunes d’Acosta, agent van zijne 

koninklijke majesteit van Portugal, te Amsterdam, als bevrachter en Benne Claes, 

van Koudum, schipper op ‘’t Hoppehoff ’ van ong. 180 lasten. De bevrachter laat 

te Amsterdam 15 last zaad inschepen, mitsgaders enige pijpescharieen, waarmee de 

schipper in compagnie zo snel mogelijk zal vertrekken naar St. Uvis in Portugal om 

te lossen. De bevrachter zal het schip doen af laden met zout, hout, enige suyckeren, 

soute limoenen off andere coopmanschappen voor Amsterdam. Vrachtprijs 2400 gulden 

(SAA 5075 nr. 2881 / 73). 

25 jan. 1669, weesboek Hindeloopen; Sikke Lammerts en Orsel Alberts, echtelieden 

te Hindeloopen, zijn overleden en laten twee kleine kinderen na, voor wie weinig 

middelen voorhanden zijn. Grootvader Albert Andries kon ze niet voeden zonder 

nadeel voor zijn andere kinderen en kleinkinderen, waarom de ooms Okke en 

Andries Lammerts en de aangetrouwde oom Binne Claes overeenkwamen dat 

de bestevader de 2 kinderen bij hem zall behouden ende ’s jaars voor cost ende soo lange 

de kynderen goederen duyren, mitsgaders voor onderholdinge van linnen ende wollen, sall 

genieten de zomma van vijffende tzeventich gulden ’s jaars van beijde, gerekend vanaf 

Kersttijd 1667 (T 13-20 nr. 63 f. 152).

1679, vonnis nedergerecht H.O.N.; Benne Claeses te Koudum als erfgenaam van 

Claes Binckes en Sibbel Ottes Hinnema, contra Jacob Pytters Brouwer te Stavoren, 

getrouwd met Jeltie Floris, mede namens Jurrien Lolles (T 13-18 nr. 16 f. 161v). 

Diverse vonnissen van het Hof van Friesland, verklaringen en schuldbekentenissen 

wijzen op moeilijkheden tussen schipper Benne Claesz en de reders van zijn 

nieuwe schip Hoppehof. Wat er precies aan de hand was wordt niet duidelijk. Hij 

zou tegen een verbod van de Friese Admiraliteit zijn uitgezeild. Het verkopen en in 

onderpand geven van land, met recht van retentie, wijst er mogelijk op dat Benne 

door de kwestie in financiële problemen is gekomen. Documenten op deze kwestie 

betrekking hebbende: 

14 april 1661, schuldbekentenis (T 13-18 nr. 35 f. 897), 20 okt. 1661, machtiging (SAA 

5075 nr. 2882 / 699),20 okt. 1661, borgstelling (SAA 5075 nr. 2882 / 700). Vanaf 1661 

5 aug. 1654, bevrachtingscontract; Joucke Benckes Hennema als bevrachter en Benne 

Claeses van Koudum, schipper op het ‘Postpaerd’, houtwaren laden in Noorwegen 

voor Duinkerken. Vrachtprijs 2600 gulden, kaplaken 25 gulden (SAA 5075 nr. 1537 / 111). 

1 juni 1655, haventol Harlingen; Biene Claessen van Coudom voor comen ende gaen van 

ende nae Noorwegen met sijn schepie ad 95 lasten (GAH 7 nr. 501 f. 103). 

13 okt. 1656, kwitantie voor de opbrengst van de verkoop van het f luitschip 

‘Postpaard’. Verkocht door schipper Benne Clasen van Koudum aan Jan Hendriks 

Bruin, koopman te Amsterdam. De borgen van Benne, Joucke Benckes Hinnema en 

Gerrit de Jager, worden ontslagen van hun verplichtingen (SAA 5075 nr. 1547 / 88 ev). 

28 jan. 1658, gevolmachtigden van Koudum, inzake het overbrengen van de 

uitslag van de stemming over de gevolmachtigden van de grietenij H.O.N. op de 

eerstvolgende landdag. Poppe Sjoerds de oude en Poppe Sjoerds de jonge, Nencke 

Haux en Biene Claes (GAS H.O.N. nr. 1 f. 2). 

15 mei 1659, Binne Claes uit Caudem als koper van een schip van Jan Louwersz in de 

Zaanstreek (Lootsma, ‘De zeevaart van Hindeloopen’ p. 288). 

10 juni 1659, bevrachtingscontract; Benne Claessen als bevrachter en Jan Jelles, 

schipper op de ‘St. Pieter’ van ong. 150 lasten, 117 x 23 x 12¾ voeten, met een 

uitgetimmerd verdek. Ballastscheeps van Amsterdam naar Sandifort in Noorwegen, 

houtwaren laden voor Amsterdam. Vrachtprijs: 1300 gulden. De schipper zal in 

Noorwegen 250 gulden aan de bevrachter voorschieten (SAA 5075 nr. 2880 / 274).

20 aug. 1659, schuldbekentenis; Benne Claes 700 gulden 12 stuivers debet aan Hylcke 

Douwes ofte den rechten toner desis. Akte ingeschreven 5 aug. 1664 (T 13-18 nr. 35 f. 755).

19 okt. 1658, aanzegging; Benne Claessen, van Koudum, laat bekendmaken aan 

Reynsk Eelkes dat hem van verschillende kanten ter ore is gekomen dat hij in desen 

vader soude sijn vande vrucht waer mede ghij geinsinueerde jegenwoordig swanger sijt gaende, 

en wanneer ghij geinsinueerde van’t selve sult sijn verlost, hem insinuant ’t selve thuijs wilt 

brengen als sijnde den insinuant alleen de vader van ’t kint. Omdat de insinuant zichzelf 

in gemoede ten enenmale onschuldig vindt, kan hij niet anders dan optreden tegen 

deze beschuldiging en laat hij vragen of Reynsk bij haar mening blijft, en vraagt een 

duidelijk antwoord op die vraag. Reynsk bleef bij haar mening dat Benne de vader 

was van het kind en niemand anders en dat hij eens bij haer mogte komen (SAA 5075 nr 

2874B / 1515).

8 okt. 1659, ondertrouwregisters Amsterdam; Benne Claeses, van Koudum, 32 jaar, 

grootschipper, ouders dood, wonend in de Ramskop, geassisteerd met Sytje Heeres, 

en Annitje Lamberts, van Hindeloopen, 30 jaar, ouders dood, wonend op de 

Nieuwendijk, geassisteerd met Barber Foppes. [Antje was zwanger ten tijde van het 

huwelijk en in 1669 leefde haar vader nog!].

23 febr. 1660, verklaring; de comparant Eelke Annes, 34 jaar, te Amsterdam, verklaarde 

terzake van Benne Claes, van Koudum, dat hij getuige verleden dinsdag de 17e in 

de herberg de ‘Brandaris’ was, samen met de requirant Benne Claes. Een man uit 

Rotterdam die daar een ‘pintjen bier’ dronk, vroeg hen volgens getuige Eelke of zij 

kennis hadden aan een zekere Reynsk Eelkes en beschreef haar persoon: Namentlijck 
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7 nov. 1659, schuldbekentenis; Fettie Lourens, mede namens zijn vrouw Antien 

Allerts, bekent 200 gulden tegen 5% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Jan Jarichs 

te Koudum, weduwe van Jolmer Ruerds. Registratie 23 nov. 1659 (T 13-18 nr. 35 / 342).

22 dec. 1672, testament Jan Jarichs, laeste weduwe van Conelis Jarichs. Begunstigden: 

Here Cornelis en zijn vrouw Rink Joltjes als universele erfgenamen. Daarnaast laat 

zij 25 gulden na aan Sasker Jarichs, het kind van An Okkes (T 14 EEE4 f. 411).

22 nov. 1717, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis actum Molkwerum 27 okt. 

1694; Rinck Joltjes te Koudum, weduwe van Heere Cornelis, bekent 100 gulden 

schuldig te zijn aan Jappe Jolmers, weduwe van Jolle Broers, te Molkwerum. 

Onderpand twee pondematen maadland in de Koudumer meer, zoals geërfd van 

haar moei Jan Jarichs (T 13-18 nr. 38 / 341).

IIIi. Wyb Jarichs, trouwt Broer Jelles, koopvaardijschipper te Koudum, 
zoon van Jelle Symens en Gheele Broers. 
28 feb. 1631, transport; schipper Aris Claesz Bruyn van Leek, verkoopt aan Broer 

Jelles van Koudum het schip ‘Hoop’ van ong. 100 lasten (SAA 5075 nr. 243 / 84). 

1636, gereformeerde lidmaten Koudum; Broer Jolles.

2 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam, Broer Jelles uit Koudum, schipper op 

de ‘Meerman’. Lang 120 Amsterdamse voeten, laadvermogen 141 lasten (Douwes, 

gemeten schepen). 

12 nov. 1655, scheepsparten in bezit van Jan Olie en Aeltje Claesdr Rotterdam: 1/16 

Broer Jelles van Koudum, 1/32 Haytje Benckes, 1/32 Jeye Jeyes van Hindeloopen, 1/16 

Jeye Annes van Hindeloopen, 1/64 Igge Annes van Warns, 1/16 Rencke Syties van 

Warns, 1/16 Sytie Taedes van Warns, 1/16 Sytie Pieters van Warns, 1/32 Tijdge Pieters 

van Warns, 1/32 Bencke Haytjes van Koudum, 1/32 Auke Symens van Koudum (SAA 

5075 nr. 1115 / 229).

1 maart 1659, machtiging; de comparant Broer Jelles van Koudum, schipper op de 

‘Geregtigheyd’, machtigt Hylke Douwes, makelaar te Amsterdam, om namens hem 

comparant te compareren voor de commissarisen van de zeesaken, te Amsterdam, om de 

eis van schipper Thomas Jelles van Hindeloopen tegen hem comparant aan te horen 

en de verdediging te voeren (SAA 5075 nr. 2880 / 103).

1 juli 1670, testament Wyb Jarichs, weduwe van Broer Jellis, te Koudum. Begunstigden: 

haar beide zonen Jarich en Jolle Broers en Sasker Jarichs, een onwettig of speelkind 

van An Ockes (T 14 EEE4 f. 411).

Uit dit huwelijk:
1.   Jarich Broers, volgt IVk.
2.   Jolle Broers, volgt IVm.

IIIj. Bencke Haytjes , geb. omstr. 1620, koopvaardijschipper te Koudum, 
trouwt Koudum 3 febr. 1641 Jarich Jarichs, geb. omstr. 1620, ovl. omstr. 
1672, dochter van Jarich Jeyes Rix uit Hindeloopen, ovl. voor 1625, en 
Rinck Jacobs Hinnema (IIe). 

kwesties voor het nedergerecht H.O.N. (T 13-18 nr. 13), 18 juni 1668, machtiging (SAA 

5075 nr. 2878 / 551), 24 nov. 1668, schuldbekentenis (T 13-18 nr. 36 / 200),19 en 30 maart 

1669, Hof van Friesland (T 14 nr. 16538), 1 mei 1669, schuldbekentenis (T 13-18 nr. 36 

/ 263),7 aug. 1669, transport (SAA 5075 nr. 2879 / 462), 22 april 1670, Hof van Friesland 

(T 14 nr. 16539),

20 dec. 1675, Hof van Friesland (T 14 nr. 16544), 14 juli 1677, Hof van Friesland (T 14 

nr. 16546), 15 juli 1670, Hof van Friesland (T 14 nr. 16539).

Uit de relatie van Benne met Reynsk Eelkes:
1.   Benne Bennes, ged. Koudum 30 jan. 1659, ovl. voor 1693, 

schuitevoerder, trouwt Amsterdam 25 jan. 1686 Antje Andries. 
21 maart 1693, ondertrouw Amsterdam, Feyke Claesz van Stavoren, varensman, 

32 jaar, wonend in de Kromme Elleboogsteeg, geassisteerd met Jan Roelofsz, 

en Annetje Andries, van Maesterland, weduwe van Benne Bennesz, wonend 

als voren.

Uit dit huwelijk: Rinske Bennes, ged. Amsterdam 12 okt. 1687.
Uit het huwelijk van Benne met Antje Lambarts: 
2.   Klaes Bennes, ged. Amsterdam 21 jan 1660.
3.   Sibbel Bennes, ged. Koudum 17 mei 1663.
4.   Claas Bennes, ged. Koudum 17 sept. 1665.
5.   Bincke Bennes, ged. Koudum 12 febr. 1668.

IIIh. Jan Jarichsdr, ged. Koudum 2 juli 1611, ovl. na 1672, trouwt 1. 
Jolmer Ruurds, ovl. voor 1659; trouwt 2. Koudum febr. 1659 Cornelis 
Jarichs, koopvaardijschipper en bevrachter te Koudum, ged. Koudum 
15 aug. 1611, weduwnaar van Reinsk Wybrands, zoon van Jarich Cornelis, 
koopvaardijschipper te Koudum en Claesse Jaerichs. 
16 maart 1636, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Cornelis Jarichs en 

Reinsk Wiebrens.

1 april 1642, bevrachtingscontract; Inden name des Heeren Amen, hebben schipper 

Cornelis Jarichs van Coudum voor rekeninge van sijn gemeene reeders als bevrachter ter ener 

en Symen Foeckes van Harlingen, schipper ende meester naest God op den schepe genaemd Den 

Sampson, groot omtrent honderdtwintich lasten ter andere sijde, seker bevrachtingscontracte 

van de voorschreven schepe metten andere innegegaen ende gemaekt. Houtwaren laden in 

Noorwegen voor Amsterdam. Vrachtprijs 1575 gulden (SAA 5075 nr. 1527 f. 54). 

23 juni 1642, bevrachtingscontract; Dirk Schoonman van Amsterdam als bevrachter 

en Cornelis Jarichs van Koudum, schipper op de ‘Huysman’ van ong. 180 lasten. 

In Trondheimfjord houtwaren laden voor Amsterdam. Vrachtprijs 20 gulden 

voor iedere 100 delen in Amsterdam aan de bevrachter geleverd, te reguleren nae de 

honderden in Noorwegen (SAA 5075 nr. 1527 / 98).

6 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam; Cornelis Jarichs uit Koudum, schipper op 

de ‘Huusman’, lang 125½ Amsterdamse voeten, laadvermogen 172 lasten (Douwes, 

gemeten schepen). 



162 163genealogysk j ier boek 2 014 bencke a bes en ot te jacobs hinnem a van kou dum

weeskinderen van wijlen Auke Wybes en Tryn Abes (T 13-18 nr. 4 f. 120).

1672, f loreenkohier Hindeloopen; Jarich Jaarichs wezen te Koudum, 2 pondematen, 

4 einsen 6¼ penningen. Doorgehaald. Deze stelle verdeeld door de erfgenamen, zie 

f. 127 (GAS HOA nr. 58 f. 1270). 

29 april 1673, f loreenkohier Hindeloopen; de kinderen van wijlen Jarich Jarichs 

hebben de schatting van genoemde Jaarich Jaarichs verdeeld, [f. 41], ten overstaan 

en presentie van de burgemeester Reiner Annes. Haaytje Bintkes de Jonge, negen 

eynsen, 19½ penningen; Rintsk Bintkes, negen eynsen, 19½ penningen; Nies 

Bintkes, zeven einsen, 8½ penningen; Wein Bintkes, 19¾ penningen; voor alle 

kinderen gold: Hierbij noch van Rinck Binckes stelle twee eynsen en een quart penning, den 

17e jan. 1680, voor praeses burgemeester Douwe Hartmans (GAS HOA nr. 58, f. 127). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Weyn Benckes, volgt IVn.
2.   Reynsk Benckes, volgt IVo.
3.   Nies Benckes, trouwt 1. Age Elckes; trouwt 2. Bencke Oeges Poelman 

(IVf ).
4.   Haaytje Binckes, volgt IVp.
5.   Yeck Benckes, ged. Koudum 2 okt. 1659, ovl. voor 1673. 

IIIk. Yck Haytjes, ovl. voor 1658, trouwt Koudum 26 jan. 1645 Poppe 
Sjoerds de jonge, ovl. vóór 1674, koopvaardijschipper te Koudum, 
weduwnaar van Bauck Riencks. Poppe trouwt 3. Koudum 30 mei 1658 
Jappe Gerbrens.
1 jan. 1636, schuldbekentenis; Tjalling van Epema bekent 350 gulden schuldig te 

zijn aan de eerzame Poppe Sjoerds en Bauck Riencks, echtelieden te Koudum. Akte 

ingeschreven: 14 jan. 1636 (T 13-18 nr. 32 p. 493).

25 febr. 1637, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Poppe Sjoerds.

16 juni 1645, gerechtelijke verklaring door enkele inwoners van Enkhuizen, op verzoek 

van Poppe Sjoerds, van Koudum, schipper op de ‘Swarte Arend’. In jan. jl. vonden ze 

het schip drijvende boven de Hofstede, dwars van Enkhuizen, als gelegen in’t ys, omtrent 

op anderhalff voeten water onder de kiel. De stuurman en het volk hadden hun goed al 

ingepakt om van boord te gaan. Met de stuurman kwamen ze overeen om met hun 

hulp het schip te redden, het bergloon achteraf door ‘goede mannen’ vast te stellen 

(WFA ONA Enkhuizen 1007 / 273). 

22 sept. 1645, bevrachtingscontract; Galtje Grates, koopman te Amsterdam, als 

bevrachter en Poppe Sjoerds van Koudum, schipper op de ‘Swarte Arend’ van ong. 

130 lasten, met enige goederen van Amsterdam naar Elsenvos in Finland, lossen en 

herladen met teer voor Amsterdam. Vrachtprijs: 19 gulden per last van 13 tonnen, 

kaplaken: 1 rozenobel (SAA 5075 nr. 1529 / 237). 

17 mei 1646, schuldbekentenis; Sydts en Hessel van Epema bekennen 200 gulden tegen 

4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan de eersame Poppe Sioertszoon ende Jick Haytiedr, 

echtelieden, wonende in den dorpe Coudum. Registratie 14 aug. 1661 (T 13-18 nr. 35 p. 487).

20 febr. 1626, f loreenkohier Hindeloopen; Jarich Jeyes weeskint hier aen geschreven van 

Jarich Hayes stelle, twee pondematen, vier einsen, ses penningen met een quart penning (GAS 

HOA nr. 57 / 49).

1 juni 1640, bevrachtingscontract; Dirck Sipkes, koopman te Enkhuizen als 

bevrachter en Bencke Haijckes van Coudum, schipper ende meester naest Godt op den schepe 

genaemt de Geele Waterhont, van ong. 150 lasten. Met de vloot in konvooi naar Riga 

in Lijf land, lossen en herladen met houtwaren bestemd voor Enkhuizen, door de 

commies van de bevrachter, binnen veertien dagen na aankomst. Ende dat tot op 

achter twaelf en drij quart ende voor thien voeten van’t schip voet talen off diep gaende toe. 

Vrachtprijs 3100 gulden en een nieuwe vlag (SAA 5075 nr. 1525 / 274).

22 juni 1640, Sonttolregister; Brecke Hauckes van Kaudam, vertrokken van Koudum.

12 aug. 1640, Sonttolregister; Bencket Heyerkes van Coudomb, vertrokken van 

Haff krueg [bij Lübeck]. De lading bestond uit eiken planken, scheepsplanken en 

swerdt poester.

Andere bevrachtingscontracten van schipper Bencke Haitjes van Koudum: 30 sept. 

1644 (SAA 5075 nr. 1528 / 258), 26 sept 1648 (SAA 5075 nr. 1532 / 114).

29 mei 1642, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Jarich Jarichs, gehuwd 

met B. Haytjes. 

21 dec. 1642, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Binke Haytjes.

24 maart 1651, kwitantie van de verkoop van het f luitschip ‘Waterhond’ met 

gereedschappen en inventaris, zoals gelezen op de dag van verkoping, vrij van 

schulden. Als schipper gevoerd door Bencke Haytjes van Koudum, mij notaris 

bekend, mede namens zijn reders. Aldus gekocht door schipper Wybrand Witties, 

eveneens van Koudum (SAA 5075 nr. 1547 / 44).

17 maart 1655, bevrachtingscontract; Joucke Benckes Hennema als bevrachter en 

Bencke Haytjes van Koudum, schipper op de ‘Waterhond’, laadvermogen ongeveer 

200 lasten. Houtwaren laden in Nieuwstad Noorwegen. Vrachtprijs: 2800 gulden. 

Neef Haitje Benckes Hennema, een broer van Joucke, sloot op dezelfde dag een 

identiek contract als schipper op de ‘Grauwe Valck’ (SAA 5075 nr. 1537 / 216). Ander 

bevrachtingscontract met het nieuwe schip: 22 april 1660 (SAA 5075 nr. 2881 / 230).

12 nov. 1655, Scheepsparten in bezit van Jan Olie en Aeltje Claesdr Rotterdam: 1/32 

Bencke Haytjes van Koudum (SAA 5075 nr. 1115 / 229). 

12 juli 1658, schuldbekentenis; Joucke Benckes Hinnema bekent 1500 gulden 

schuldig te zijn aan Bencke Hayties en zijn vrouw Jarich Jarichs. De akte werd in 

H.O.N. geregistreerd op 21 nov. 1661 (T 13-18 nr. 35 p. 530).

20 maart 1665, transport van het f luitschip ‘Pool’, laets bij wijlen Jan Heeres van 

Molqueren als schipper gevoerd. Verkoper: Pieter Andries van Stavoren, koopman te 

Amsterdam. Koper: schipper Bencke Haytjes van Koudum. Principalen: Dirk Blom 

en Jacob Andries van Staveren, beiden te Amsterdam (SAA 5075 nr. 1548 / 52).

1667, afrekening kerkvoogdij Koudum; aan Bincke Hayties voor een stuck hout betaelt 

1 gulden (GAS H.O.N. 10 nr. 2, afrekening 1667). 

13 april 1667, recesboek H.O.N.; Bencke Haytties, gevraagd curator te worden van de 
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en Beatrix Barthelts, in leven brouwer en brouwster in de brouwerij van de Keyserskroon 

op de Keyzersgracht. In de boedel vele scheepsparten, waaronder noch 1/32 part int schip 

van schipper jonge Bincke Binckes, cost in coop 480 gulden. De in de boedel vermelde waarde 

was 450 gulden. Als alle parten uitstonden had de rederij van het schip van Bincke op 

dat moment dus een totale waarde van 14400 gulden (SAA 5075 nr. 1914 / 84).

24 jan. 1647, resoluties stadsbestuur Hindeloopen; Bincke Binckes ondertekent als 

vroedsman de afrekening van de stedelijke geldmiddelen over het jaar 1646 (GAS HOA 

nr. 387). 

4 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam; Bencke Benckes uit Hindeloopen, schipper 

op de ‘Liefde’. Lang 117½ Amsterdamse voeten, laadvermogen 120 lasten (Douwes, 

Gemeten schepen).

11 dec. 1647, stadhouderlijk archief; Bincke Binckes staat als 4e van 7 genoemd in de 

lijst met vroedschappen. Ieder jaar maakte het langstzittende lid plaats. Als leeftijd 

staat XXXV [35 jaar] vermeld, hij is daarmee de jongste. De opgave van de leeftijd was 

bestemd voor de stadhouder. Binckes leeftijd kan gezien het feit dat Rinck Jacobs zijn 

moeder is niet kloppen. Zeer waarschijnlijk zette men een X of een V teveel om de 

stadhouder te behagen (T 7 nr. 519).

29 dec. 1650, stadhouderlijk archief; Bincke Binkes staat niet meer in de lijst met 

vroedslieden. Van tussenliggende jaren zijn geen lijsten beschikbaar (T 7 nr. 519).

1672, f loreenkohier Hindeloopen; Evert Allerts Roos, vier pondematen, vijf einsen, 

twaalf penningen. Op 7 dec. 1682 […] nog hier bij Jaarich Allerts Roos stelle als diens 

erfgenaam. Vier pondematen, twee einsen, twaalf penningen (GAS HOA nr. 58). 

20 sept. 1664, schuldbekentenis ten laste van Ulcke Ockes en Tryn Poppesdr, echtelieden 

te Koudum, aan Pieter [Jarichs], Allerts weduwe en Evert Allerts [Roos], beiden wonend 

te Hindeloopen (T 13-18 nr. 36 f. 120).

30 maart 1669, weesboek Hindeloopen; inventarisatie van de bezittingen van Ewart 

Aelerts, nu getrouwd met Aelert Goyckes. In de opsomming o.a.: 1/16 part scheeps aan 

het schip van haar zoon Binke Binkes (T 13-20 nr. 63 f. 167).

Uit het eerste huwelijk: 
1.   Bincke Binckes, volgt IVs.

IIIn. Joucke Benckes Hinnema, geb. Koudum omstr. 1623, ovl. Oost-
Indië omstr. 1665, koopvaardijschipper te Koudum, bevrachter, reder, 
makelaar, houthandelaar, bewindhebber VOC kamer Amsterdam, 
vroedschap te Staveren. Hij trouwde niet en van hem zijn geen kinderen 
bekend.
24 dec. 1643, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Joucke Binkes, jongeman.

29 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam; Joucke Binckes uit Koudum is schipper 

op de ‘Grauwe Valk’, lang 121 x 24¾ x 13½ Amsterdamse voeten, laadvermogen 163 

lasten (Douwes, Gemeten schepen).

16 jan. 1648 en 14 jan. 1649, kerkenraadsboek Koudum; Joucke Benckes, Lykele Frieskes 

en Enne Ennes, diakenen (T 244-39 nr. 345 f. 52 en 53). 

20 okt. 1651, testament van Jurjen Jurjens Bonnema en Jel Joltjedr, zelf kinderloos. 

Begunstigden: Sioerdt Poppes en Tierck sijn suster, beijde kinderen van Bouck Rienx (T 14 

EEE1 f. 17). 

12 maart 1656, schuldbekentenis; Johan van Aylua, grietman van H.O.N., bekent 500 

gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Poppe Sjoerds, burger in Coudum. 

Registratie 8 april 1660 (T 13-18 nr. 35 p. 378).

20 dec. 1659, schuldbekentenis; Rompcke Jans en Ebel Nannes, echtelieden te 

Koudum, bekennen 50 gulden tegen 4% rente schuldig te zijn aan Poppe Sjoerds de 

jonge en Jappe Gerbrens, echtelieden te Koudum. Registratie 20 juni 1667 (T 13-18 

nr. 36 p. 81).

1664, stadhouderlijk archief; Poppe Sjoerds de Jonge gevolmachtigde namens 

Hemelumer Oldeferd en Noordwolde op de landdag van de staten van Friesland, 

met grietman Jarich Grovestins (T 7 nr. 355).

Uit het huwelijk van Yck en Poppe: 
1.   Haaytje Poppes, volgt IVq.
2.   Bauk Poppes, volgt IVr.
3.   Gosse Poppes, ged. Koudum 5 okt. 1651. 

IIIm. Bencke Benckes, geb. omstr. 1622, ovl. omstr. 1649, 
koopvaardijschipper en scheepsbevrachter te Koudum en te 
Hindeloopen, daar tevens vroedschap, trouwt Ewart (Evertje) Allerts 
Roos, ovl. na 1708, dochter van Allert Ottes Roos, koopvaardijschipper te 
Hindeloopen, en Pieter Jarichs; Evertje trouwt 2. Hindeloopen (gerecht) 
8 nov. 1654 Otte Idses (OJ IVa); Evertje trouwt 3. Hindeloopen (gerecht) 
23 jan. 1669 Allert Goyckes. 
7 dec. 1640, Sonttolregisters; Benncke Bennckes van Coudumb, komend van Danzig, 

geladen met 90 Lester Huede, 26 Lester Rug; en 16 Lester Geers. 

4 juni 1641, verklaring van Gijsbert Michiels, gezworen makelaar te Amsterdam, op 

verzoek van schipper Bincke Binckes van Koudum, omtrent een brief die de schipper 

in de herfst van 1640 vanuit Kopenhagen gestuurd heeft aan de makelaar over de 

verdeling van de opbrengst van een partij hout die de schipper heeft meegegeven aan 

zijn collega Bauke Hitties. Afgesproken was dat beide schippers elk de helft van de 

opbrengst zouden krijgen (SAA 5075 nr. 1555B / 1323). 

2 okt. 1645, bevrachtingscontract; Bincke Binckes van Koudum als bevrachter en 

Joltje Froukesz uit Koudum, schipper op de ‘Jonge Witte Valck’ van ong. 130 lasten. 

Ballastscheeps naar Holmesstrant in Noorwegen, houtwaren laden voor Amsterdam. 

Heen en terug met hetzelfde konvooi. Vrachtprijs 2000 gulden en de Noorse tollen zijn 

voor rekening van de bevrachter (SAA 5075 nr. 1623 / 828). 

1644 t/m 1646, speciekohieren Hindeloopen; Bincke Binckes: 2 hoofdgeld en 

1 schoorsteengeld. De buurman van Bincke is Allert Roos, waarschijnlijk zijn 

schoonvader (GAS HOA 222 p. 348. Speciekohieren 1647 t/m 1657 ontbreken).

30 nov. 1646, inventaris van de nagelaten goederen van Willem Willemsz van Amelandt 
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in het dorp Niewinga inder Wolde, mitsgaders noch sijn comparants andere helfte in het huijs 

ende landt, toebehoort hebbende aan Joucke Ottis, (OJ I kind 2) staende ende gelegen in het 

dorp Colderwolde. Akte bijgeschreven in het hypotheekboek op 11 maart 1661 (T 13-18, 

nr. 35 / 448). 

19 maart 1662, vereffening; in presentie van dorpsrechter Ulcke Ockes betaalt Joucke 

Benckes Hinnema 3000 gulden die hij schuldig was aan zijn oom Abe Benckes 

Poenema. Met een brieff op tue (twee) halve plaetsen ijnde Wolde gelegen, welcke brief ick aen 

hem passeert hebbe tot Amsterdam voor notaris ende getuijgen. Buijten dijto brief soo ben noch 

schuldech gebleven negen hondert gulden. Registratie van de akte 22 maart 1662 (T 13-18 

nr. 35 / 562).

22 maart 1662, wilsbeschikking van Joucke Benckes van Coudum in Frieslant tegenwoordig 

hem vindende binnen dese Stede, die op het punt staat een buitenlandse reis te maken. Zijn 

goederen vermaakte hij aan Heytgen Binckes sijne constituente broeder [plaatsvervanger], 

ook de goederen die sijn aen bestorven, ende opgecoomen door doode ende overlijden van 

wijlen Rinckje Jacobsdr saliger sijne Moeder in haer leven laest weduwe ende boelhouderse van 

Wijlen Bincke Binckes laest gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Coudum. Registratie 

van de akte 12 juni 1662 (T 13-18 nr. 3 f. 580 en SAA 5075 nr. 2147 / 156).

Joucke deed zaken met Jørgen of Juriaan Coldewey en Arders Matsen, burgemeesters 

van de Noorse stad Tønsberg. Er ontstond echter een ingewikkelde kwestie over de 

levering van een f luitschip genaamd Susanna, van Jouckes neef, de schipper Ids Jacobs 

Hinnema (OJ IIIa.). Hylke Douwes (BA IIIb.) was hier ook bij betrokken (SAA 5075 nr. 

1695 / 1591; nr. 1514 / 15; nr. 2881 / 403; nr. 2881 / 405; nr. 2882 / 22; nr. 2882 / 433).

1 april 1663, verklaring; Joucke Bencke Hinnema, staande op zijn vertrek om een reis 

naar Oost-Indië te maken, verklaart dat hij door disfortuyn soo verre in ongelegentheyt 

geraect is dat hem niet mogelijk en is de persoon van Andries Matzen, burgemeester te Tonsberg 

in Noorwegen, beneffens sijne andere crediteuren jegenwoordig te konnen voldoen. En dat hij 

besloten heeft een reis naar Oost-Indië te maken om daar door de sege des Heren zijn 

fortuin te maken. Hij belooft na behouden terugkomst Matzen als een eerlijk man te 

zullen voldoen alle schade die deze heeft geleden wegens de naa leverantie van het schip 

‘Susanna’, waervan voor desen gerechte proces aengedecideert is hangende (SAA 5075 nr. 2875 

/ 764).

12 april 1663, verklaring; schipper Joucke Benckes Hinnema, op vertreck staende om 

een reyse te doen nae Oostindien, met ’t schip genaemt Sparrendam, verklaart goederen te 

hebben ontvangen van Nicolaas Kuysten ter waarde van 872 gulden, welcke goederen 

hij comparant in Oost-Indien sal verhandelen, en belooft een eerlijke rekening en 

verantwoording daarvan te maken (SAA 5075 nr. 2884 / 250).

1 aug 1668, verklaring; de comparant Jonas Jacobsen van Swynsund in Noorwegen 

verklaart op verzoek van schipper Thomas Welgherts dat hij comparant op 12 nov. 

1664 bij het eiland Poulteman aan boord is geweest van de Sparrendam van schipper 

Joucke Benckes Hinnema en daar gezien heeft dat de requirant aan Joucke 205 goude 

coupons in specie heeft gegeven, bestemd voor de heer Overtwater, aan wie Joucke het 

geld zou overmaken (SAA 5075 nr. 2878 / 653).

21 dec. 1649, bevrachtingscontract; Joucke Benckesz uit Koudum als bevrachter en 

Abe Wynkes uit Koudum, schipper op het ‘Wapen van Amsterdam’ van 150 lasten. 

Houtwaren laden in Laarwijck Noorwegen en lossen in Londen (SAA 5075 nr. 1533 / 

172; ook: Lootsma, ‘Zeevaart Hindeloopen’ p. 266). Ander contract met Joucke in de rol 

van bevrachter: 29 maart 1650 (SAA 5075 nr. 1534 / 1 en 2). Joucke sloot als bevrachter 

herhaaldelijk overeenkomsten met een familielid als schipper.

2 juni 1650, verklaring van schipper Huite Annes van Stavoren op verzoek van Joucke 

Benckes van Koudum, mij notaris bekend, uit naam van diens broer Poppe. Huite 

verklaarde dat in het schip van Poppe Benckes geen plaats meer was voor een restant 

klaphout [f ijndradig eikenhout voor het maken van duigen] en dat dit toen in zijn 

schip is geladen. Het hout is afgeleverd in Londen (SAA 5075 nr. 1508 ongenummerd).

23 juli 1650, Sonttolregisters; Jaucke Benckis van Hinlopen, in ballast, bestemming 

Hogwoedt.

8 nov. 1650, Sonttolregisters; Jouckhe Benckhes van Hinlowen, in ballast, komend van 

Danzig, bestemming Noorwegen.

23 juni 1657, machtiging; de comparant Joucke Benckes Hinnema, koopman te 

Amsterdam, machtigt zijn dienaar Jarich Abes om namens hem comparant alle 

tegoeden te vorderen en ontvangen van al zijn debiteuren (SAA 5075 nr. 2873 / 377).

Eind dec. 1657, verklaring; Joucke Benckes Hinnema, raet en vroedschap der stad Stavoren, 

en Hylke Douwes, makelaar te Amsterdam, beiden reders van het schip ‘Waterhond’ 

van schipper Pieter Ennes van Koudum, mede namens de andere reders, machtigen 

Gerrit de Jager, koopman te Amsterdam, om namens hen te compareren voor de heren 

commissarissen van de kleine bank van justitie, en daar van Anthony Lopez Gomez 

het bedrag te vorderen dat hij schuldig is aan de rederij, ter zake van de levering van 

500 delen (SAA 5075 nr. 2873 / 1067).

1 mei 1658 en 7 juni 1659, schuldbekentenissen; Joucke Benckes Hinnema bekent 1000 

gulden tegen 4% rente resp. 320 gulden tegen 6% rente schuldig te zijn aan mijn moeder 

Renck Jacobs. Ende belove haer te betaelen als ik met lieff [God] wederom uijt Noerwegen com. 

Registratie 30 okt. 1661 (T 13-18 nr. 35 / 513).

9 juni 1660, transport; Joucke Bincke Hinnema, koopman, wonend te Amsterdam, 

verklaart verkocht te hebben aan de heer Isaac Kuysten, koopman te Amsterdam, zijn 

1/64 part in het schip ‘St. Pieter’ van schipper Evert Heus, dat te seyl gevaren is nae de 

West-Indien, tevens een 1/64 part in het cargasoen dat in het genoemde schip geladen 

is en de retourvracht, voor 2125 gulden (SAA 5075 nr. 2208 / 436).

7 febr. 1661. De houthandelscompagnie waarin Joucke Benkes Hinnema deelneemt, 

samen met Jeronimo de Haze, Isaacq Kuysten, Nicolaes Storm en Willem en Jan 

de Witt, wordt opgeheven (SAA 5075 nr. 1136 / 191). Andere documenten over deze 

houthandelscompagnie (SAA 5075 nr. 1514 ongenummerd. Zie ook SAA 5075 1136 / 191).

7 maart 1661, schuldbekentenis; Joucke Binckes Hinnama, koopman te Amsterdam, 

debet 3000 gulden aan Abe Binckes ‘Pouema’, te Koudum, als grootvader en voogd over 

de minderjarige kinderen van zijn dochter Tryn Abes zaliger, verwekt bij Auke Wybes. 

Onderpand: helfte van het huijs ende landt gecomen van Baucke Watties, staende ende gelegen 
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7 aug. 1656, Sonttolregisters; Simen Idtz van Hinlopen, komend van Eckell geladen 

met klaphout en wagenschot, kwartiers gezaagde dunne eiken planken.

14 febr. 1657, schuldbekentenis ten laste van Kornelis Jans en zijn vrouw Ansch 

Tjeerds aan den eersamen Symen Idses grootschipper en Tiet Bintkesdr echteluijden op 

Coudum. 300 gulden (T 13-18 nr. 35 f. 353). 

1668, afrekeningen kerkvoogdij Koudum; ontfangen van Symen Idses voor een kercke 

graff, 3 gulden 10 stuivers (GAS H.O.N. 10 nr. 2 afrekening 1668). 

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Symen Idsen aangeslagen voor 12 gulden over een 

getaxeerd bezit van 6000 gulden (GAS H.O.N. nr. 18).

1672, zoutgeldbelasting; Symen Idses aangeslagen voor 2 gulden over het bezit van 5 

stuks vee (GAS H.O.N. nr. 19). 

23 juni 1677, proklamatie; Symen Idses en Tjedt Bynckes, echtelieden te Koudum, als 

kopers van zeker stuk land groot ontrent een half verstal, strekkend van Bote Burdes 

achter tot Epcke Wynses cleijn huis, Wybren Drieses ten oosten, de kopers ten westen. 

Aldus gekocht voor 45 gulden (T 13-18 nr. 24 p. 104). 

4 april 1679, verklaring; Haeytje Binckes ong. 52 jaar, onder-equipagemeester van het 

college ter Admiraliteit te Amsterdam en schipper Sibolt Tjercks van Hindeloopen, 

ong. 36 jaar, verklaren op verzoek van Simon Idts en Saling Idts, curatoren van Saling 

Tjeerts, Sieuwert Tjeerts ende Jan Tjeerts, minderjarige zonen van wijlen Tjeerdt 

Itds en Surtje Sieuverts (sijnde den selven Tjeerdt Idts met ’t schip ‘Het huijs te Velsen’ 

uijtgevaren nae Oost Indien, ende op desen reijse soo sij verstaan, deser wereld overleden) (SAA 

5075 nr. 1564 f. 263). 

1689, rekeningen kerkvoogdij Koudum, kwitantie nr. 39. Tied Binckes, voor een jaar 

intrest betaald 24 gulden (GAS H.O.N. 10 nr. 2).

12 okt. 1689, schuldbekentenis, Eelke Symens, mr. timmerman te Koudum, mede 

namens zijn vrouw Jaay Wiggerts, debet 200 gulden aan Tied Binckes, weduwe van 

Symen Idses. Registratie 13 sept. 1691 (T 13-18 nr. 37 / 603).

Uit dit huwelijk:
1.   Mei Symens, ged. Koudum 26 sept. 1652. 
2.   Otte Symens, ged. Koudum 15 okt. 1654. 
3.   Doed Symens, ged. Koudum 26 mei 1656, trouwt Rieuwert Oeges 

(IVe).
4.   Poppe Symens, ged. Koudum 29 nov. 1657. 
5.   Weyne Symens, trouwt Wybe Aukes Poenema (IVy).
6.   Ids Symens, volgt IVv.
7.   Bencke Symens, volgt IVu.

IIIp. Haitje Benckes, geb. Koudum 1627, overleden 1699, 
koopvaardijschipper te Koudum, vroedsman te Hindeloopen, kapitein, 
onder-equipagemeester bij de Admiraliteit van Amsterdam, trouwt 
Doet Idses uit Hindeloopen, ovl. na 1706, dochter van Ids Tjeerds en 
Lieuck Symens (Douwes, ‘Beitj Tymens’).

2 juni 1674, Hof van Friesland; de erfgenamen van wijlen Haytje Lieuwes, contra 

Bencke Benckes, burgemeester van Stavoren, Jacob Benckes, kapitein-ter-zee voor 

het gewest Holland, en Simen Idses te Koudum, gehuwd met Tied Benckes. Haitje 

Lieuwes had 300 gulden geleend aan Joucke Benckes, de broer van gedaagden. Hij 

eiste betaling van ¾ van dit bedrag van de gedaagden, omdat Joucke al voor lange 

dezer werelt was comen te overlijden, en gedaagden zijn erfgenamen waren. De vierde 

erfgenaam was Haitje Benckes uit Amsterdam. De gedaagden verweerden zich door 

te stellen dat zij geen erfgenamen waren van hun broer Joucke, die bovendien geen 

middelen had achtergelaten in Friesland. Joucke had bij zijn vertrek naar Oost-Indië 

veel geld geleend van Haitje uit Amsterdam, boven een reeds bestaande schuld. Voor 

vertrek had hij al zijn bezittingen en vorderingen bij notariële akte d.d. 22 maart 1662 

(Nts. Van Born A’dam) overgedragen aan Haitje, ook zijn deel in de erfenis van hun 

moeder. Joucke overleed in Oost-Indië. Ook Tied Benckes was crediteur van Joucke, 

evenals haar moeder dat geweest was, voor ongeveer 1400 gulden, en vervolgens ook 

de gedaagden als erfgenamen van hun moeder. Voor het gerecht van Amsterdam had 

Joucke onder zijn crediteuren de effecten verdeeld die hij van de V.O.C. tegoed had, 

ter waarde van 1700 gulden. Het Hof vonniste de eiser niet ontvangbaar (T 14 nr. 16543, 

sent. nr. 27). De obligatie van Haytje Lieuwes d.d. 12 mei 1653 (T 13-18 inv. nr. 36, f. 30).

IIIo. Tied Benckes, geb. omstr. 1627, ovl. Koudum 1692, trouwt Koudum 
4 jan. 1652 Symen Idses, ovl. Koudum 1687, koopvaardijschipper te 
Hindeloopen en te Koudum, zoon van Ids Tjeerds en Lieuck Symens.
1 maart 1648, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Tied Benckes.

5 mei 1647, gemeten schepen Amsterdam; Simen Itses uit Hindeloopen schipper op 

de ‘Rode Vos’. Lang 121½ Amsterdamse voeten, laadvermogen 153 lasten (Douwes, 

Gemeten schepen). 

20 maart 1652, overlijdensboedel van Jan van Campen te Amsterdam; 1/32 part in 

’t schip van Symen Idts van Hinloopen, groot 160 lasten, 13 jaar oud, leijt in de wael 

ende dat sonder gelt bij de beurs. Koper Arent Dircx Bosch voor f. 131-0. 1/32 part in dito 

schip, conditie als voren, koper Pieter Cuysten voor f. 131-0. Waarmee als alle parten 

uitstonden de totale waarde van de rederij van het schip van Symen Idses ong. 4200 

gulden bedroeg (SAA 5075 nr. 1441 f. 233). 

18 maart 1655, bevrachtingscontract; Dick Gijse Venhuysen uit Amsterdam als 

bevrachter en Symen Idses van Hindeloopen, schipper op de ‘Rode Vos’ van 124 x 

26 x 12¾ x 3¾ Zaandammer voeten. Houtwaren laden in Koningsbergen, lossen in 

Amsterdam (SAA 5075 nr. 1537 / 217). 

19 mei 1655, Sonttolregisters; Simon Itzsen van Hinloppen, komend van Kønigsberg, 

geladen met planken en klaphout.

23 juni 1656, bevrachtingscontract; Joucke Benckes Hinnema en Gerrit Jacobs als 

bevrachters en Symen Idses van Koudum, schipper op de ‘Rode Vos’, lang 124, wijd 

26 hol 12¾ voet met een verdek van 3¾ Zaandammer voeten. Houtwaren laden in 

Holstijn (SAA 5075 nr. 1538 / 175). 
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Haitje Binckes is medereder voor 1/64 part (SAA nr. 1548 f. 69).

12 juni 1675, resolutie van de raden ter Admiraliteit Amsterdam; is door den 

onderequipagemeester Binkes aen desen raede overgebracht het contract bij de hr. Theeghs 

gesloten over de twee scheepjens, genaemt het Voosje en het Prince Wapen, met de heren raden 

ter Admiraliteit in ’t Noorderquartier, voor de som van twee duijsent ducatons, breder in’t selve 

contract geexpresseerd (NA 1.01.46 nr. 1421).

26 april 1680, verklaring van Frans Martensz Haneman, oud omtrent 57 jaar, en 

Haeytie Binckes, beiden onder-equipagemeesters van het college ter Admiraliteit te 

Amsterdam, op verzoek van Rafael Henriques, koopman te Amsterdam; een maand 

geleden hebben de beide attestanten de hennep gezien in de lijnbaan van Hendrik 

en Jan Lijnslager. Het was Rigase en Koningsberger hennep van de beste soort, ook 

het touwwerk dat ervan gemaakt werd hebben ze gezien, zowel wit en ongeteerd als 

geteerd. Het voldeed aan de kwaliteitseisen die de admiraliteit stelt (SAA 5075 nr. 1565 

/ 311 zie ook / 331, 1 mei 1680).

20 september 1681, schuldbekentenis; Sieuwert Hommes van Koudum, schipper op 

de ‘Gele Os’ bekent 2000 gulden in grof silvergelt tegen 6% jaarlijkse rente schuldig te 

zijn aan Haytje Binckes den Oude, equipagemeester van het edel mogende collegie 

ter admiraliteit te Amsterdam. Het geld is bestemd voor de rederij van genoemde 

Sieuwert. Als onderpand dient een partij van 500 Noordse delen door de schipper 

opgelegd in de houttuijnen op de wal van Govert. Haytje Binckes mag zonder tussenkomst 

van een rechter het onderpand verkopen op het moment dat terugbetaling uitblijft 

(SAA 5075 nr. 3803 / 259).

21 dec. 1691, machtiging; Haytje Binckes, onder-equipagemeester van het edel 

mogende college ter Admiraliteit te Amsterdam, als houder en enige eigenaar van 

een obligatie d.d. 30 okt. 1666, ad 3000 gulden, op naam van Claes Claes Coopman 

te Harlingen, ten laste van het gewest Friesland, machtigt Sander Sanders, bijzitter 

te Koudum, om de genoemde obligatie met de rente te verzilveren bij de ontvanger-

generaal van het gewest Friesland (SAA 5075 nr. 3872 / 78).

3 juli 1699, resoluties Admiraliteit Amsterdam; de onder-equipagemeester Cruijs, 

tijdelijk overgegaan in dienst van den keizer van Moscovien, zal gedurende zijn absentie 

worden vervangen door de commandeur Bincke [Haytjes] Binckes, die o.a. het 

gebruik van het huis zal hebben zoals door den onderequipagemeester Binckes metter dood 

ontruymt (NA 1.01.46 nr. 1570A).

29 nov. 1703, proklamatie H.O.N.; Doetie Idses te Koudum, weduwe van Haeytie 

Binckes, in leven equipagemeester te Amsterdam, b.b. & c. op de koop van twee en een 

half hoofd fenland, of een vierde part in Douwe Strompels fenne (T 13-18 nr. 25 / 83).

5 mei 1704, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 1 jan. 1701; Willem en 

Jarich Jarichs, gebroeders en huislieden te Koudum, bekennen 600 gulden tegen 

3% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Doetje Idses, weduwe van Haeytie Binckes, 

wegens de koop van een huis van Dooytje Andries. Getekend te Koudum 1 jan. 1701 

en mede ondertekend door de bijzitter Alexander Sanders als getuige (T 13-18 nr. 38 

/ 104).

7 jan. 1649, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Haaytje Binkes, 

jongeman. 

6 maart 1653, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Doutje Idses, 

jongedochter. 

29 april 1647, gemeten schepen Amsterdam; Hattie Benckes uit Koudum schipper 

op de ‘Witte Eenhoorn’. Lang 122 Amsterdamse voeten, laadvermogen 145 lasten 

(Douwes, Gemeten schepen).

28 aug. 1651, bevrachtingscontract; Isaac Kuysten, koopman te Amsterdam, als 

bevrachter en Haeytje Benckes uit Koudum, schipper op de ‘Witte Eenhoorn’ van 

190 lasten. Houtwaren uit Kopewick voor Dordrecht (SAA 5075 nr. 1535 / 89). Het 

opvolgende vrijwel identieke contract sloot Kuysten met schipper Jacob Idtses van 

Koudum. Isaac Kuysten was zakenpartner van Joucke Benckes. Andere bevrachtingen 

met Haytje als schipper (SAA 5075 nr. 1893 / 415; nr. 2874 / 1095; nr. 2880 / 279; nr. 2883 

/ 268).

27 april 1654, verklaring door de schippers Douwe Jannes van Workum en Haeytje 

Benckes van Koudum, schipper op de ‘Witte Eenhoorn’, oud omtrent seven en twintich 

jaren. Het konvooi waarmee zij in dec. 1653 uit Noorwegen zeilden, werd achtervolgd 

door een Engels oorlogsschip, door welke het schip van Douwe Jannes aan boord werd 

gelegd. De Engelsen namen de bemanning over en zetten onervaren eigen mensen 

over op het gekaapte schip, maar namen het schip niet in beslag. Bij de thuisreis is 

het schip van Douwe Jannes alsnog in een storm verloren gegaan, dat van Benckes is 

ternauwernood ontkomen aan de storm (SAA 5075 nr. 1512 ongenummerd).

Omstr. 1655, gereformeerde lidmaten Koudum; Haytie Binckes vertrocken nae 

Hindeloopen. Geschreven door ds. Marck, deze stond in Koudum van 1653 tot 1658 

(T 244-39 nr. 345 / 79).

1655, resoluties stadsbestuur Hindeloopen; Haitje Bintckes is vroedsman te 

Hindeloopen (GAS HOA nr. 387 ongenummerd).

12 nov. 1655, scheepsparten in bezit van Jan Olie en Aeltje Claesdr Rotterdam: 1/32 

Haytje Benckes, 1/32 Bencke Haytjes van Koudum, 1/32 Auke Symens van Koudum 

(SAA 5075 nr. 1115 / 229).

20 dec. 1657, stadsbestuur Staveren; Joucke Binckes broeder Haytie Binckes 

vroedsman tot Hindeloopen (T 70-01 nr. 16 f. 71). 

Juni 1659, speciekohier Hindeloopen; Suijderkant, Haitje Bintkes 3 hoofdgeld 2 

schoorsteengeld. Samen met zijn schoonvader Ids Tjeerds (GAS HOA nr. 231). 

27 maart 1663, verklaring; Haytje Benckes van Hindeloopen, 36 jaar, schipper op de 

‘Grauwe Valck’, verklaart bij ware woorden in plaats van bij eed, dat hij in totaal nog 

ruim 140 gulden tegoed heeft van Jacob Lieven uit Zierikzee, wegens geleverde delen 

en enige gemaakte onkosten (SAA 5075 nr. 2214A / 617).

April 1674, als onder-equipagemeester registreert Haitje Binckes de komst van 

koopvaardijschepen die door de admiraliteit gehuurd zijn (SAA 5075 nr. 1561 / 191). 

Ongeveer 1674, transport; schipper Sipke Hielkes van Hindeloopen is overleden en 

zijn schip ‘Kistmaker’ is verkocht door Jaye Coopman als principaal van de rederij. 
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1825 gulden. Voering: 4 vadem brandhout voor de schipper (SAA 5075 nr. 1534 / 40).

1651, gereformeerde lidmaten Koudum; den 12 jan. ’t nachtmael gehouden voor den 

71 mael doen aengekomen Poppe Binkes. Met andere inkt, in het handschrift van ds. 

Adolphus Marck is achter de naam ‘Obijt’ vermeld. Ds. Marck stond te Koudum van 

dec. 1653 tot en met mei 1657 (T 244-39 nr. 345 f. 80v). 

1653, Slag bij Ter Heijde; Poppe Benckes genoemd op het driemastfregat ‘Brak’ in 

dienst van de Amsterdamse admiraliteit (Elias, Schetsen, p. 135, 202).

7 dec. 1654, VOC-opvarenden; vertrokken naar Oost-Indië, bestemming Batavia, in 

opdracht van de VOC Kamer Amsterdam: Het galjootschip ‘Maagd van Enkhuizen’, 

schipper Poppe Binkes. Aankomst Kaap de Goede Hoop op 3 april 1655, vertrek 

aldaar 15 april 1655. Aankomst Batavia 19 juni 1655. De reis werd gemaakt samen met 

f luitschip Koning David met schipper Kornelis Rob, en het jacht Bloemendaal met 

schipper Jan Kornelisz Jol. Met in totaal 137 opvarenden (Bruijn et al., Dutch-Asiatic 

Shipping, deel II outward-bound voyages, p. 118). 

23 jan. 1657, aanzegging; Willem van Veen, notaris te Amsterdam, heeft op verzoek 

van Joucke Benckes Hinnema, als het bewint hebbende van Jacob Idses, gewezen 

schipper op de ‘Grauwe Valck’, en van Poppe Benckes zaliger, gewezen schipper op 

de ‘Witte Valck’, de persoon Vector Louris aangezegd op 24 januari 1657 de klocke vijff 

uren te verschijnen in de herberg de Zeeridder, waar de genoemde Hinnema zoude 

doen reeckening van beide genoemde schepen. Louris antwoordde te zullen komen als 

alle andere reders dat ook zouden doen (SAA 5075 nr. 2873 / 73).

IIIr. Jacob Benckes, ged. Koudum 10 sept. 1637, ovl. Tobago West-Indië 
12 dec. 1677, koopvaardijschipper te Koudum en Staveren, kapitein 
en commandeur bij de Admiraliteit van Amsterdam, gouverneur van 
Nieuw-Oranje en Tobago, trouwt Staveren 21 juni 1657 Tied Galties, 
ovl. vóór maart 1665, dochter van Galtie Jans en Antje Douwes (Jan de 
Vries, ‘Staversen’ p. 82, 83, 87 – 89). Jacob had 2. in 1676 een relatie met 
Ingena Rotterdam, ged. Amsterdam 9 nov. 1651, ovl. Amsterdam 20 jan., 
begr. Amsterdam Oude Kerk 25 jan. 1704, dochter van Nicolaas Pietersz 
Rotterdam en Femmetje Valckenborch; Ingena trouwt 2. Pieter (Jansz) 
d’Orville, geb. Hamburg 1640, begr. Amsterdam 5 mei 1714, koopman te 
Amsterdam, zoon van Jean d’Orville en onbekend.
1 febr. 1657, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Jacob Binckes, jongeman. 

8 nov. 1656, verklaring van Ruyert Jansz, stuurman, 45 jaar, Jarich Douwes, 

hoogbootsman, 32 jaar, en Jelle Jacobs, kok, 26 jaar, allen opvarenden van de ‘Grauwe 

Valck’, op verzoek van schipper Jacob Benckes van Koudum, dat bij het uitladen van 

het schip bleek dat enige bosjes hennep nat geworden waren, de schade kan niet in het 

schip ontstaan zijn (SAA 5075 nr. 1514 / 37). 

25 juli 1657, bevrachtingscontract; Robbert Cullang van Glasgow als bevrachter en 

Jacob Benckes van Tonsbergen [Tønsberg, Noorwegen], schipper op de ‘Grauwe Valck’ 

van ong. 140 lasten. Hout laden in Langesond of Koperwijk in Noorwegen en af leveren 

18 okt. 1706, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 10 juni 1702; Alexander 

Sanders, bijzitter van H.O.N., bekent 2000 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig 

te zijn aan Doettie Idses, weduwe van Haytje Binckes, wegens vier distincte toonder deses 

landschapsobligatien van ieder 500 gulden (T 13-18 nr. 38 / 180).

Uit dit huwelijk: 
1.   Ids Haitjes, geb. omstr. 1658, ovl. Tobago West-Indië, 3 maart 1677 

(De Jonge, Zeewezen II p. 736).
2.   Binke (Haitjes) Binkes, volgt IVv.
3.   Rinck Haitjes, geb. vóór 1672. 

10 dec. 1672, testament Jacob Benckes; Rinck, de dochter van mijn broer Haitje 

(SAA 5075 nr. 1560 / 867). 

4.   Fonger Haitjes, ged. Amsterdam 4 juli 1671, commissaris te 
Lissabon, begr. Amsterdam 12 maart 1721, ongehuwd overleden.

5.   Luyckjen (Leeuwcke) Haitjes, volgt IVw.
6.   Wijntje Haitjes, volgt IVx.

IIIq. Poppe Benckes, geb. Koudum omstr. 1630, ovl. Oost-Indië 1655, 
koopvaardijschipper te Koudum, gezagvoerder op een oorlogsschip, 
gezagvoerder op een VOC-schip.
25 jan. 1649, openbare verkoping van scheepsparten te Amsterdam, namens de 

nagelaten weeskinderen van zaliger Jasper van Rikevoort. Drie keer 1/32 part in 

yeder schip van de twee schepen van Joucke en Poppe Benckes, dat van Joucke genaamd 

de ‘Witte Valck’, omtrent 160 lasten, in 1640 nieuw uitgehaald, dat van Poppe een 

f luitschip van ong. 160 lasten, liggend voor Amsterdam in de Waal, deze schepen 

werden deur een [gezamenlijk] vercoft omdat in ewenies [evening] vaeren. Gekocht 1e voor 

485 gulden, door Aris Alberts Snoeck, borg Hindrick Jacobs Popta en Allert ten Broek, 

2e voor 525 gulden door Jasper Willems, koopman op de Keizersgracht, borg Floris 

Vischer, 3e Jeuriaen Boecaerd, borgen David de Wilde [Wildt] en Balthasar Hermans. 

1/32 part in het schip de ‘Witte Eenhoorn’ van Haytje Benckes van Koudum, lang 

122, wijd 24 1/2, hol 13 1/2 Amsterdamse voeten, 11 jaar oud, “zijnde een f luyt”, ligt 

te Amsterdam. Gekocht voor 259 gulden Gerrit a.z de Jager, borgen Lucas Crylaer 

en Jans Elberts Snoeck. 1/32 part in het schip ‘Coninck Davit’ van Hylke Douwes 

van Koudum, lang 122, wijd 25½, hol 13, daarboven 3½ Amsterdamse voeten, in 1645 

nieuw uitgehaald, ligt te Amsterdam. Gekocht voor 325 gulden Pieter Jans Cuijsten, 

borg Isaac Cuijsten. Twee keer 1/32 part in het schip ’t ‘Witte Postpaard’ van Abbe 

Benckes van Koudum, lang 122, wijd 24, hol 13, daarboven 3½ Zaandammervoeten, 

ongeveer 11 jaar oud, ligt te Amsterdam. Gekocht 1e voor 227 gulden Gerrit Arendsz, 

borg Warnaer van Staden en Lucas Crylaer, 2e voor 227 gulden Hendrick Willems 

Valck, borg Jan Aukes (SAA 5073 nr. 932 / 49, 59, 60).

11 juni 1650, bevrachtingscontract; Andries Pietersz te Staveren, als bevrachter en 

Poppe Benckes van Koudum, schipper op de ‘Liefde’, van 120 x 24 x 13½ Edamse voeten. 

Houtwaren laden in Pernu Lijf land [Pärnu Estland] voor Amsterdam. Vrachtprijs 
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Portretten van Jacob Benckes (IIIr.) en zijn verloofde Ingena Rotterdam, omstreeks 

1676 geschilderd door Nicolaes Maes (collectie en foto Metropolitan Museum te 

New York). De relatie tussen Jacob en Ingena is overgeleverd aan de hand van deze 

portretten. Ingena was geen jonkvrouw zoals J.C. de Jonge beweerde. Ze kwam uit 

een Amsterdamse koopmansfamilie.
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in Nieumarck op de rede van Glasgow. Vrachtprijs: 2450 gulden; kaplaken: tot discretie 

van de bevrachter (SAA 5075 nr. 1539 / 57).

30 juli 1658, schuldbekentenis; Joucke Binckes Hinnema en Hylcke Douwes te 

Amsterdam debet 800 gulden aan meester scheepstimmerman Jacob de Haan uit 

Amsterdam. Het geld is bestemd voor Jacob Binckes, schipper op de ‘Grauwe Valck’, 

Joucke en Hylcke staan borg. De akte is opgemaakt in Amsterdam en pas op 26 juni 

1679 geregistreerd in het hypotheekboek van H.O.N. (T 13-18 nr. 37 f. 79).

5 maart 1664, verklaring van Jacob Benckes van Staveren, schipper op de ‘Grauwe 

Valck’, en Hans Wopkes van Staveren, stuurman op hetzelfde schip. In aug. 1661 is het 

geladen schip op een klip gelopen en gestrand in het Romsdal f jord; in het voorjaar 

van 1662 is de lading geborgen en het schip gerepareerd, de schipper heeft grote 

kosten moeten maken (SAA 5075 nr. 1518 ongenummerd). 

16 april 1664, bevrachtingscontract; de commandeur Jan Jelles Spanjer, te Staveren, 

geassisteerd met de heer Huybert Hendrixz, zijn reder, en Jacob Benckes van Staveren, 

schipper op de ‘Grauwe Valck’ van ong. 180 lasten. De schipper is gehouden zo snel 

mogelijk het schip op stroom voor deser stede te leveren, dicht wel gecalefaat en versien van 

anckers, seylen, touwen taeckels en andere toebehoren. De bevrachter zal het op eigen kosten 

voorzien van volk, victualiën en andere behoeftigheden. Hij heeft het schip geheel tot 

zijn beschikking en mag goederen laden naar eigen keuze. Met Gods hulp zal hij 

ermee naar Groenland zeilen op de walvisvangst. Na terugkeer in Amsterdam en het 

lossen van de vracht zal hij 2800 gulden vrachtkosten betalen, bij de hoop, en het schip 

weer op stroom voor Amsterdam aan de schipper leveren (SAA 5075 nr. 2216B / 698).

Okt. 1664, resoluties stadsbestuur Staveren; Jacob Benckes benoemd tot vroedschap 

van Stavoren. Waarschijnlijk als opvolger van Pieter Roelofs Drenth, die op 28 sept. 

(o.s.) overleed (T 70-01 nr. 16 p. 132; T 7 nr. 555, 1667).

8 augustus 1665, testament; de eerzame Jacob Benckes benoemt zijn schoonmoeder 

Annetje Douwes, weduwe van Galtje Jans te Stavoren tot mede-erfgenaam, sulx in alle 

effecten dien hem testateur uijt kragte van het testament tusschen hem en sijn huisvrouw saliger 

(sijnde ’t selve voor mij notaris en seecere getuigen gepasseert) gemaeckt, genoten en ontvangen 

sijn. Behalve de op deze effecten gemaakte winst en de inboedel en het huisraad die zijn 

schoonmoeder aan wijlen zijn vrouw heeft gegeven. Ook niet de goederen die uit het 

sterf huis van testateurs moeder zijn gekomen. Tot zijn andere erfgenamen benoemde 

hij zijn halve suster Jarich Jarichs, Joucke, Tiet en Haytje Benckes, en zijn overleden 

broeders zoon Bencke Benckes. Hij instrueerde zijn erfgenamen zijn schoonmoeder 

ongemoeid te laten zitten, voor de periode van een jaar na zijn overlijden (SAA 5075 nr. 

2876A / 228).

1 juli 1666, resoluties Staten-Generaal; Jacob Benckes benoemd tot kapitein-ter-zee 

(NA 1.01.02 nr. 12275).

aug. 1666, Scheepslijsten De Ruyter tweedaagse zeeslag; Jacob Benckes is kapitein 

voor de Amsterdamse Admiraliteit 3e eskader (Van Gendt) op het schip Verenigde 

Provincien met 48 kanonnen en 202 matrozen, 28 mariniers en 0 soldaten (Brandt, 

De Ruiter, 510). 

Juni 1667, Scheepslijsten De Ruyter tocht naar Chatham; Jacob Benckes is kapitein 

voor de Amsterdamse Admiraliteit 3e eskader (Van Gendt) op het fregat Essen met 

50 kanonnen en 225 matrozen, 30 mariniers (Brandt, De Ruiter, 566).

19 okt. 1668, machtiging; de comparant de edele Jacob Benckes, kapitein in dienst 

van de edel mogende raden ter admiraliteit te Amsterdam, machtigt zijn broer, de 

eerzame Haytje Benckes, om namens hem comparant gedurende sijn uytlandigheyt al 

zijn zaken waar te nemen (SAA 5075 nr. 2878 / 881).

7 sept. 1672, proklamaties Wonseradeel; Jacob Binckes, kapitein-ter-zee te Staveren 

als koper van 33 pondematen land in Gerlsma State te Gaast. De heer grietman 

Burmania en de verkopers ten oosten, de kerklanden van Allingawier ten westen, de 

heer verkoper ten zuiden en Botte Ruyrds ten noorden. Vrij van huur, belast met 11½ 

f loreen. Per petri ad cathederam 1672 [22 febr.] voor een jaar verhuurd aan genoemde 

Botte, voor 320 goudgulden, deze huurpenningen komen de koper toe. Aldus gekocht 

voor 80 goudgulden per pondemaat [3696 gulden] van Johan Heemstra te Wyckel, 

oud luitenant van een compagnie te voet (T 13-43 nr. 227 / 120).

10 dec. 1672, testament; de edele Jacob Benckes, kapitein van het college ter 

admiraliteit te Amsterdam, herroept voorgaande testamenten en codicillen en 

benoemt zijn erfgenamen opnieuw. De diaconieën van de gereformeerde kerken in 

Staveren en Koudum erfden 10% van de waarde van een obligatie ad 10.000 gulden 

nominaal op de provincie Friesland, ieder voor de helft. Reynsk Benckes, een 

dochter van zijn halfzuster Jarich en weduwe van Fonger Idses, erfde eveneens 10%. 

Weyn Symens, een dochter van zijn zuster Tied, en Rinck Haytjes, een dochter van 

zijn broer, erfden ieder 500 gulden in contanten. Zijn zuster Tied, zijn broer Haytje 

en Bencke, de zoon van zijn broer Bencke, respectievelijk hun kinderen, erfden 

ieder voor een kwart de rest van zijn bezit, evenals de kinderen van zijn overleden 

halfzuster Jarich, genaamd: Weyn, Reynsk, Haytje en Niesje Benckes. Vorders was 

sijn testateurs expresse wille dat de helft van de waarde van de genoemde obligatie 

niet verdeeld werd, maar als kapitaal in stand zou blijven, zodat zijn erven en hun 

nageslacht tot in lengte van dagen de rente zouden genieten. Mocht het onverhoopt 

gebeuren dat iemand van hen niet in staat zou zijn de kost te winnen, was het zijn 

wens dat de rente zou worden aangewend voor onderhoud en alimentatie van sodanige 

onvermogende (SAA 5075 nr. 1560 / 867).

6 sept. 1684, huwelijkse voorwaarden Pieter d’Orville, coopman alhier, geassisteerd 

met Philippe d’Orville, bewindhebber bij de VOC, en Joost de Smeth, zijn neven, 

en Ingena Rotterdam, geassisteerd met hare suster juffrouw Maria Rotterdam, 

mitsgaders de heer Theodorus Stansius, out gedeputeerde staet van Frieslant en 

raadslid tot Harlingen (SAA 5075 nr. 4061 / 877).

22 maart 1692, testament van Pieter Dorville en Ingena Rotterdam; erfgenamen: 

testatrices zusters Maria, Geertruid en Elisabeth Rotterdam (SAA 5075 nr. 2061 / 

1271). 

7 dec. 1687, transporten Amsterdam; Pieter d’Orville, getrouwd met Ingena 

Rotterdam, mede namens Maria, Geertruyd en Elisabeth Rotterdam, meerderjarige 
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bevrachter en Auke Wybes van Koudum, schipper op de ‘Jonge Tobias’, van ong. 150 

lasten. Houtwaren laden in Riga voor Bordeaux, de schipper mag op het 1e konvooi 

wachten maar ook op eigen gelegenheid vertrekken. In Bordeaux goederen en evt. 

fruit laden voor Amsterdam (SAA 5075 nr. 1536 / 29).

10 nov. 1652, Sonttolregisters; Auiks Wibess van Coudum, komend van Riga met 

bestemming Holland. 

21 sept. 1655, koopcontract; Auke Wybes van Koudum, schipper op de ‘St. Pieter’, 

verkoopt aan Pieter Meerman uit Amsterdam een scheepslading Hollants greene 

goede coopmans Normer deelen, te laden in Normer Noorwegen, voor de prijs van 43½ 

gulden, 124 delen te rekenen voor 100 (SAA 5075 nr. 1513 ongenummerd).

1656, gereformeerde lidmaten Koudum; Auke Wybes overleden.

13 april 1667, recesboek H.O.N.; Bencke Haytties en Abe Wynkes, verzocht als 

curatoren van de weeskinderen van wijlen Auke Wybes en Tryn Abes (T 13-18 nr. 4 

f. 120, 123).

20 dec. 1672, Hof van Friesland; Jarich van Grovestins, grietman van H.O.N., 

waarnemend voor Bincke Hayties, curator over Aucke Wybes weeskinderen, contra 

Haenck van Popma, met haar man Egidius van Heerma te Warga, juffr. Wick van 

Popma met Joost van Heerma te IJlst, juffr. Fedtie van Beijen, weduwe van wijlen 

Reyn Popma te Sneek, mede namens haar kinderen, geassisteerd door Idzert Jacob 

Harinxma kapitein en commandeur van een compagnie voetknechten te Dokkum, 

getrouwd met juffr. Sophia van Popma, samen mede namens wijlen de overste 

luitenant Sibolt van Popma, en juffr. Hiske van Popma, weduwe van Hendrick van 

Suchten te IJlst, allen erfgenamen van Syds van Epema. Zaak over een obligatie. Het 

vonnis viel uit in het voordeel van de eiser (T 14 nr. 16541).

13 febr. 1683, Hof van Friesland; Folckert en Wybe Aukes te Koudum, erfgenamen van 

wijlen hun grootvader Abe Binckes Poenema, contra Jay Luytjes, weduwe van Hylcke 

Douwes, mede namens haar dochters Lief jen en Moeyt Hylckes, erfgenamen van 

genoemde Hylcke. Kwestie over een obligatie d.d. 22 juni 1656 (zie T 13-18 nr. 35 / 469-

470). De originele obligatie was de eisers ontstolen in de herberg de ‘Amsterdamse 

Veerman’ (T 14 nr. 16552, sententie 15).

Uit dit huwelijk:
1.   Wybe Aukes Poenema, volgt IVy.
2.   Folkert Aukes, volgt IVz.

IVa. Douwe Pieters Poenema, ged. Koudum 28 okt. 1655, ovl. voor 1712, 
konvooiloper te Amsterdam, trouwt Buiksloot 2 maart 1687 Geertruy 
Roelands Ramring, dochter van Marritje Daniels; Geertruy trouwt 2. 
Amsterdam 12 febr. 1712 Cornelis Jans Ritskes.
10 mei 1683, verklaring; Haytje Binckes, onder-equipagemeester, en Douwe Pieters, 

konvooiloper, verklaren dat een bepaalde rekening eigenhandig geschreven is door 

wijlen Hilcke Douwes, in leven makelaar te Amsterdam (SAA 5075 nr. 3813 / 308).

Uit dit huwelijk:

dochters, kinderen en erfgenamen van zaliger Nicolaes Rotterdam, als verkoper van een 

huis en erf in de Paternostersteeg (Slaperssteeg) bij de Oudezijds Voorburgwal.

  
  Vijzel met familiewapen en opschrift ‘Jacob Binckes Hannema 1614’ (collectie 

en foto’s Hannemahuis). Jacob Benckes (BA IIIr) is door velen versleten voor een 
Staverse burgemeesterszoon. Onmiskenbaar op gezag van Friese informant bracht 
J.C. de Jonge dit misverstand in de wereld. Tussen 1610 en 1615 had Staveren een 
burgemeester genaamd Jacob Binckes, een koopvaardijschipper (Hannema, genealogie). 
Deze moet omstr. 1570 zijn geboren en overleden omstr. 1640. In- of kort voor zijn 
burgemeestersperiode werd hij eigenaar van Hannemastate te Koudum, die in 1640 
stem nr. 37 kreeg. Hij is ongetwijfeld de bedoelde burgemeester en vermeende vader. 
De verwarring is enigszins begrijpelijk, omdat van de zeeofficier uit 1667, toen hij 
in Staveren woonde, een akte bekend is die hij tekende met de achternaam van zijn 
moeder: Jacob Benckes Hinnema (T 13-36 nr. 27 / 323).

IIIs. Tryn Abes, ovl. Koudum vóór maart 1661, trouwt Koudum 21 jan. 
1645 Auke Wybes, geb. Koudum 1623, ovl. 1656, koopvaardijschipper te 
Koudum, zoon van Wybe Aukes, koopvaardijschipper te Koudum, en 
Jiesck.
30 okt. 1642, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis Auke Wybes, jongeman.

26 mei 1644, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis Tryn Abes.

26 maart 1646, bevrachtingscontract; Aris Elbertsz Snoeck, koopman te Amsterdam, 

als bevrachter en Auke Wybes van Koudum, schipper op de ‘Jonge Tobias’ van 

omtrent 170 resp. 190 lasten. Zout laden in St. Uvis Portugal voor Amsterdam of een 

Baltische haven. Vrachtprijs: 21 gulden per last, of 35 Danzig, 38 Riga, 39 Reval (SAA 

5075 nr. 1989 / 41). 

3 sept. 1652, bevrachtingscontract; Pieter Meermans, koopman te Amsterdam als 
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12 maart 1677, ondertrouw Amsterdam; Hartman Douwes van Hinloopen, schipper, 26 

jaar en in Hindeloopen wonende, ouders ook wonende in Hindeloopen, ondertrouwt 

Moeidt Hillekes, van Koudum, 22 jaar, op de Zeedijk, geassisteerd met Hilleke 

Douwes, haar vader.

13 mei 1688, hypotheekboek H.O.N.; Hartman Douwes, burger te Koudum (T 13-18 

nr. 37 f. 533). 

31 dec. 1695, burgerboek IJlst; ingeschreven Hartman Douwes, af komstig van 

Koudum (T 348 nr. 4100).

16 aug. 1696, gereformeerde lidmaten Koudum; Hartman Douwes vertrokken van 

Koudum naar IJlst.

27 febr. 1700, Hartman Douwes, brouwer te IJlst (T 13-20 nr. 73 f. 132). 

1708, stemkohier Koudum nummer 75, Hylcke Agges ½ en Moeitz Hylckes ½.

Uit dit huwelijk:
1.   Renkt Hartmans, ged. Amsterdam 3 okt. 1677.
2.   Hylke Hartmans, ged. Koudum 19 maart 1681.
3.   Douwe Hartmans, ged. Koudum 28 okt. 1683.
4.   Jay Hartmans, ged. Koudum 13 sept. 1685.
5.   Tryn Hartmans, ged. Koudum 20 mei 1689.
6.   Liefjen Hartmans Hinloopen, volgt Va.
7.   Douwe Hartmans Hinloopen, ged. Koudum 24 febr. 1695, ovl. 

Nieuwendam 1770, timmerman, trouwt Workum 17 mei 1727 Claasje 
Bruin, af komstig van Nieuwendam. Douwe wordt gezien als de 
naamgever van het geslacht Hinloopen (Ramshorst, Genealogie 
Hinloopen).

IVd. Lief ke Hylkes, ged. Amsterdam Nieuwe Kerk 24 juni 1657, ovl. 
vóór 1687, trouwt Koudum 26 febr. 1682 Age Harmens (Hermanides), 
vroedschap en burgemeester te Hindeloopen, daar ovl. jan. 1700, zoon 
van Harmen Sikkes en Goyts Annes, weduwnaar van Yck Jurjens; Age 
trouwt 3. Hindeloopen dec. 1687 Heye Wybes, weduwe van Broer Symens.
16 jan. 1676, diaconie rekening gereformeerde kerk Koudum; van Aghe Harmens 

van Hindeloopen, de swagher [schoonzoon] van dorpsrechter Jurjen Jurjens, wegens het 

proclameren van sijn houwelijck over onse kerke met Yck Jurjens tot een vereeringe voor onse 

armen drie gulden drie stuijvers (T 244-39 nr. 345 p. 203). 

19 febr. 1687, transportakte; Age Harmens, burgemeester te Hindeloopen, als vader 

over mijn soontie bij Yck Jurriensdr echtelijck getogen, als verkoper van de helft van een 

obligatie ten laste van dorpsrechter Epe Siebes aan schipper Rein Juriens te Koudum 

(T 13-18 nr. 37 f. 390). 

24 dec. 1687, weesboek Hindeloopen; inventarisatie van waardepapieren, geld, 

landerijen, zilverwerk, schulden van de oude burgemeester Age Harmens te 

Hindeloopen, laatst weduwnaar van Lief ke Hylkes, daarvoor van Yck Jurjens, nu is 

hij voor de derde maal getrouwd en wel met Heye Wybes, weduwe van Broer Symens. 

1.   Niesje Douwes Poenema, ged. Amsterdam 19 jan. 1689, trouwt 
Sloterdijk 28 febr. 1717 Simon van Steenhuyzen.
6 juni 1719, doopregisters Amsterdam Nieuwe Kerk; Geertruij, dochter van 

Simon Steenhuijsen en Niesie Poenema, getuigen Gerrit Ples en Marritje 

Poenema.

2.   Douwe Douwes Poenema, ged. Amsterdam 21 mei 1700.
3.   Marritje Douwes Poenema.

IVb. Enne Pieters Poenema, ged. Koudum 26 jan. 1659, ovl. voor 1739, 
koopvaardijschipper, trouwt Vrouwtje Rieuwers Morij, begraven 
Amsterdam 30 juli 1739.
24 dec. 1687, weesboek Hindeloopen; inventarisatie van waardepapieren, geld, 

landerijen, zilverwerk, schulden van de oude burgemeester Age Harmens te 

Hindeloopen. In 1687 bezit oud-burgemeester Age Harmens te Hindeloopen o.a. 

1/24 scheepspart aan het schip van Inne Pieters en 1/48 aan dat van Haytje Binckes 

van Stavoren. (T 13-20 nr. 69 f. 216).

30 juli 1739, begraafregisters Amsterdam Karthuizer Kerkhof; Vroutije Ruewers 

Morij, weduwe van Inne Pieters Poenema.

Uit dit huwelijk:
1.   Ybeltje Ennes Poenema, ged. Amsterdam 16 juli 1692.
2.   Niesje Ennes Poenema, ged. Amsterdam 11 mei 1700.

IVc. Moeyt Hylckes, ged. Koudum 12 maart 1654, ovl. na 1716, trouwt 
Nieuwendam 12 maart 1677 Hartman Douwes van Hinloopen, geb. 1651, 
ovl. voor 1708, koopvaardijschipper te Hindeloopen, brouwer te IJlst, 
zoon van Douwe Hartmans Moye en Tryn Claes (IVh).
7 juni 1674, bevrachtingscontract; Pieter Wiggerts en Jelle Pieters beide van 

Hindeloopen als bevrachters, en Hartman Douwes, van Hindeloopen, schipper op de 

‘Kleijne Harderin’ van 112 x 25 x 12 voeten met een verdek van 4 voet. Ballastscheeps in 

konvooi naar Christiana Noorwegen, houtwaren laden voor Amsterdam. Vrachtprijs 

2600 gulden (SAA 5075 nr. 1545 / 232).

sept. 1675, verklaring; Fockle Gerrits, 43 jaar, stuurman, Dirck Symens, 30 jaar, 

hoogbootsman, Pier Piers, 22 jaar, kok, allen van Hindeloopen, Gerrit Haen, van der 

Dam, 37 jaar, timmerman, Ids Hiddes, van Embden, 26 jaar, en Heere Gerrits, 22 jaar, 

en Lieuwe Lieuwes, 21 jaar, beide bootsgezellen van Hindeloopen, opvarenden van 

het schip ‘Cleijne Harderin’ van schipper Hartman Douwes, ook van Hindeloopen. 

Zij verklaren op verzoek van hun schipper dat zij begin augustus met het normale 

konvooi te zeil zijn gegaan uit Noorwegen met bestemming Amsterdam. Op 16 aug. 

kwamen ze met hart weer in’t gat van’t Vlie, waar ze met hun schip aan de grond zaten 

en hun roer los raakte. Eenmaal weer vlot kwam er een loodsgaljoot die aanbood het 

schip binnen te brengen, wat de schipper accepteerde. Later kwam er nog een galjoot 

die het schip gesleept heeft. [Brandschade] (SAA 5075 nr. 3778 / 1105).
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een testament gemaakt, maar na zijn overlijden maakte Tiedt Benckes op 29 maart 

1690 een codicil waarin ze bepaalde dat Rieuwert Oeges geen administratie mocht 

voeren over het deel van de erfenis dat haar dochter Doed zou toekomen. De eiser 

wilde volgens de gedaagden aan deze voorwaarde niet voldoen. De rechter vonniste 

in het voordeel van de eiser (T 14 nr. 16561 vonnis nr. 40). 

27 sept. 1696, kerkenraadsboek Koudum; Rieuwert Oeges is door de kerkenraad de 

toegang tot de Tafel des Heren ontzegd, van wegen onophoudelijke dronkenschappen 

en het feit dat zijn beloften over beterschap tot dan toe vruchteloos bleken te zijn. 

Op 19 febr. van het volgende jaar werd een verslag van de kerkenraad over zijn zaak 

‘met bedekte naam’ van de kansel woord voor woord aan de gemeente voorgelezen. 

Rieuwert toonde ook na zijn schorsing geen beterschap en was daarom ontboden 

om rekenschap te geven van so stifsinnige verhardinge in sijne sonden. Maar ook bij die 

gelegenheid toonde hij de allerminste beweging en berouw, ondanks de zachtmoedigheid 

waarmee men hem benaderde. Tot verbijstering van predikant en kerkenraad toonde 

Rieuwert op geen enkele wijze verontrust te zijn over de gevaarlijke toestand sijner siele. 

En tot hun grote droef heid moesten ze het aan Christus overlaten of het Hem behagen 

mogt desen verwarden broeder uijt de strikken des satans te ontbinden (T 244-39 nr. 345 / 473).

7 mei 1697, hypotheekboek H.O.N.; Wij ondergeschrevenen, Elcke Ibbles, mr. 

lijnslager, en Pyter Pyters, mr. zeijlmaecker, beijde burgers binnen Worcum, 

verclaren te assureren een acte ten behoeve van Reuwert Oeges, op’t schip genaemt de 

Hoop, bij hem selfs gevoert, van hier nae Hamburg en van daer waer heen schipper 

gelieven sal alles met convoye (T 13-18 nr. 37 / 752). 

17, 19 en 29 mei 1697, schuldbekentenissen; Riewert Oeges te Koudum, debet 430 

gulden aan Pieter Pieters, mr. zeilmaker te Workum, heercomende uijt coop en leverantie 

van een niewe wijtscheepsseijl, focke, twee cluijffocken, topzeijl, biesaen, blinde, kleet over 

touwen etc., bij mij niew van de naeld en winckel te dancke ontvangen, debet 693 gulden aan 

Eelke Ybles, koopman en mr. lijnslager te Workum, wegens leverantie van nieuwe 

scheeps touwerken en debet aan Heyn Aanes, mr. blokmaker te Workum, wegens 

leverantie van scheepsblokken (T 13-18 nr. 37 / 814, 815 en 819).

1698, stemkohier Koudum nummer 29; Rieuwert Oeges eigenaar.

28 aug. 1697, nedergerecht H.O.N.; de notaris Franckena als aanklager contra Reuwert 

Oeges beklaagde. De rechtbank vonniste beklaagde ter saecke excessen gepleegd 28 sept. 

1694, aan Gerrit Durcx te betalen drie maal 12 gulden, en daarbij nog vijftig gulden 

ter saecke ’t mes trecken (T13-18 nr. 13 / 227).

21 juli 1724, registratieboek H.O.N., transport d.d. 4 april 1697, Rieuwert Oeges als 

verkoper voor 27 gulden 10 stuivers, van een halve visserij te Koudum, daar toe en van 

oldts zijnde aangeweest, de andere helft toebehorend aan de kerk van Koudum, aldus 

verkocht aan Meeuwis Yges en Yge Sjoukes (T 13-18 nr. 38 / 398).

Uit dit huwelijk:
1.   Jotje Rieuwerts, ged. Koudum 17 aug. 1684.
2.   Jacob Rieuwerts, ged. Koudum 20 sept. 1685. 
3.   Andries Rieuwerts, ged. Koudum 31 okt. 1686, ovl. voor 1724.

Bij de scheepsparten o.a. de volgende schippers: 1/64 part aan Rein Jurjens, 1/64 

part aan Wybrand Cornelis, 1/24 part aan Inne Pieters, 1/48 part aan Symen Hylkes, 

1/128 part aan Here Cornelis, allen van Koudum, 1/48 part aan Haytje Binckes 

van Stavoren. Onder beheer van Age zijn de zaken ter waarde van 1362 gulden die 

te zijner tijd toekomen aan zijn zoon Harmen Ages, vanwege de nalatenschap van 

diens moeder Yck Jurjens. Ook uit het tweede huwelijk werd een zoon geboren, 

Hylke Ages, aan wie Age Harmens te zijner tijd 3246 gulden zal uitkeren vanwege 

zijn moeders goederen. In de boedel van Lief ke Hylkes zaten de volgende verlooren 

scheepsparten: 1/16 aan Rieuwert Oeges, 330 gulden, 1/128 aan Jan Alberts, 32 g., 1/128 

aan Sybolt Tjerks, 39 g., 1/48 aan Hartman Douwes, 100 g., 1/48 aan Eeuwke Jarichs, 

100 g., 1/32 aan Binke Oeges, 953 g., 1/48 aan Tieerd Boldewijns, 100 g., 1/128 aan 

Haitje Binkes, 21 g. Onder de landerijen o.a. de volgende vermeldingen: een hoofd in 

Gaelegras te Koudum, een hoofd in Hoite fenne aldaar, drie hoofd op de War en 2¼ 

verstal zaadland in Feyckmoeije lant meede op Coudum. Waarschijnlijk bedoelde men 

‘Feytemaland’ (T 13-20 nr. 69 / 216-222).

Jan. 1700, weesboek Hindeloopen; boedelinventaris van wijlen Age Harmens (T 13-

20 nr. 69 f. 216). 

Uit het eerste huwelijk:
1.   Hylke Ages, volgt Vb.

IVe. Rieuwert Oeges, ged. Koudum 9 maart 1653, koopvaardijschipper te 
Koudum, ovl. na 1724, trouwt Koudum 11 maart 1683 Doed Symens (IIIo 
kind 3), ged. Koudum 26 mei 1656, ovl. voor 1692, dochter van Symen 
Idses, koopvaardijschipper te Hindeloopen en te Koudum, en Tied 
Benckes.
21 febr. 1675, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Rieuwert Oeges, jongeman.

28 juni 1680, bevrachtingscontract; Arnout van Uchelen als bevrachter en Rieuwert 

Oeges van Koudum, schipper op het ‘Huijs te Velsen’ 100 x 25 Amsterdamse voeten. In 

ballast van Amsterdam naar Archangel, lossen en herladen met koopmanschappen 

voor Amsterdam (SAA 5075 nr. 2259 / 114). 

3 maart 1688, proklamatie H.O.N.; decretale verkoop namens de volwassen en 

minderjarige weeskinderen van Wybren Alberts en Aeltien [...] te Koudum, 

van zekere huizing, schuur, stede en groede te Koudum met een gortmolen en 

gortersgereedschappen. Aldus gekocht bij de brandende keerse voor 1001 gulden 10 

stuivers door Reuvert Oeges (T 13-18 nr. 20 / 541).

27 okt. 1692, Hof van Friesland; Rieuwert Oeges te Koudum, als vader van zijn 

kinderen bij wijlen Doedt Symens, erfgenamen van wijlen hun moeder, die voor 

een vierde part erfgenaam was van wijlen haar vader Symen Idses, contra Bincke 

Symens te Koudum, Wein Symens, huisvrouw van Wybe Aukes, Riemertien Pytters, 

weduwe van Ids Symens te Stavoren, namens haar kinderen. Tiedt Benckes overleed 

na haar man Symen Idses. De eiser verlangde een inventarisstaat van alle nagelaten 

goederen van Symen Idses, met ede gesterckt. Voor het overlijden van Symen Idses was 
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nieuwland liggende te Oosten Coudum. Gekocht door Symen Pieters (T 13-18 nr. 37 f. 753).

31 maart 1705, attestatie; de eerzame Ids Fongers en Luycke Reyns, beiden grootschipper 

te Koudum, verklaren op verzoek van Nies Binckes dat Bincke Oeges te Nieuwendam 

dezelfde is als Bincke Poelman die in 1702 als kwartiermeester op het schip Helmonde 

naar Oost-Indië is vertrokken en aldaar (soo berigt sijn) is overleden. Hij was getrouwd 

met genoemde Nies, die de attestanten zeer goed kennen. Hij is ook dezelfde als 

Bincke Oeges die staat genoemd in het testament d.d. 1 juni 1685, gemaakt voor nts. 

Reynier Loenius te Amsterdam (SAA 5075 nr. 7277 / 687).

12 april 1707, Hof van Friesland; de advocaat Folkert Binkes namens Pieter Stout te 

Koudum, gezworen klerk van H.O.N., namens Cornelis de Ruyter, kapitein van het 

schip ‘Post van Curassou’, rechthebbende van Binke Oeges Poelman contra Alexander 

Sanders, mederechter van H.O.N., en Nicolaas (Claes) Heineman notaris, voor 1/9 

part erfgenaam van zijn vader Boris Heineman, beiden te Koudum. Zaak over een 

lijfrentebrief d.d. 12 juli 1694, met een hoofdsom van 500 gulden en een jaarlijkse 

uitkering van 50 gulden, ten gunste van Benke Oege Poelman zolang hij in leven 

was, en ten laste van gedaagden ieder voor de helft. Poelman droeg het recht van de 

lijfrente, samen met o.a. de helft van 24 hoofden land gelegen bij Otto Poel te Koudum 

en sijn gerechtigheijt van Otto Poel, op 4 juli 1700 over op Cornelis de Ruyter die getrouwd 

was met een dochter van zijn vrouw Nies Benckes, Jarichje Ages genaamd. Poelman 

overleed op 13 jan. 1704 op reis van Oost-Indië naar het vaderland a/b van het schip 

Ijselmonde, waarop hij voer als kwartiermeester. De Ruyter vorderde op grond van 

zijn recht 175 gulden van gedaagden, zijnde de rente over 3 jaar en 6 maanden, sinds de 

overdracht en tot het overlijden van Poelman. Op 7 sept. 1705 maande hij de gedaagden 

te betalen, met als getuigen dorpsrechter Jan Cornelis, omstr. 52 jaar, en Auke Wybes 

Poenema, omstr. 55 jaar, beiden te Koudum (T 14 nr. 8574).

15 juli 1717, Hof van Friesland; Niesje Binckes contra Andries Reeuwerts. Zaak over de 

nalatenschap van wijlen Benke Oeges en zijn vrouw Nieske Binckes uit Nieuwendam 

in Waterland. In het dossier hun testament d.d. 1 juni 1685, opgemaakt te Amsterdam 

naa de middag omtrent vijf ueren, bij nts. Loenius. Een extract van het testament diende 

als bewijsmiddel. Andries Reeuwerts was een neef van genoemde Benke. Het originele 

testament uit de leasse 1185 folio 96 berustende ten soldij comptoitr vande Oost Indische 

Compagnie ter Camer Amsterdam. Als er geen kinderen waren, vermaakte hij al zijn geld 

en bezittingen aan zijn broer Reeuwert. Benke en Niesje waren vermogend, beiden 

bezaten effecten en obligaties, contanten, land, huizen en zilver. In de zaak die eerst 

voor het nedergerecht diende, beweert Niesje dat haar man Benke al zijn geld had 

meegenomen naar Oost-Indië, alleen schulden achterlatend, die ze af loste door zijn 

effecten te verzilveren. Ze stond sterk want zowel bij het nedergerecht als bij het Hof 

van Friesland, dat drie zittingen aan deze zaak wijdde, beet Andries in het stof (T 14 

nr. 10317).

12 dec. 1718, gereformeerde lidmaten Koudum; Nes Benkes, ingekomen van 

Nieuwendam.

Uit het huwelijk van Bencke en Nies:

12 febr. 1724, proklamatie; Bincke Symens, burgemeester te Hindeloopen, als 

koper van zeker beschut stuk nieuw- of reidland, gelegen aan de buurt van 

Koudum, even over de Var aan de Houwsloot. Toebehoord hebbend aan wijlen 

Andries Rieuwerts. Vrij van huur en f loreen. Aldus voor 92 gulden op strijkgeld 

gekocht van Weyne Symens, weduwe van Wybe Aukes (T 13-18 nr. 25 / 409).

4.   Poppe Rieuwerts, ged. Koudum 8 april 1688.
5.   Symen Rieuwerts. ged. Koudum 14 april 1689. 

IVf. Bincke Oeges Poelman, ged. Koudum 16 sept. 1655, ovl. 13 jan. 1704 
a/b van het VOC-schip IJsselmonde, koopvaardijschipper te Koudum, 
kwartiermeester op een VOC-schip, trouwt Koudum 21 jan. 1684 Nies 
Benckes (IIIj kind 3), ged. Koudum 28 nov. 1647, ovl. omstr. 1726, weduwe 
van Age Elckes, ovl. voor 1684, koopvaardijschipper te Koudum. Age en 
Nies trouwden Koudum 30 jan. 1670.
23 aug. 1668, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Nies Benckes, 

jongedochter.

27 april 1672, staat van het Zoutgeld Koudum; Age Eelkes aanslag 4 gulden, kapitaal 

1000 gulden (GAS H.O.N. nr. 18).

14 mei 1679, Sonttolregisters; Age Helches van Koudum, komend van Koudum met 

bestemming Riga, geladen met koopmanschappen. 

23 nov. 1679, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Binke Oeges, jongeman.

1678, Bincke Oeges treedt regelmatig op als getuige bij de Amsterdamse notaris 

Adriaen van Santen (SAA 5075 nr. 3770a).

5 maart 1681, proklamaties H.O.N.; Age Eelckes en Nies Binckes, echtelieden te 

Koudum, als kopers van een huis en stede met een hof en groede aan de ‘Simpckewal’. 

Gekocht voor 490 gulden van de crediteuren van wijlen Gerrit en Jackle Reyners en 

wijlen hun moeder Gerrittie Jacobs te Koudum, weduwe van Reyner Jackles (T 13-18 

nr. 24 p. 242). 

12 juli 1687, bevrachtingscontract; Matthijs Romswinckel als bevrachter en Bincke 

Oeges, van Koudum, schipper op de ‘Coninck David’ van 112½ x 26 x 11¾ x 6¼ voeten. 

Met goederen in konvooi van Amsterdam naar Archangel, lossen en herladen met 

goederen voor Amsterdam. Terugreis ook in konvooi. Vrachtprijs 2975 gulden (SAA 

5075 nr. 389 / 111). 

8 juli 1693, grietenijrechtbank H.O.N.; mons. Jacob Schellinger apothecarius op Coudum, 

contra Bencke Oeges schipper aldaar. Partijen worden verplicht om voor een 

commissie te verschijnen (T 13-18 nr. 13 f. 199).

[Datum onleesbaar], transport, geregistreerd 16 nov. 1693 (Er is geen proklamatie 

aangetroffen); Catharina Agnes Spitholt, getrouwd met Hendrick van Peysen, wonend 

te Makkum, verkoopt aan Bencke Oeges, grootschipper te Koudum o.a. zeker [...] 

stuk maadland omtrent Ottepoel gelegen en ¾ parten in Ottepoel landerijen met de [...] 

huizing, watermolen c.a. (T 13-18 nr. 37 / 665).

25 april 1696, Bincke Oeges te Nieuwendam in Holland, als verkoper van een stuk 
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Jelle Reytjes en Sipke Hielkes, allen schippers van Hindeloopen, verklaren op 

verzoek van Gabriel Marselis, resideerende commissaris van Sijne Coninclijcke Majesteit 

van Denemarken en Noorwegen in de verenigde Nederlanden, dat zij attestanten al enige 

jaren altijd en meest continuelijck varen van Amsterdam op Christiana [Oslo] in 

Noorwegen. Ze hebben ondervonden dat men daar in de maanden okt., nov. en dec. 

kan laden en nog vertrekken naar Nederland, omdat het water tot de Kerstdagen niet 

bevriest, acht a tien dagen onbegrepen (SAA 5075 nr. 1517). 

25 okt. 1666, bevrachtingscontract; Mel Hanses, koopman te Christiana in 

Noorwegen, als bevrachter en Douwe Hartmans, van Hindeloopen, schipper op de 

‘Jonge Tobias’. Ballastscheeps naar Christiana in Noorwegen, goederen laden voor 

Amsterdam. Vrachtprijs 3200 gulden (SAA 5075 nr. 2876B / 1152).

11 mei 1667, verklaring; de comparant Douwe Hartmans, 43 jaar, schipper op de ‘Jonge 

Tobias’, verklaart op verzoek van Melis Jans en Lieucke Rommerts, dat hij verleden 

jaar in de herfst komende van Noorwegen met het genoemde schip bij het eiland 

Borkum aan de grond raakte en tot behoud van schip, lijf en goed genoodzaakt was 

een partije joffers, een partije sparren, een partije delen en een partije brandhout en balcken te 

lossen op volle zee. Hij betaalde diverse bedragen aan lichterluyden en personen die 

hem geholpen hebben bij het lossen van zijn schip (SAA 5075 nr. 2877 / 329).

9 mei 1669, schuldbekentenis; Totte Jelles bakker te Koudum, debet 400 gulden 

tegen 4% jaarlijkse rente aan de Burgemeester Douwe Hartmans tot Hindeloopen en Trijn 

Clases echtelieden (T 13-18 nr. 36 / 524). 

1672, f loreenkohier Hindeloopen; Klaas Pieters, twee pondematen, drie einsen, 

veertien ¾ penningen. Doorgehaald. Van dese schattingen en stelle overgeschreven op de 

burgemeester Douwe Hartmans, twee einsen, vijf penningen, volgens scheidinge 1673 (GAS 

HOA nr. 58 f. 59).

27 juni 1678, bevrachtingscontract; David Rutgers koopman te Amsterdam als 

bevrachter en schipper Douwe Hartmans van Hinlopen, schipper op het schip 

‘Witte Hart’, met onbekende lading naar Christiana in Noorwegen, af laden met een 

Noorse last van delen, juffers en sparren voor Amsterdam. Vrachtprijs 3150 gulden, 

kaplaken 10 zilveren ducatons. De schipper en zijn reders schieten het geld voor de 

kosten van de lading voor en lopen ook het risico tot de af levering in Amsterdam 

(SAA 5075 nr. 1563 / 471). 

9 maart 1684, stadsbestuur Hindeloopen; laatste mede door burgemeester Douwe 

Hartmans Moye ondertekende resolutie (GAS HOA nr. 7).

1683, f loreenkohier Hindeloopen; Douwe Hartmans, 2 pondematen, 3 eynsen, 

13 penningen. Doorgehaald. Den 1e junij 1688 present de burgemeester Paauw, deese stelle 

onder de navolgende erven, te weten: Hartman Douwes een pondemate seeven eijnsen, dertien 

penningen. Joltje Jelles n.f., een pondemate, Wijtj Douwes, acht eijnsen, waarmeede deese 

stelle verdeelt is (GAS HOA nr. 59).

Uit dit huwelijk:
1.   Hartman Douwes, trouwt Moeyt Hylckes (IVc).
2.   Wytj Douwes, trouwt Anne Jacobs.

1.   Douwe Binnekes, ged. Koudum 20 sept. 1685, jong overleden. 
Uit het huwelijk van Nies en Age Elkes:
2.   Bincke Ages, ged. Koudum 21 april 1672.
3.   Bencke Ages, ged. Koudum 14 nov. 1674.
4.   Jarich Ages, ged. Koudum 26 aug. 1677, ovl. voor 1721, trouwt 

Nieuwendam 19 febr. 1693 Cornelis de Ruyter, ged. Nieuwendam 
7 mei 1671, zoon van Klaas Jans de Ruyter en Fransje Cornelis. 
Cornelis trouwt 2. Amsterdam 15 mei 1721 Anna van Eibergen, geb. 
omstr. 1684, dochter van Hendrik van Eibergen.

   Uit het eerste huwelijk: Agges de Ruyter, trouwt Rinkje Binkes 
(IVv kind 4); Francijntje de Ruyter, ged. Nieuwendam 29 nov. 1699; 
Nicolaas de Ruyter, trouwt Jacoba Borst (IVw kind 5); Catharina de 
Ruyter, geb. omstr. 1714, trouwt Amsterdam 30 nov. 1742 Hendrik 
van Eck.

5.   Symen Aghes, ged. Koudum 25 dec. 1680.

IVg. Claes Ennes, ged. Koudum 4 juni 1648, trouwt 1. Koudum 26 okt. 
1673 Dyuw Murcks, ged. Koudum 31 dec. 1648, dochter van Murk Gaeles 
en Antje Hendriks; trouwt 2. Koudum 28 okt. 1688 Ock Sytjes.
30 jan. 1670, gereformeerde lidmaten Koudum, Dyuw Murcks. 

Uit het eerste huwelijk:
1.   Antke Klases, ged. Koudum 29 maart 1674.
2.   Sibbel Klases, ged. Koudum 8 juni 1679.
3.   Enne Klases, ged. Koudum 12 sept. 1680, trouwt Makkum 19 jan. 

1716 Aaf ke Meinses. 
Uit dit huwelijk: Claas Ennes, ged. Kornwerd 30 aug. 1716.

4.   Bencke Klases, volgt Vc.

IVh. Douwe Hartmans Moye, geb. omstr. 1624, ovl. omstr. 1687, 
koopvaardijschipper, vroedschap en burgemeester te Hindeloopen, 
trouwt Tryn Clases, dochter van Claas Pieters.
22 maart 1655, bevrachtingscontract; Douwe Hartmans, Thomas Elles en Elle 

Reyties als bevrachters en Pieter Wiggerts van Koudum, schipper op de St. Pieter van 

ong. 180 lasten. In Oslo houtwaren laden voor Amsterdam. Vrachtprijs 1825 gulden, 

kaplaken twee rozenobels (SAA 5075 nr. 1537 / 222).

18 dec. 1658, brief aan de Stadhouder; de Hindelooper vroedschappen Douwe 

Hartmans en Reyner Annes zijn beiden bij de stadhouder genomineerd voor 

burgemeester. Douwe Hartmans verzoekt de stadhouder om Reyner Annes te 

benoemen. Ook grietman Johan van Aylva, adviseur van de stadhouder inzake 

benoemingen te Hindeloopen vraagt de stadhouder om Reyner Annes te benoemen 

(T 7 nr. 519). 

24 maart 1663, verklaring; Lieucke Rommerts, Pieter Wiggerts en Douwe Hartmans, 
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13 juni 1653, bevrachtingscontract; Lieucke Rommerts van Hindeloopen als bevrachter 

en Jacob Claesz, van Vlieland, schipper op de ‘Carsseboom’ van ong. 180 lasten. Hout 

laden in Oslo voor Amsterdam. Vrachtprijs 1850 gulden. Het meetgeld in Oslo is voor 

rekening van de bevrachter (SAA 5075 nr. 1536 / 183).

2 maart 1663, weesboek Hindeloopen; bezegeling van de nagelaten goederen van 

wijlen Mirck Rommerts, getrouwd met Hidde Ages, op verzoek van burgemeester 

Lieuke Rommerts en Tayk Rommertsdr, getrouwd met Symen Douwes (T 13-20 nr. 62 

/ 102, 103,104 en 107).

1664, burgemeesters van Hindeloopen; Here Arjens, Lieucke Rommerts, Jepe Jetjes, 

Ocke Dircks, Ocke Fongers. Secretaris: Petrus Costerus. Vroedschappen: Douwe 

Hartmans, Reyner Goyferts, Jan Piters, Jan Dircks, Jetje Hittes, Tymen Aelerts, 

Goyfert Broers (Schotanus, Beschrijvinghe Frieslandt, 276).

10 aug. 1690, weesboek Hindeloopen; Sibble Claes en Folcker Symens echtelieden 

te Hindeloopen verklaren zich bewust te zijn dat zij na het overlijden van Rommert 

Lieuckes, in leven regerend burgemeester van Hindeloopen en een oom van Lieuck 

Sibbles, een dochter van genoemde Sibble bij zijn eerste vrouw Hin Lieuckes, zuster 

van genoemde burgemeester, het beheer hebben gekregen over de goederen af komstig 

van genoemde Rommert en bestemd voor Lieuck Sibbles. Als partij staan ook genoemd 

Hartman en Sybren Lieuckes, ooms van Lieuck Sibbles (T 13-20 nr. 70 / 51).

18 juni 1701, proklamatie; His Bauckes, weduwe van wijlen Pieter Wiggerts te 

Hindelopen, als koper van een 1/22 part in een plaats te Ooste op deze dorpe Coudum. 

Aldus gekocht voor 500 gulden van Hartman Lieuckes, regerende burgemeester van 

Hindelopen, mede als lasthebber van de andere erfgenamen van wijlen zijn vader 

Lieucke Rommerts en moeder Marij Hartmans (T 13-18 nr. 25).

Uit dit huwelijk:
1.   Hartman Lieuckes, geb. omstr. 1651, koopvaardijschipper, ovl. 

voor 1718, trouwt Beitj Thomas, dochter van Thomas Jelles en Idsk 
Goyckes.
8 juli 1701, verklaring; Joltje Reyns te Hindeloopen, 57 jaar, schipper op ‘de 

Liefde’, en Isaac Spelder Minuit, koopman te Middelburg, 40 jaar, verklaren 

dat ze Hartman Lieuckes te Hindeloopen, schipper, Pieter Aukes te Koudum, 

hoogbootsman, en Sybrand Lieuckes te Hindeloopen, bootsgezel, allen van het 

schip ‘Anna Catherina’, zeer goed kennen en met anderen weten dat genoemde 

personen van een goed en ordentelijk leven zijn en om die reden geloof gehecht 

mag worden aan hun verklaringen (nopende het uijtgaen uijt haer voornoemde 

schip) (SAA 5075 nr. 5788 / 677).

8 juli 1701, verklaring; de eerzame Hartman Lieuckes te Hindeloopen, 50 jaar, 

schipper; Pieter Aukes te Koudum, 46 jaar, hoogbootsman, en Sybrand Lieuckes 

te Hindeloopen, 26 jaar, bootsgezel, allen van het schip ‘Anna Catherina’, 

verklaren nadat eerstgenoemde naar beste weten, omdat hij de rederscedul 

niet bij zich heeft, uit zijn hoofd alle reders en hun ‘portien’ van zijn schip 

heeft genoemd, dat hun schip in Noorwegen aan de last balk in’t ruijm is gebrant 

1 juni 1688, f loreenkohier Hindeloopen; Wijtj’ Douwes, hier aangeschreven 

volgens deil van haer vader Douwe Hartmans stelle, acht eijnsen, present de 

burgemeester Douwe Wijbes Pauw (GAS HOA nr. 59).

3.   Sybrand Douwes, geb. omstr. 1655, ovl. voor 1691, koopvaardijschipper 
te Hindeloopen, vroedschap te Workum, trouwt Workum 12 maart 
1691 Josijna Inties Buwema, ged. Workum 1 febr. 1660, dochter van 
Yntje Piers Buwema en Ryck Luedts Sipkes.
18 juni 1680, bevrachtingscontract; Jacobus en Nicolaes Schuyt, voor de helft 

en Eduard Becker en Daniel Rosencrans voor de andere helft als bevrachters, 

en Sybrand Hartmans, van Hindeloopen, schipper op ’t ‘Witte Hart’ van 125 

x 27 Amsterdamse voeten. Van Amsterdam met ballast en koopmanschappen 

naar Archangel, lossen en herladen en met het konvooi terug naar Amsterdam. 

Vrachtprijs 4000 gulden. Vertrek uit Archangel na 1 sept. 13 bemanningsleden 

en een vrije stuurman (SAA 5075 nr. 2259 / 60).

18 april 1691, weesboek Workum; inventaris van het sterf huis van wijlen 

Sybrant Douwes, vroedsman te Workum, gemaakt ten overstaan van Hartman 

Douwes van Koudum en Anne Jacobs, mede vroedsman, curatoren en volle 

en resp. aanbehoude oomen van het naagelatene weeskint van wijlen de vroetsman 

Sijbrant Douwes. In de boedel o.a.: ... Een boek in folio gebonden waar wt geblijckt 

dat voor het sterf huijs vijf achten veertigste parten scheeps te goede sijn aen het schip 

bij de overledene selfs gevoert geweest sijnde ... Noch een silweren leepel geteeckent met 

Sijbrant Hertmans geboren den 5 9ber anno 1598 ... Een silver vrouwen onderriem 

geteeckent met Josijina Inties D 1669 ... Een vrouwen bijbel met testament en psalmen 

met swart segreinen leer met silver beslagh daar aan een kettingh het beslagh aan de 

eene zijde geteeckent met Jesijnne Inties aan de andere sijde Ano 1674 ... Noch een 2/32 

part aen Heercke Douwes schip (T 13-44 nr. 166 f. 203).

4.   Herke Douwes Moye, koopvaardijschipper te Hindeloopen, trouwt 
Warns 28 nov. 1706 Eelk Tymens.
25 juni 1682, bevrachtingscontract; Jan Willinck als bevrachter en Herke 

Douwes, van Hindeloopen, schipper op ’t ‘Witte Hart’ van 125 x 27 x 13 x 4 

voeten, van Amsterdam met goederen naar Archangel in Rusland, lossen, 

herladen en met de vloot terug naar Amsterdam. Vrachtprijs 3900 gulden met 

een kaplaken van 50 gulden (SAA 5075 nr. 3807 / 1307).

22 febr. 1687, weesboek Hindeloopen; Hartman en Herke Douwes, gebroeders, 

zonen van de oude burgemeester Douwe Hartmans, die bij leven curator was 

van Hartman Hartmans, een weeskind van wijlen de echtelieden Hartman 

Hartmans en Frysk Dirks, leggen verantwoording af over de door hun 

genoemde vader gevoerde curatele (T 13-20 nr. 69 f. 168).

IVi. Marie Hartmans, geb. voor 1637, ovl. voor 1701, trouwt Lieucke 
Rommerts, koopvaardijschipper, bevrachter, burgemeester te 
Hindeloopen, ovl. vóór 1701.



190 191genealogysk j ier boek 2 014 bencke a bes en ot te jacobs hinnem a van kou dum

voor 1671, trouwt Frisk Dirks, geb. omstr. 1636, ovl. voor 1671, dochter 
van Dirk Jelmers, koopvaardijschipper en bevrachter te Hindeloopen 
en Rinske Rinckes.
7 december 1662, scheepsverklaring; enkele schepelingen gevaren hebbende op het 

schip ’t ‘Grauwe Hart’ waarop schipper is Hartman Hartmans, van Hindeloopen, 

verklaren op verzoek van de schipper dat eer zij enige koopmanschappen innamen, 

het schip behoorlijk gekalifaat en met planken gegarnieert was. O.a. de hennep 

welke zij in lading kregen was ten dele nat en beschadigd, daar het tijdens het laden 

regenachtig weer was. Wel is er mogelijk nog enige schade ontstaan door een verlopen 

zee die achter bij de hutt over gecomen en bij de tralijen ingelopen is (SAA 5075 nr. 2883 / 757).

21 febr. 1665, weesboek Hindeloopen; inventarisatie van het sterf huis van Dirk Jelmers 

en Rinske Rinkes, op aangeven van Jelmer Dirks en Auk Dirks. Onder jaa en de nee in 

eedes plaats, God tot getuige nemende. In presentie van Hartman Hartmans, getrouwd 

met Frysk Dirks, Sybrand Okkes [Nolkes?] getrouwd met genoemde Auk, Hidde 

Jelmers getrouwd met Goys Dirks, mede present Jeye Jeyes de jonge (Grouties) en Sierd 

Sierds Kistmaker, beide verzocht tot de curatele. Tot het sterf huis behoren 8 kinderen: 

Frysk 29 jaar, Jelmer 26 jaar, Auk 24 jaar, Goyts 21 jaar, Rinke 19 jaar, Tomas 12 jaar, 

Sierd 10 jaar en Tziem 7 jaar. In de boedel 3/64 part in het schip van Jelmer Dirks, 1/32 

part in het schip van Hartman Hartmans, 1/64 part in het schip van Jeye Groutien, 

1/64 part in het schip van Sierd Kistmaker (T 13-20 nr. 62 f. 177).

12 jan. 1671, weesboek Hindeloopen; verzoek namens de kinderen van wijlen Hartman 

Hartmans ende Frisk Dirksdr, te weten Reinsk Hartmans in het 12de jaar en Hartman 

Hartmans in het 7de jaar (T 13-20 nr. 64).

9 mei 1673, weesboek Hindeloopen; de burgemeester Douwe Hartmans, als 

geauthoriseerde curator over Reinsk Hartmans, alsmede Rintke Dirksz als curator over 

Hartman Hartmansz, beide onmondige kinderen van wijlen Hartman Hartmansz 

ende Frisk Dirksdr, echtelieden, in leven hier ter stad (T 13-20 nr. 65 f. 102).

Uit dit huwelijk:
1.   Sieuw Hartmans, trouwt Hindeloopen 4 nov. 1681 Evert Jappes.
2.   Reynsk Hartmans, geb. omstr. 1659, trouwt Hindeloopen 23 dec. 

1682 Jarich Sierds.
3.   Hartman Hartmans, geb. omstr. 1664, trouwt Hindeloopen 21 april 

1690 Hylk Douwes.

IVk. Jarich Broers, koopvaardijschipper te Koudum, agent voor 
Nederlandse schippers in Noorwegen, relatie 1. Ancke Ockes, ged. 
Koudum 23 nov. 1643, dochter van Ocke Saskers en Ael Ages; trouwt 2. 
Noorwegen Else Krichtenstad; trouwt 3. Noorwegen Hillebor Nielse 
Stadel. 
20 mei 1664, verklaring; de comparanten Meynze Tjerks, 50 jaar, stuurman, Jencke 

Stevens, 42 jaar, timmerman, Rienk Scheltes, 24 jaar, en Bauke Riencks, 22 jaar, kok, 

opvarenden van het schip Justitia van schipper Jarich Broers van Koudum, verklaren 

op 184 lasten; dat zij in oktober 1700 in Noorwegen verscheidene partijen hout 

als sparren, deelen, juffers, kleijne balkjes, masten ofte spiere en brandhout hebben 

ingenomen voor rekening van Willem de Waal, koopman te Middelburg; 

dat hun schip bij het laden van onderen en boven digt en bequaam en van alle 

noodzakelijkheden voorzien was en dus in staat om koopmansgoederen over 

zee te vervoeren naar Middelburg; dat ze door slecht weer gedwongen de winter 

hebben doorgebracht in Keijligesont, vandaar op 4 maart weer vertrokken zijn 

en vervolgens ter hoogte van het ‘Doggersant’ in een zeer zware storm terecht 

zijn gekomen, waardoor ze zonder zeil moesten drijven. Door het heftige 

slingeren van het schip raakte het beschadigd en vol water, waardoor zeilen 

onmogelijk was en ze oordeelden dat het onmogelijk was hun schip te redden, 

laat staan de lading in Middelburg af te leveren. Blijkbaar hebben ze het schip 

ergens voor anker weten te leggen en wisten ze van boord te komen, dit deel 

van de verklaring is onleesbaar. De vracht was niet gemerkt want in Noorwegen 

was dit niet gebruikelijk, maar toen ze van boord stapten stond op de boeien 

van hun ankers en op de stok van een van de ankers een merk H. Tegen het 

hakkebord spijkerden ze een juffer en daar onder met letters Jonckvrouw Anna 

Catharina gesien, bovenop aan ider kant een tupido [cupido?] en een Crans inde 

midden met een root hart daer in (SAA 5075 nr. 5788 / 681).

1698, stemkohier Koudum nr. 113 huis en hornleger; His Baukes eigenaar.

1708, stemkohier Koudum nr. 113 huis en hornleger; Bauke Pieters eigenaar.

1718, 1728 en 1738, stemkohier Koudum nr. 113 huis en hornleger; Beithie 

Thomas de weduwe van Hartman Lieuckes eigenaar.

1748, stemkohier Koudum nr. 113 huis en hornleger; Tymen Aukes kinderen 

eigenaar.

1758, stemkohier Koudum nr. 113 huis en hornleger; Beitj en Lieuck Tymens 

eigenaar.

Uit dit huwelijk: Mary Hartmans, trouwt Evert Wiggerts (OJ VIb).
2.   Hin Lieuckes, ovl. voor 1686, trouwt Hindeloopen 7 febr. 1672 

Sibble Claes, koopvaardijschipper te Hindeloopen.
12 april 1687, weesboek Hindeloopen; inventaris van de goederen van wijlen 

Hin Lieuckes. Burgemeester Rommert Lieckes als oom en naaste bloedverwant 

van Lieucke Sibbles, dochter van wijlen zijn zuster Hin Lieuckes en haar man 

Sibble Claes, die nu getrouwd is met Folcker Symens. Na de dood van Hin 

Lieuckes overleden haar dochters Mary en Hin Sibbles, volle zusters van het 

weeskind Lieucke Sibbles. Het deel van deze kinderen vererfde naar vader 

Sibble Claes. In de boedel o.a.:... Aan de beurs ende maatschappie van het schip 

Susanna onder Sibble Claes, volgens sijn eigen opgeevinge en verclaringe 78 gulden 

(T 13-20 nr. 69 / 183).

3.   Rommert Lieuckes, ovl. voor 1690.

IVj. Hartman Hartmans, koopvaardijschipper te Hindeloopen, ovl. 
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de ‘Noorluijden’, die de weduwe zullen vrijwaren van de in de boedel aanwezige 

schulden. Partijen dragen de eigen proceskosten. Was getekend Rinner Sibles, 

Jolle Jarichs, Else Margaretha Jarichs, Claes Heineman, S.G. Fennema, Willem 

Jarichs, en J. Galtema (T 13-18 nr. 38 / 382).

   Uit dit huwelijk: Okke Saskers, ged. Koudum 14 okt. 1703.
Uit het huwelijk met Else Krichtenstad:
2.   Broer Jarichs.
3.   Margareta Jarichs.
4.   Jarich Jarichs.
Uit het huwelijk met Hillebor Nielse Stadel:
5.   Else Margareta Jarichs.
6.   Elisabeth Jarichs.
7.   Jolle Jarichs.

IVm. Jolle Broers, ged. Koudum 28 okt. 1638, koopvaardijschipper te 
Koudum en te Molkwerum, trouwt 1. onbekend; trouwt 2. Molkwerum 
1 febr. 1679 Jappe Jelmers. 
2 april 1658, bevrachtingscontract; Frans Joosten de Vries, koopman te Schiedam 

als bevrachter en Jolle Broers van Koudum, schipper op de ‘Justitia’ van ongeveer 

220 lasten. Met goederen naar Seudres (Fr.), lossen en zout laden voor Schiedam. 

Vrachtprijs 9 gulden per last zout. Kaplaken: twee rozenobels of twee gouwe ducatons 

(SAA 5075 nr. 1989 / 781).

27 mei 1662, machtiging; de comparant Jolle Broers van Koudum, schipper op de 

‘Geregtigheyt’, op het punt staande een reis naar Frankrijk te doen, machtigt zijn 

broer Jarich Broers, om uit naam van hem comparant te vorderen en ontvangen het 

geld dat zijn debiteuren hem nog schuldig zijn (SAA 5075 nr. 2883 / 369).

10 febr. 1663, openbare verkoping scheepsparten namens de weeskinderen van 

Hendrik de Jager en Eva van Hartochsvelt en met instemming en ten overstaan van de 

weesmeesters wordt overgegaan tot de verkoop van hiernagenoemde parten scheeps, 

dit met haar rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en 

andere scheepsgereedschappen, behalve koopmansgoederen en scheepsvictualiën. 

O.a.: 1/32 part aan het schip Justitia van Jolle Boers van Koudum, lang 124, wijd 26, 

hol 12½, daarboven 4 voet. Oud 5 jaar, ligt hier, zonder geld bij de beurs. Koper voor 

240 gulden Jan Martens Troost, borg Pieter Willems Prins (SAA 5075 nr. 2884 / 509).

26 juli 1666, machtiging; de comparant Jolle Broers, schipper op de ‘Gecroonde 

Jager’, machtigt Hylke Douwes, mede reder van het genoemde schip, om namens 

hem comparant te verschijnen voor het Amsterdamse gerechtshof in de zaak tegen 

Isack de Niese (SAA 5075 nr. 2876B / 986).

23 febr. 1668, verklaring; Sipke Minnes, 39 jaar, stuurman, Aldert Reynders, 23 jaar, 

hoogbootsman, Jacob Willems, 36 jaar, timmerman, Jeye Reynders, 26 jaar, Gerbrand 

Sipkes, 20 jaar, Fecke Sipkes, 22 jaar, bootsgezellen, allen van Molkwerum, verklaren 

gevaren te hebben met het schip ‘Vergulde Kat’ van Jolle Broers, van Molkwerum, 

als getuigen dat zij ongeveer 5 à 6 dagen geleden op gezag van hun schipper aan een 

zekere Gerrit Cornelis, die toen bij hen aan boord was, uit de voorraad in hun schip 

een partij van 600 delen hebben geleverd (SAA 5075 nr. 2885 / 258).

17 nov. 1665, schuldbekentenis; Jarich en Jolle Broers, schippers te Koudum, 

bekennen 275 gulden tegen een rente van een half procent per maand schuldig te 

zijn aan de koopman Daniel Pinto (SAA 5075 nr. 2219. nts A. Lock 1 juli 1670).

3 mei 1666, verklaring; Jarich Broers, 29 jaar, grootschipper en Pieter Jurjens, 30 jaar, 

verklaarden op verzoek van Jacob Idses, schipper op ‘’t Hin’, dat zij ten anker liggend 

op de uiterste haven in Fasand op het ‘Liet van Dronthem’ toen de requirant door 

tegenwind gedwongen ook daar lag om de goede wind af te wachten, en zij gezien 

hebben dat hij alles in het werk heeft gesteld en geen enkele goede wind heeft laten 

lopen om zijn reis naar Amsterdam te voltrekken (SAA 5075 nr. 2876B / 865).

3 aug. 1670, schuldbekentenis ten laste van Jarich Broers aan Jacob Idses, 385 gulden. 

Akte geregistreerd 18 febr. 1671 (T 13-18 nr. 36 f. 442).

19 dec. 1722, Hof van Friesland; Rieuwert Sibles, koopman te Molkwerum, in opdracht 

van Else Margaretha en Lysbeth Jarichs, mede namens hun moeder Hillebor Nilse 

Stadel, woonachtig in Fusunt Noorwegen, weduwe van Jarich Broers, en Jarich, Jolle, 

Broer en Margaretha Jarichs, allen woonachtig in Vinmarken, Londen, Zeeland en 

Bergen in Noorwegen, bloedverwanten van de onlangs overleden Wybrand Jolles 

uit Molkwerum, contra Sasker Jarichs, wonende Kattenburch te Amsterdam. Sasker 

Jarichs geeft voor een zoon te zijn van Jarich Broers, en om die reden mede erfgenaam 

van zijn neef Wybrand Jolles. Jarich Broers heeft het vaderschap echter nooit erkend, 

zo bevestigen diverse getuigen tijdens het proces. Hij is naar Noorwegen geëmigreerd, 

daar werkte hij voor de Nederlandse schippers. Hij trouwde in Noorwegen met Else 

Krichtenstad en vervolgens met Hillebor Nielse Stadel. Met beide vrouwen kreeg 

hij drie kinderen. Bij zijn eerste vrouw Broer, Margareta en Jarich Jarichs, bij zijn 

laatste vrouw: Else Margareta, Elisabeth en Jolle Jarichs (T 14 nr. 11181). 

Uit de relatie met Ancke Ockes:
1.   Sasker Jarichs, geb. Koudum omstr. 1670, overleden voor 1723, 

trouwt Koudum 26 dec. 1702 Tied Jaaitjes.
De tantes Jan en Wyb Jarichsdr (IIIh en IIIi) namen Sasker Jarichs op in hun 

testamenten.

18 aug 1723, registratieboek H.O.N., akkoord d.d. 8 mei 1723; op initiatief van de 

notaris Klaas Heineman is namens de weduwe van Sasker Jarichs te Amsterdam 

getracht een akkoord te bereiken in de kwestie over de nalatenschap van Wybren 

Jolles te Molkwerum, tussen genoemde weduwe en de koopman Rinner Sibles, 

die procuratie heeft van Jolle en Margaretha Jarichs, respectievelijk te Londen 

en Fosint, allen althans in dese provintie sijnde. Partijen zijn genegen een einde 

te maken aan de langdurige procedure en liefde tot rust hebbende, sloten ze een 

akkoord door tussenkomst van de bijzitter Willem Jarichs en de secretaris 

Galtema. De genoemde weduwe ontvangt namens haar dochter een eenmalige 

uitkering van 137 gulden 10 stuivers. Alle effecten in de boedel komen toe aan 
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2.   Bencke Fongers, ged. Koudum 15 jan. 1673, ovl. omstr. 1699, 
burgemeester te Staveren, trouwt Workum 6 juni 1697 Japien Floris 
Houkema.
8 dec. 1699, burgemeestersbenoeming Staveren; Alsoo Bincke Fongers, 

burgemeester onser stede overleden is, zijn reglementaire verkiezingen gehouden 

voor de nominate van een dubbeltal kandidaten, waaruit de stadhouder een 

nieuwe burgemeester zal kiezen. De kandidaten zijn: Hendrik Adriaans Korff 

en Wabe Piers (T 7 nr. 555).

1700, f loreenkohier Koudum nr. 33 Jan Ippes; een huisstede en hieming, groot 

omtrent drie verstal, de erfgenamen van Bincke Fongers ten noorden.   

3.   Rinck Fongers, volgt Vd.

IVo. Reynsk Benckes, ged. Koudum 17 dec. 1643, trouwt 1. Fonger Idses, 
koopvaardijschipper te Koudum, ovl. vóór dec. 1672, zoon van Ids 
Tjeerds en Lieuck Symens uit Hindeloopen (Douwes, ‘Beitj Tymens’). 
Reynsk trouwt 2. Anne Jelles, koopvaardijschipper te Koudum.
4 mei 1662, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Reynsk Binckes, 

jongedochter.

1668, speciekohier Hindeloopen; zuiderkant: Ids Tjeerds weduwe, samen met 

Fonger Idses (GAS HOA nr. 232). 

26 juni 1679, bevrachtingscontract; Nicolaas Bogaert en Abraham Schendel als 

bevrachters en Anne Jelles van Koudum, schipper op de ‘Wittebol’ van 126 x 26 x 12½ 

x 4¾. Met goederen van Amsterdam in konvooi naar Archangel, lossen en herladen 

met goederen voor Amsterdam (SAA 5075 nr. 3791 B / 373). 

27 maart 1706, bevrachtingscontract; Focke Anskes en Jan Jotties, kooplieden, als 

bevrachters en Anne Jelles, van Hindeloopen, schipper op de ‘Gerechtighijt’ 130¼ 

x 29½ x 13¾ en boven 4 voeten 10 duim. Met goederen en koopmanschappen met 

het eerste konvooi naar Drangsond in de Oostzee, lossen en herladen met goederen 

tot de volle lading en op het dek zodanige lading als schippers voor eigen rekening 

varend gewoon zijn te doen en de schipper belooft dat in het lossen en laden door 

hem en zijn volk de behulpsame hand sal werden geboden en in’t vol stuwen sodanige 

vigilantie in’t werk gesteld even of sulx voor hem ende sijne reders was. Vrachtprijs 5075 

gulden, kaplaken tot discretie van de bevrachter (SAA 5075 nr. 7279 / 1163).

14 febr. 1711, proklamatieboek H.O.N.; Willem en Jarich Jarichs, gebroeders en 

beiden huislieden te Koudum, als kopers van zekere huizing, ‘tiermerhuis’, ‘lytshuis’ 

en stede in het noorderkwartier te Koudum, Wybe Aukes ten oosten en Reinsck 

Benckes ten westen, strekkend van voor tot aan de Wyk en achter tot het land van de 

koper, met de gerechtigheid van een stem [nr. 50]. Aldus gekocht voor 170 gulden van 

Sjoerd Yges te Koudum (T 13-18 nr. 25 / 212).

Uit het eerste huwelijk: 
1.   Renck Fongers, ged. Koudum 9 juni 1665.
2.   Ids Fongers, volgt Ve.

en verklaren op verzoek van genoemde schipper hoe waar is dat ze in St. Martin in 

Frankrijk zout hebben geladen en een partij elandshuiden, waarmee ze bij Texel 

naar binnen voeren, maar door ijsgang genoodzaakt op het Nieuwe Diep raakten, 

waar ze tot behoud van het schip een lichter en een kaag met zout uit het schip 

hebben gelost (SAA 5075 nr. 2878 – 105).

20 maart 1669, bevrachtingscontract; Mathurin Pelicot, koopman te Amsterdam als 

bevrachter en Jolle Broers van Molkwerum, schipper op de ‘Vergulde Kat’ van 118 x 

23 x 12 Amsterdamse voeten. Met onbekende lading of ballastscheeps naar de Elve bij 

Nieuwer Meulen, masten en houtwaren laden voor Brest in Brettange. Vrachtprijs 

1200 zilveren lovissen (SAA 5075 nr. 1544 / 128). 

Uit het eerste huwelijk:
1.   Wybrand Jolles. 

IVn. Weyn Benckes, ged. Koudum 28 nov. 1641, trouwt Koudum 21 dec. 
1662 Fonger Hommes, ged. Koudum 13 nov. 1636, koopvaardijschipper 
te Koudum, zoon van Homme Sjoerds, koopvaardijschipper te Koudum, 
en Aebel Gerbrands.
19 dec. 1658, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Fonger Hommes, jongeman.

4 mei 1662, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Weyn Binckes, jongedochter.

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Fonger Hommes aangeslagen voor 8 gulden over een 

getaxeerd bezit van 2000 gulden (GAS H.O.N. nr. 18).

1673, f loreenkohier Hindeloopen; Rintke Bintkes te Koudum, vier einsen, een 

penning, doorgehaald. Den 17e jan. 1680 voor burgemeester praese Douwe Hartmans heeft 

hier afgenomen Fonger Hommes als vader [man] van Weyn Binckes, ende achter f [olio] 127, bij 

haer stelle aengeschreven, twie eynsen ende een halve penning, item Nies Binckes neemt hier 

af op haer stelle f. 127 voorschreven, een eyns en een vierde part penning, ende Rinske Binckes 

mede op haer stelle aldaer een eynse en een vierdepart penning, soo dat dese stelle is verdeelt 

onde d’erven ende alsoo gepasseert in presentie van burgemeester voorschreven (GAS HOA nr. 

58 f. 78). 

17 maart 1673, inventaris van de goederen van wijlen Jan Rinwers; 1/64 part scheeps 

aan Evert Tjerks schip. 1/64 part scheeps aan Fonger Hommes (T 13-20 nr. 65 f. 149-155).

23 juni 1678, machtiging van schipper Fonger Hommes, van Koudum, aan Jappe 

Douwes, inwoner van Amsterdam, om geld te innen van de overluijden van het 

scheepstimmermansgilde te Amsterdam (SAA 5075 nr. 1563 f. 461). 

23 juni 1678, verklaring door schipper Anne Jarichs van Hindeloopen, 42 jaar, en Reyn 

Bottes inwoner van Amsterdam, 39 jaar, op verzoek van schipper Fonger Hommes, van 

Koudum. De schipper was voor Pasen jongstleden naar Friesland gegaan en had zich 

daar opgehouden, tot 5 of 6 juni jongstleden. Op die dag kwam hij weer te Amsterdam 

om zijn schip klaar te maken. Hij was in de tussentijd niet in Amsterdam geweest (SAA 

5075 nr. 1563 / 463).

Uit dit huwelijk: 
1.   Homme Fongers, ged. Koudum 16 sept. 1666. 



196 197genealogysk j ier boek 2 014 bencke a bes en ot te jacobs hinnem a van kou dum

als curatoren over de twee minderjarige kinderen bij voornoemde Haitje nagelaten. 

In de boedel onder andere: Een ontscheijdinge ende afrondeninge tusschen Heytie Binckes, 

voor hem en de in qualiteit, met sijn suster Riensk ende Nies Binckes, in dato den 30 aug. 1686. 

Een akkoord tussen Sas Foppes, Maria Gerbrands en Aen Oeges, contra Allert Jans 

Schellinger d.d. 14 maart 1680. Item 5/48 parten in het schip ‘Eland’ bij de overledens 

selfs gevoert geweest, aengekocht den 20 julij 1698, ende met de beurs: f. 833 - 7 - 8 (T 13-36 nr. 

31 ongenummerd. Zie ook: T 13-36, nr. 17 autorisaties Staveren akte nr. 130). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Grietien Haytjes, volgt Vh.
2.   Bincke Haytjes, ged. Staveren 29 sept. 1689.
3.   Jarich Haytjes, ged. Staveren 7 juni 1691.

IVq. Haaytje Poppes, ged. Koudum 7 jan. 1646, trouwt Koudum 9 dec. 
1668 Bauk Hessels. 
1 dec. 1667, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Haaytje Poppes, jongeman.

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Haytie Poppes aangeslagen voor 8 gulden over een 

getaxeerd bezit van 3000 gulden (GAS H.O.N. nr. 18).

11 april 1674, vonnis nedergerecht H.O.N.; Haytje Poppesz en Broer Joltjes te 

Koudum, mede namens Sioerd Poppes te Stavoren [Sjoerd Poppes was toen niet meer 

in leven], erfgenamen van wijlen Poppe Sjoerds de jonge, contra Siouwe Louwens c.u. 

(T 13-18 nr. 13 f. 130).

30 maart 1675, Haaytje Poppes is curator over de nagelaten weeskinderen Bauk en 

Doede van zijn half broer Sjoerd Poppes (T 13-36 nr. 27). 

Uit dit huwelijk
1.   Poppe Haytjes, ged. Koudum 16 april 1671.
2.   Hessel Haytjes, ged. Koudum 10 nov. 1672, ovl. voor 1728, huisman 

te Koudum, trouwt Grietje Jans; Grietje trouwt 2. Jan Sierds, 
huisman te Warns.
21 dec. 1726, proklamatie; Hessel Haytjes, huisman te Koudum, als koper van 

zekere zate en landen aldaar, met huizing, schuur en watermolen c.a., voordien 

Otte Poel genaamd. Aan landerijen de bedoelde Poel van 15 à 16 koegang, 12½ 

hoofd gelegen bij het huis en 7 hoofd in Goytje Schar, eveneens bij deze plaats 

liggend. Bezwaard met 3 f loreen 8 stuivers ordinaris-, 25 stuivers dorpsf loreen 

en 6 stuivers 8 penningen contributielasten te Koudum. Het verkochte is 

momenteel in gebruik bij Jelle Eylerts c.u., doch per mei 1727 vrij van huur. 

Aldus gekocht voor 1200 gulden van de heren Agges en Nicolaas de Ruyter 

(T 13-18 nr. 25 / 438). Deze boerderij had geen stemrecht.

30 juni 1727, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 10 mei 1727; Hessel 

Haytjes, huisman te Koudum, bekent 462 gulden tegen 4,5% jaarlijkse rente 

schuldig te zijn aan Jan Galtema en Mayke [Engeles] Pruyssen, echtelieden, 

wegens de koop van een plaats c.u. Otto Poel genaamd (T 13-18 nr. 38 / 421).

14 febr. 1728, proklamatie; de secretaris J. Galtema als koper van zeker stuk 

Uit het tweede huwelijk: 
3.   Jelle Annes, ged. Koudum 16 sept. 1677. 
4.   Weyn Annes, ged. Koudum 6 nov 1679.
5.   Bincke Annes, volgt Vf. 
6.   Jacob Annes, volgt Vg.

IVp. Haytje Binckes de jonge, ged. Koudum 9 mei 1652, 
koopvaardijschipper te Koudum, ovl. Staveren okt. 1701, trouwt Staveren 
16 febr. 1679 Sas Foppes, ged. Staveren 20 dec. 1658, dochter van Foppe 
Barteles, koopvaardijschipper te Staveren, en Griettien Barents Croes.
22 maart 1667, testament Eelck Holles, weduwe van Bartele Foppes te Staveren; 

begunstigden: haar zoon Pier Bartles part; de kinderen van Reyner Bartles bij 

Jantien Agges genaamd Yde en Symen Reynders samen part en de kinderen van 

Foppe Bartels bij Grietien Baernts genaamd Sas en Trintien Foppes gezusters en 

Bartle Foppes samen part. Des dat de naegelatene kinderen van Reynder in haer erfdeel 

sullen hebben alle de landen leggende te Coudum volgens d’ontscheydinge tusschen de 

erfgenaen van Holle Piers myn wylen vader gemaeckt in dato den 19 Marty 1639. Curator 

over de kinderen van Reyner Bartles is haar broer Pyter Holles en over de kinderen 

van Foppe Bartles is dat hun oom Barent Barent Croes (T 14 EEE 3, f. 371). 

23 maart 1672, bevrachtingscontract; Hilbert Constant, equipagemeester van de 

Admiraliteit van Amsterdam als bevrachter, en Haaytje Binckes de Jonge van Coudum, 

schipper op de ‘Groene Eland’ van 114 x 24 x 12½ voeten. Houtwaren laden in 

Noorwegen (SAA 5075 nr. 1560 / 685). 

16 febr. 1673, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Haaytje Benckes.

13 aug. 1676, resolutie Amsterdamse admiraliteit; schipper Hayke Binckes zal via 

de onder-equipagemeester Binckes een acte ter goede reeckeningh ontvangen voor het 

bedrag van 200 gulden voor de inkoop van windboomen in Noorwegen die op de grote 

schepen gebruikt kunnen worden (NA 1.01.46 nr. 1422).

1 febr. 1680, resoluties stadsbestuur Staveren; Haeitie Binckes wordt unaniem 

gekozen als vroedsman (T 70-01 nr. 17 f. 113).

31 juli 1681, gereformeerde lidmaten Staveren; Haaytje Binckes met zijn vrouw Sas 

Foppes. 

9 dec. 1699, autorisaties Staveren; Haytje Binkes als commissaris van het 

nedergerecht Stavoren (T 13-36 nr. 17).

30 maart 1691, Haytje Binckes maakt deel uit van de Staverse vroedschap. Tekent als 

H. Binckes de jonge (T 70-01 nr. 17).

4 okt. 1701, weesboek Staveren; verzegeling van het sterf huis van de olde burgemeester 

Haitje Binckes, ter presentie van de overledens kinderen ende sijn suster Nies Binckes (T 13-36 

nr. 31 1695-1714, ongenummerd).

9 jan. 1702, weesboek Staveren; inventarisatie van het sterf huis van Haitje Binckes, 

door Bincke Binckes, oude burgemeester in desen geinstitueerde commissaris in plaetse van 

de gesurrogeerde commissaris H.P. Brouwer. De burgemeester P. Wiaarda en Ids Fongers 
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Kinderen, gedoopt te Koudum: Bauk 1711, Broer 1713, Lammert 1715.
3.   Yck Broers, ged. Koudum 14 juli 1672, daar ovl. 29 juli 1727, trouwt 

Koudum 18 febr. 1694 Jappe Sytjes, ged. Koudum 25 juli 1669, 
ovl. voor 1727, zoon van Sytje Lammerts, koopvaardijschipper te 
Koudum, en Jaayts Fockes.
20 okt 1727, collateraalboek H.O.N.; Pieter Sjoerds, huisman te Koudum en 

Sibolt Andries, mr. metselaar aldaar, curatoren van de boedel van Yck Broers, 

weduwe van Jappe Sytjes, doen aangifte van het overlijden te Koudum op 29 juli 

1727 van genoemde Yck Broers. Erfgenamen zijn de kinderen van de broers en 

half broers van de overledene te Stavoren en te Koudum (T 13-18 nr. 43 f. 33).

Kinderen, gedoopt te Koudum: Broer 1704, Jaaitj 1710, Syttie 1712, 
allen voor 1727 overleden.

Uit het tweede huwelijk:
4.   Andries Aarts, ged. Koudum 5 mei 1687.

IVs. Bincke Binckes, geb. omstr. 1645, ovl. na dec. 1711, koopvaardijschipper, 
vroedsman, burgemeester te Staveren, lid Gedeputeerde Staten van 
Friesland 1698-1700, informant van de Friese stadhouder en raadslid 
van de Admiraliteit van Friesland 1708-1709, trouwt Staveren 1 maart 
1667 Gerbrich Folckerts, ged. Staveren 7 maart 1647, ovl. na 1687, dochter 
van Folckert Symens (Schellinger), koopvaardijschipper te Staveren, en 
Bauck Jans (Jan de Vries, ‘Staversen’ p. 78 e.v).
11 april 1663; bevrachtingscontract; Mighiel Wolles [Michael Wallace] op last van zijn 

broer Robbert Wolles, koopman te Irwien in Schotland, als bevrachter en Bincke 

Binckes, schipper op ’t ‘Witte Hin’, voorheen van schipper Otte Idses zaliger (OJ IVa). 

Van Amsterdan naar de Langesont in Noorwegen, waar de bevrachter die aan boord 

is het schip binnen 14 dagen zal doen af laden met houtwaren, te lossen in Loghrain 

en Valegreet in Schotland. Vrachtprijs: 260 pond sterling. De schipper moet in de 

Langesont het geld voor de lading voorschieten op eigen risico. Na lossen ontvangt 

hij het terug; 200 pond sterling contant en de rest in mout en koren, zoals nog door 

Otte Idses met Robbert Wolles was afgesproken (SAA 5075 nr. 2884 / 239).

31 juli 1681 en 1 nov. 1697, gereformeerde lidmaten Staveren; Bincke Binckes, 

ouderling en burgemeester en zijn vrouw Gerbrich Folkerts. 

Vrijdag 25 jan. 1684, clocke 10 uijren voor noen, resolutie stadsbestuur Staveren; 

burgemeester Bincke Binckes wordt door het stadsbestuur gekozen als volmacht op 

de provinciale landdag namens de raad van Staveren (T 70-01 nr. 17). 

28 juni 1701, Hof van Friesland; Ryckjen Wybes Lelia te Staveren, weduwe van 

Abe Sibles, contra Timen Harmens, castelein van de heer Hiob de Wilde te Rijs op 

Gaasterland. In deze zaak hebben Binke Binkes, in het 56e jaar, oud gedeputeerde en 

oud burgemeester te Staveren, en zijn vrouw Gerbrich Folkerts, 54 jaar, verklaringen 

afgelegd (T 14 nr. 8165).

1695 – dec. 1711, stadhouderlijk archief; Bincke Binckes adviseur van de stadhouder 

nieuwland met ’t aangewas, Sijbe Maatsstuk genaamd, liggend te Weste van 

Koudum, aldus voor 330 gulden gekocht van de weduwe van Hessel Haytjes 

namens haar dochtertje Bauck (T13-18 nr. 25 / 450v).

1 nov. 1730, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 1 nov. 1730; Jan 

Sierds, huisman te Warns, en Grietje Jans, echtelieden, mede namens hun 

dochtertje Bauk Hessels uit het huwelijk van Grietje met Hessel Haytjes, haar 

eerste man, bekennen 300 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan 

de opsienders en voogden van de Mennonite Vermaning tot Warns wegens op 9 sept. 

1730 ontvangen contanten. Als onderpand diende specialik de plaats en onderhorig 

land te Koudum, Otto Poel genaamd (T 13-18 nr. 38 / 445).

Uit dit huwelijk: Bauk Hessels, trouwt Koudum 10 april 1746 Rein 
Lieuwes, arbeider.
1749, quotisatie Koudum; Reyn Lieuwes gering arbeyder, volwassenen 2, 

kinderen 2, aanslag: 11-13-00.

3.   Yck Haytjes, ged. Koudum 6 jan. 1675.

IVr. Bauk Poppes, ged. Koudum 17 sept. 1648, trouwt 1. Koudum 22 juli 
1666 Broer Joltjes, ged. Koudum 6 aug. 1643, ovl. voor 1686, zoon van 
Joltje Saeckles, koopvaardijschipper, en Douw Broers; Bauk trouwt 2. 
Koudum 7 maart 1686, Aart Meeuwis, ged. Koudum 30 mei 1658, zoon 
van Meeuwis Aarts, lakenkoper, en Jeltje Gerrits.
31 jan. 1664, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Broer Joltjes, jongeman.

12 aug 1666, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Bauk Poppes, gehuwd met 

Broer Joltjes.

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Broer Joltjes aangeslagen voor 16 gulden over een 

getaxeerd bezit van 2000 gulden (GAS H.O.N. nr. 18).

1640, stemkohier Koudum nr. 6 huis; eigenaar Broer Douwes.

1698, stemkohier Koudum nr. 6 huis; Wybren Douwes 1/3; Doed Luyckes geh. met 

Wybren Cornelis en Lysbeth Luyckes 1/3; Attje de dochter van Joucke Jelles en Yck 

Abes, Bouck Poppes wed. van Broer Joltjes en Jan Epes 1/3.

Uit het eerste huwelijk:
1.   Saeckle Broers, ged. Koudum 24 nov. 1667, ovl. voor 1727. 
2.   Joltje Broers, ged. Koudum 13 juni 1669, ovl. omstr. 1748, trouwt 

Tied Tjerks, ged. Koudum 22 aug. 1675, ovl. voor 1748, dochter van 
Tierck Lammerts en Ansck Sents.
20 juli 1744, registratieboek H.O.N. schuldbekentenis d.d. 21 sept. 1740, Joltje 

Broers en Tietje Tjerks, echtelieden te Koudum, bekennen 50 gulden schuldig 

te zijn aan de secretaris Cornelis Galtema te Koudum (T 13-18 nr. 39 / 49).

24 aug. 1748, weesboek H.O.N.; inventarisatie van het sterf huis van Joltie 

Broers te Koudum, op verzoek van Piebe Gatses, Andries Aarts en Gatse Waltes, 

curatoren van Lammert Joltjes, een zoon van de overledene bij wijlen Tietj 

Tjerks. [Lammert was 33 jaar in 1748] (T 13-18 nr. 20 f. 42).
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Annes, weduwe van Claes Jotjes, meerderjarig, door Jotje Claes Molenaar en Focke 

Anskes, die tot genoemde Aags volkomen tevredenheid al lang geleden, bij het leven 

van haar man, een afrekening hadden verstrekt (T 13-20 nr. 70 f. 136).

16 nov. 1694, f loreenkohier Hindeloopen; Bincke Symens wegens zijn vrouw Aagh 

Annes, van Focke Ansches stelle als erfgenaam van diens overleden huisvrouw 

[Lieuck Annes], acht pondematen, ses penningen (GAS HOA nr. 60, alfabetisch). 

24 dec. 1694, attestatie; Jarich Sybrands, van Hindeloopen, 34 jaar, stuurman, Rein 

Piebes, van Koudum, 34 jaar, hoogbootsman, Otte Jans, van Koudum, 29 jaar, kok, en 

Sjoerd Pieters, van Hindeloopen, 22 jaar, bootsgezel, allen opvarenden van het schip 

‘Rode Vos’ van schipper Bincke Symens van Koudum, verklaren op verzoek van hun 

schipper dat zij in de maand juli op de rede van Riga verscheidene partijen rogge 

hebben ingeladen, die door de bemanning naar behoren van den anderen afgemath 

werden en gelegd op een garnier doorgaans van vooren tot achteren van Hollants vathout, 

omtrent een voet hoog met matten bekleet, waarna de lading door hen met prelenningen 

gedeckt en geschalkt werd. De masten werden van kragen voorzien en ook de andere 

gebruikelijke maatregelen om water te keren zijn genomen. Ze zijn behouden 

voor Amsterdam gekomen en hebben alle ingeladen partijen rogge droog, goed 

geconditioneerd, van elkaar gescheiden en volledig afgeleverd (SAA 5075 nr. 3872 / 87).

6 jan. 1704, verklaring; Sieke Dircks, ongeveer 20 jaar, wonend te Amsterdam op het 

water in het Hinloper Gaingetie, verklaart op verzoek van Barent Jansen van Hinlopen 

dat zij op 23 aug. 1703 heeft gezien en gehoord dat Binke Symens van Hindeloopen, 

haar wel bekend, de requirant Barend Jansen met een groot obstinaatheyt heeft 

uytgescholden (SAA 5075 nr. 5293A / 65).

5 juni 1717, proklamatie Wonseradeel; Bincke Symens, mede regerende burgemeester 

van Hindeloopen en gecommitteerde ter admiraliteit van Friesland, als koper van 

de gerechte zestiende part in een vogelkoij met de landerijen huijsinge en schuijre en al wat 

daar aen de selve meer op en dependeert, […] gelegen is onder de dorpe Piaam, [...] also in coop 

becomen van Andries Rieuwerts, woonachtich op Coudum, voor de somma van 160 carolus 

gulden (T 13-43 nr. 236 f. 297). Het betreft de kooi die werd aangelegd door Jacob 

Benckes (IIIr), oom van Symen en oudoom van Andries.

9 nov. 1720, proklamatie; de burgemeester Binke Symens te Hindeloopen, als koper 

van o.a. de helft van zekere kamp land te Koudum, groot in het geheel 3 pondematen, 

’t dubbeld land genaamt. Jan Abes bezit de andere helft. De Koudumer War ten 

zuidoosten en Goyk Tomas ten zuidwesten. Aldus gekocht voor 100 gulden van Pieter 

Idses te Staveren en Lol Idses te Hindeloopen (T 13-18 nr. 25 / 380).

Uit dit huwelijk:
1.   Symen Binkes, ovl. voor 1732, trouwt 1. Hindeloopen 9 nov. 1727 

Mary Douwes; trouwt 2. Hindeloopen 9 juli 1730 Rink Murks. Rink 
trouwt 2. Hindeloopen 5 mei 1732 Etje Nankes (Vg kind 2).
Uit het tweede huwelijk van Symen: Binke Symens, ged. Hindeloopen 
22 april 1731. 

met betrekking tot de vroedschaps- en burgemeestersverkiezingen te Staveren (T 7 

nr. 555). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Bauck Binkes, volgt Vi.
2.   Bincke Binkesz Binkes de jonge, ged. Staveren 19 okt. 1670, ovl. 

Staveren 28 dec. 1699, makelaar. 
Febr. 1717, weesboek Staveren; boedelbeschrijving van Hein Sjoerd en Grietje 

Haytjes: een zilveren lepel met het opschrift: Binke Binkes de Jonge obit den 28e 

Decemb 1699, maekelaer (T 13-36 nr. 32, f. 137). 

3.   Symen Binckesz Binkes, volgt Vj.
4.   Pietertie Binkes, volgt Vk.
5.   Rinckien Binkes, volgt Vm.
6.   Folckert Binckesz Binkes, volgt Vn.
7.   Aalk Binckes, ged. Staveren 15 juni 1684, ovl. vóór 1717.
8.   Jacob Binckesz Binkes, volgt Vo. 

IVt. Ids Symens, ged. Koudum 4 okt. 1663, ovl. vóór okt. 1692, trouwt 
Staveren 31 jan. 1685 Riementje Pieters, ovl. Staveren vóór 13 dec. 1698, 
dochter van Pieter Roelofs en Lol Oeges. 
13 dec. 1698, autorisatie Staveren; Roelof Pieters, burgemeester te Staveren, en Bincke 

Symens, vroedschap te Hindeloopen, volle ooms van Pieter en Lol Idses, kinderen 

van wijlen de echtelieden Ids Symens en Riementje Pieters, benoemd als curatoren 

van genoemde kinderen. Op 21 mei 1719 verklaarden de burgemeester Pieter Idzes 

en Lol Idzes, beiden meerderjarig, dat hun tante Eibertie Riencx, weduwe van Roelof 

Pieters, hun voormalige curator, tot hun volle genoegen verantwoording heeft 

afgelegd voor de gevoerde curatele (T13-36 nr. 17).

Uit dit huwelijk:
1.   Pieter Idses, volgt Vp.
2.   Lol Idses, trouwt Jacob Annes (Vg).
3.   Tiedt Idses, ged. Staveren 14 febr. 1692, ovl. vóór 13 dec. 1698 

IVu. Bencke Symens, ged. Koudum 12 aug. 1666, koopvaardijschipper te 
Koudum en Hindeloopen, vroedschap en burgemeester te Hindeloopen, 
lid van de raad ter Admiraliteit van Friesland, trouwt 1. Koudum 20 dec. 
1691 Aagh Annes, geb. omstr. 1670, dochter van Anne Grettes de oude uit 
Hindeloopen en Rinck mckes, weduwe van Claes Jotjes. Bencke trouwt 
2. Hindeloopen 17 april 1724 Eelk Tysses. 
23 febr. 1686, weesboek Hindeloopen; gerechtelijk verzoek van Aagh Annes, 16 jaar, 

dochter van wijlen de echtelieden Anne Grettes en Rink Empkes, om Jetje Claes en 

Focke Anskes tot haar curatoren aan te stellen, die instemden met het verzoek en 

benoemd werden (T 13-20 nr. 69 f. 109).

6 juli 1691, weesboek Hindeloopen; afrekening en kwijting van de curatele van Aag 
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Uit dit huwelijk: 
1.   Jacob Binkesz, ged. Amsterdam 21 aug 1691.
2.   Johannes Binkesz, ged. Amsterdam 13 dec. 1693. 
3.   Jacob (Binkesz) Binkes, ged. Amsterdam 27 maart 1695.

10 maart 1727, overeenkomst; Jacob Binkes sloot een zogenaamd ‘Surinaams 

contract’ om als boekhouder drie jaar te werken op de plantages Clarenbeek en 

Nimerdorr (SAA 5075 nr. 8625 akte 461). 

4.   Regina (Rinkje) Binkes, ged. Amsterdam 28 okt. 1696, ovl. na 1659, 
trouwt Amsterdam 1 mei 1727 Agges de Ruiter, ged. Nieuwendam 
13 jan. 1697, begr. Amsterdam 1 juni 1730, koopvaardijschipper, 
weduwnaar van Theodora de Wit, zoon van Cornelis de Ruyter en 
Jarich Ages (IVf kind 4). Geen kinderen uit dit huwelijk. Agges had 
een zoon uit zijn eerste huwelijk: Johannes, ged. Amsterdam 4 juli 
1725.
13 jan. 1697, dopen Nieuwendam; het kind van Cornelis de Ruyter en Jarichje 

Achgis geheven door de grootmoeder N.N. Het kind heet Achgis.

4 mei 1726, proklamatie H.O.N.; Age en Nicolaas de Ruyter als kopers van zekere 

huizing, stede hoving en staketting cum omnibus annexis te Koudum, gebruikt 

en bewoond door Nies Binkes c.s. Bezwaard met 10 stuivers grondpacht aan de 

kerk te Koudum. Per mei 1726 voor een jaar verhuurd tegen de rente van de 

koopsom. Jarich Jarichs ten oosten, de straat ten westen, de weg ten zuiden, T. 

Posthumus ten noorden. Aldus gekocht voor 340 gulden van Aaltje Fetses en 

haar man. Te betalen per mei 1727 (T 13-18 nr. 25 / 435v).

21 dec. 1726, proklamatie; Funger Idses te Koudum, als koper van sekere 

huizinge, lythj huijs, hovinge en plantagie met het somerhuijs daarin staande [...] in de 

gebuurte van Coudum, en tegenwoordig door de proklamant bewoond. Per mei 

1727 vrij van huur. Belast met 10 stuivers jaarlijkse grondpacht aan de kerk van 

Koudum. Jarich Jarichs ten oosten, de weg ten zuiden, de straat ten westen en 

Thomas Postumus ten noorden. Aldus op strijkgeld gekocht voor 510 gulden 15 

stuivers van Nicolaas de Ruyter te Amsterdam (T 13-18 nr. 25 / 437v). Het betreft 

stemnummer 33. Zie ook: (T 13-18 nr. 25 / 435v).

26 okt. 1735, verklaring; Regina Binkes, weduwe van Ages de Ruyter, die 

een zoon is geweest van wijlen Cornelis de Ruyter, geeft te kennen dat zij 

comparante voor 2/3 deel erfgenaam was van haar man, die zonder nageslacht 

is overleden, en haar zwager Nicolaas de Ruyter voor het resterende 1/3 deel. 

Haar mans nalatenschap was vereffend volgens afrekening d.d. 3 juli 1730 

voor nts. Ardinois te Amsterdam. Door deze verklaring bevestigt comparante 

haar instemming met genoemde afrekening en geeft in vrij eigendom aan 

genoemde Nicolaas de Ruyter het aandeel of recht in zoodaanige tien partijen 

actien en de compagnie off societeijt wegens de colonie van de Berbices, staande ten 

naame van haar gemelde mans vader zaliger Cornelis de Ruijter (RAA nr. 4599 / 51).

4 dec. 1744, testament van Regina Binkes, weduwe van Agnes de Ruyter, thans 

IVv. Bincke (Haytjes) Binckesse, geb. Hindeloopen 1664, luitenant, 
commandeur, onder-equipagemeester van de Admiraliteit te Amsterdam, 
begr. Amsterdam 26 okt. 1706, trouwt Amsterdam 21 febr. 1687 Neeltje 
Borst, geb. Amsterdam 1664, dochter van Jan Borst, scheepsbouwer, en 
Machteld Mombers.
21 febr. 1687, ondertrouwakte Amsterdam; Bincke Binckesse van Hindeloopen, oud 

23 jaren, wonende op Kattenburgh, geassisteerd met zijn vader Heycke Binckes, en 

Neeltje Borst van Amsterdam, oud 23 jaren, geassisteerd met haar vader Jan Borst. 

1694 en 1705, Binke Binkes, scheepsmakelaar te Amsterdam (SAA 5075 nr. 3851 / 145 

nr. 5295 / 911 en nr. 5296 / 865).

10 april 1700, transporten Amsterdam; Barend Jeuriaensz Bloemers, timmerman, 

als verkoper van een Huis en erf, steaende en gelegen in de kleijne Kattenburgstraet, 

aen de zuidzijde, het vijfde huijs bewesten de dwarsstraat, belent Claes Bijl, met een 

gezamenlijke muur, schutting en loden goot aan de voorzijde en Lambertus Baptist 

met een eigen muur en schutting aan de westzijde. Streckende voor van de straet tot 

achter aen het werf d’ Eendracht. Aldus gekocht door Bincke Heytie Binckesz. 

27 aug. 1700, transporten Amsterdam; de Erven Olphert van Kempen als verkoper 

van een Huijs en erf staende en leggende vooraan in de groote Kattenburgstraat. Aldus 

gekocht door Binke Heytie Binkesz.

26 okt. 1706, begrafenissen Oosterkerk te Amsterdam; Binke Heyke Binkes, onder-

equipagemeester van het edel mogende college ter admiraliteit alhier op Kattenborg 

aan de admiraliteitswerf. No. 67: 10 gulden, 10 stuivers zes kinderkistjes geruimd 

en extrae bij avonds: 12 gulden, 6 stuivers baar en roef: 1 gulden, 10 stuivers voldaan 

23 oktober, 24 gulden, 6 stuivers.

  Ondertekening van de ondertrouw akte uit 1687 van Binckes Binckesse en zijn vrouw 
Neeltje Borst (BA IVv). Ongetwijfeld werd hij gedoopt als Bincke Haytjes. Binckesse 
gebruikte hij dus als achternaam. Omdat hij daarin niet de enige was kent de 
familie vele personen met de naam of varianten van de naam Bencke Benckes. Het 
oude patroniem Benckes(z) ‘versteende’ aan het eind van de zeventiende eeuw bij de 
Amsterdamse en Staverse familieleden via Binckes(se) tot de achternaam Binkes.
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erven van Wijntje Sanders [...] In de boedel o.a.: Een portrait van d’overledene heer Borst. 

Bij de boeken: Het leven van d’admiraal De Ruyter. Een obligatie d.d. 6 jan. 1696, ten 

laste van de provincie Friesland à 2000 gulden ten name van de heer Haytze Binkes, 

equipagemeester te Amsterdam, gedateerd 6 jan. 1696 en geregistreerd 17 febr. 1696 

onder nr. 187. Een dito obligatie, van 750 gulden, voor een vierde eigendom van 

juffrouw Regina Binkes, weduwe van Agge de Ruyter, en een obligatie d.d. 26 okt. 

1707 ten laste van de stad Workum, 750 gulden, ten behoeve van Haitje Binkes, 

equipagemeester te Amsterdam (SAA 5075 nr. 9150 / 416).

31 mei 1805, transporten Amsterdam; de erven van Leeuwetta Binkes, weduwe 

van Jacob Borst, en de erven van Jan Jacobs Borst, als verkopers van huizingen en 

loodsen op een werf zijnde een scheepstimmerwerf in de Kleine Kattenburgerstraat, 

de ‘Witte Olifant’ genaamd. Aldus gekocht door Jeremias Mijes. 

31 mei 1805, transporten Amsterdam; de erven van Leeuwetta Binkes, weduwe van 

Jacob Borst, en de erven van Jan Jacobs Borst, als verkopers van een huis en erf naast 

werf De Eendracht aan het Kattenburgerplein. Aldus gekocht door Evert Willemsz, 

van Voorthuijsen.

Uit dit huwelijk:
1.   Maegeltien Borst, ged. Amsterdam 13 maart 1695.
2.   Dieuwertje (Debora) Borst, ged. Amsterdam 24 maart 1697, begr. 

Amsterdam 4 maart 1765, trouwt 1. Folckert Binckesz Binkes (Vn); 
trouwt 2. Bernardus van Hagen, ovl. voor 1763.
4 maart 1763, begraafregisters Amsterdam Oosterkerk; Debora Borst, laatst 

weduwe van Barnardus van Hagen, wonend Kattenburgerplein. Begraven in 

een eigen graf no. 60.

31 mei 1805, transporten Amsterdam; de erven van Jacob Jan van Hagen, enig 

overgebleven kind en erfgenaam van Debora Borst, weduwe van Bernard van 

Hagen, als verkoper van een huis en erf op het Kattenburgerplein, naast de 

werf de Eendracht. Debora Borst erfde het perceel van haar moeder Leeuwetta 

Binkes, weduwe van Jacob Borst, bij akte van scheiding d.d. 3 jan. 1741 voor 

notaris Ardinois. Jacob Borst erfde het perceel op 15 juni 1695 als algeheel 

erfgenaam van zijn vader Jan Jacobs Borst.

   Uit het tweede huwelijk: Johannes Lambertus, ged. Amsterdam 
9 maart 1727; Jacob Jan, begr. Amsterdam 12 maart 1804, trouwt 
Wezel 6 juli 1755 Anna Elisabeth Heuvel, begr. Amsterdam 20 aug. 
1800.

3.   Jan Borst, ged. Amsterdam 19 juli 1699.
4.   Heyke Borst, ged. Amsterdam 24 juli 1701.
5.   Jacoba Borst, ged. Amsterdam 15 juli 1703, begraven Amsterdam, 

Oude Kerk, 2 maart 1780, Vrouwe van Zuid-Waddinxveen, trouwt 
Amsterdam 10 juni 1728 Nicolaas de Ruyter, ged. Amsterdam 
14 april 1702, ovl. voor 1759, kapitein, zoon van Cornelis Klaasz de 
Ruyter en Jarich Ages (IVf kind 3.)

te Schagen. Zij herroept haar testament d.d. 24 juni 1732 voor nts. Ardinois te 

Amsterdam en benoemt tot haar erfgenamen haar zusters Maria en Johanna 

Binkes of in geval van vooroverlijden hun kinderen. In geval van overlijden van 

genoemde Maria dient tot voogd over haar minderjarige kinderen te worden 

benoemd hun vader Amos Lambregts, medicine doctor en schout en secretaris 

van Heykoop en Boeykoop. In geval Johanna komt te overlijden dient haar man 

Gerard Boers, bailjuw en schout van Scagen, Scagercogge mitsgaders Haserswoude de 

voogdij van hun minderjarige kinderen op zich te nemen (RAA nr. 4604 / 118).

5.   Maria Binkes, volgt Vq.
6.   Macheltie Binkes, ged. Amsterdam 28 nov. 1700, begr. Amsterdam 

8 mei 1737. 
27 nov. 1736, testament Machteld Binkes. Universele erfgename is haar zuster 

Regina Binkes, weduwe van Age de Ruyter (SAA 5075 nr. 9129 / 1115).

7.   Johanna Binkes, volgt Vr.

IVw. Luyckjen (Leeuwcke) Haitjes Binkes, ged. Amsterdam 24 dec. 1673, 
ovl. Amsterdam 25 april 1740, trouwt Amsterdam 9 okt. 1693 Jacob Borst, 
ged. Amsterdam 22 aug. 1668, ovl. na 1728, houtkoper, zoon van Jan 
Borst en Machteld Mombers.
13 okt. 1701, verklaring; Aucke Tymens, schipper op het ‘Paradijs’ en Gerrit Tymens, 

schipper op de ‘Jonge Hilbrand’, gebroeders, beide van competente ouderdom, 

verklaren op verzoek van Lieuck Hayties, wonende op Kattenburg te Amsterdam, 

dat genoemde Lieuck , 27 jaar, een dochter van Haytje Binkes en Doed Idses, “heden 

nog in levende lijve is”, ze hebben haar gezien en gesproken (SAA 5075 nr. 5788 / 1047).

15 juli 1705, verklaring; Aucke Tymens en Romcke Cornelis, grootschippers, beiden 

van Hindeloopen, verklaren dat nog heden in levende lijve is de eerbare Lieuck 

Hayties, 31 jaar , dochter van Haytje Binckes en Doed Idses, wonende op Kattenburg. 

Ze hebben met genoemde Lieuck gesproken (GAA 5075 nr. 7277 / 1745).

1 juni 1737, het testament van Luyckjen Binkes, opgemaakt voor nts. mr. Jan Vliegen, 

genoemd in haar overlijdensboedel (SAA 5075 nr. 9150, nr. 416), is niet aangetroffen. 

Van nts. Vliegen geen archief gevonden. 

11 mei 1740, inventaris van de nalatenschap van Leeuwetta Binkes, weduwe van 

Jacob Borst, gewoond hebbend en op 25 april 1740 overleden te Amsterdam op het 

Kattenburgsplein, volgens opgave van Debora Borst, weduwe van Bernardus van 

Hagen, dochter van de overledene, die bij haar genoemde moeder in huis woonde. 

De nalatenschap omvatte een scheepstimmerwerf genaemd: de ‘Witte Olijphant’, 

staande op stadsgrond of erfpacht aan de Kleine Kattenburgstraat, tegenover de 

tweede dwarsstraat, welke volgens getekend geschrift van de overledene d.d. 24 april 

1740 in eigendom moet overgaan op haar dochter Debora Borst. [...] Een grafstede 

in de Oosterkerk alhier, getekent met no. 60, door Heyke Binkes in der tijt gekocht, 

volgens quitantie van kerkmeesteren in dato 13 maij 1682 […] De helft van zeker huis en 

landerijen te Koudum in Friesland, waarvan de documenten berusten onder de 
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De heerlijkheid met de titel vererfde echter op Binke en Cornelia Lambrechts (Vq). 

In 1865 was het nog in het bezit van de afstammelingen van Binke Lambrechts 

(NA 3.03.01.01 nr. 3213 / 5; GHA 0036 nr. 32; Regt, ‘Waddinxveen’ p. 410).

IVx. Wijntje Haitjes Binkes, ged. Amsterdam 2 febr. 1676, overl. Koudum 
1740, ondertrouwt Amsterdam 8 nov. 1694 Jelle (Gellius) Sanders, ged. 
Staveren 20 okt. 1672, ovl. vóór 1719, fiscaal-generaal van Friesland, zoon 
van Alexander Sanders, bijzitter H.O.N., en Aaltje Jelles Heidema.
24 mei 1696, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Gellius Sander en Wijntje 

Binkes, echtelieden.

18 maart 1719, proklamatie; Sjoerd Douwes en Trijntje Pieters echtelieden in 

’t Heidenschap onder Workum als kopers van zekere heerlijke stemdragende zathe 

en landen gelegen ten westen van Koudum [stem nr. 7], bestaande uit huizing, 

schuur, hoving en hieming en diverse landerijen zoals omschreven. Aldus gekocht 

voor 2100 gulden van Hester Sanders, huisvrouw van de burgemeester Paulus 

Monsma [te Bolsward], Johannes Sanders, secretaris op Ameland, Weintjen Binckes, 

mede namens haar kinderen bij wijlen Gellius Sanders, in leven fiscaal-generaal van 

Friesland, en Amerentje Sanders, ook op Ameland, kinderen en kleinkinderen en 

gezamenlijke erfgenamen van wijlen de echtelieden Alexander Sanders, bijzitter van 

H.O.N. en Alida Heidoma (T 13-18 nr. 25 / 357).

8 okt. 1725, gerecht H.O.N.; Weintje Binkes te Koudum, weduwe van Gellius Sanders, 

in leven fiscaal-generaal van het gewest Friesland (T 13-18 nr. 13 / 286).

1740, weesboek H.O.N.; inventarisatie van het sterf huis van Weintjen Binckes, 

weduwe van Gellius Sanders, in leven fiscaal-generaal van Friesland, op verzoek van 

Alexander Sanders, regerende raadsman te Bolsward, Bincke Binckes, curator van 

Johannes Noordbeek, een zoon van wijlen ds. Johannes Noordbeek en Alida Sanders. 

In de boedel o.a.: sekere huysinge lythj huys en hovinge, te Koudum aan de gemene straat, 

streckende aan Simke Wal, bij wijlen juffr W; Sanders met er dood ontruymt en drie portret 

schilderijen (T 13-18 nr. 19 / 239). 

Uit dit huwelijk:
1.   Alexander Sanders, ged. Koudum 18 aug 1695, ovl. Bolsward 31 maart 

1744, trouwt 1. Hemelum 22 mei 1721 Cataleine Reitsma, ged. 
Hemelum 21 aug. 1701, ovl. voor 1723, dochter van Foeke Tjepkes 
Reitsma, dijksgedeputeerde en ontvanger te Hemelum, en Taetske 
Tomas Dotinga; Alexander trouwt 2. Bolsward 8 aug. 1723 Idske Synes 
Algra, geb. omstr. 1693, ovl. 17 nov. 1759, dochter van Syne Jacobs Algra, 
koopman te Bolsward, en Namck Andries (Grafschriften Bolsward).
20 dec. 1723, Burgerboek Bolsward; ingeschreven: Alexander Sanders, 

af komstig van Koudum (T 348 nr. 6046). 

Kinderen uit het tweede huwelijk: Namkje, geb. Bolsward 21 jan. 
1725; Syne Algra van Sanders, geb. omstr. 1728, ovl. Bolsward 31 maart 
1744 (Grafschriften Bolsward).

12 april 1707, Hof van Friesland; Pieter Stout, te Koudum, gezworen klerk van 

H.O.N., namens Cornelis de Ruyter, kapitein van het schip ‘Post van Curassou’, 

rechthebbende van Binke Oeges Poelman, contra Alexander Sanders, 

mederechter van H.O.N. en Nicolaas [Claas Borris] Heineman, notaris, als 

mede erfgenaam van zijn vader (T 14 nr. 8574). Zie voor de inhoud van deze 

kwestie bij Bencke Oeges Poelman (IVf ).

10 juni 1728, ondertrouw Amsterdam; Nicolaas de Ruyter, van Amsterdam, 

26 jaar, wonend op de Singel, geassisteerd met zijn broer Agges de Ruyter, en 

Jacoba Borst, van Amsterdam, 24 jaar, geassisteerd met haar vader.

6 dec. 1759, testament Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruyter, verleden 

voor nts. Jan Ardinois te Amsterdam. Erfgenamen: Regina Binkes, weduwe 

van Agges de Ruyter, 6000 gulden; Nicolaas Jacob van Neercassel, zoon van 

Wessel van Neercassel de jonge, eveneens 6000 gulden, ter consederatie dat zij 

als doopgetuige van hem is geweest. Sara Boers, dochter van Johanna Binkes en 

Gerrit Boers 10.000 gulden; en Sara’s broeders Binke en Willem Boers ieder 

5000 gulden; Cornelia Lambreghts, dochter van Maria Binkes, weduwe van 

Amos Lambrechts 10.000 gulden en Cornelia’s broer Binke Lambrechts 5000 

gulden. Cornelia Beylink, weduwe van Simon van Eyk 5000 gulden en de 

gereformeerde armen van Amsterdam 10.000 gulden. Vervolgens Jacoba van 

Eck, dochter van Hendrik van Eck en Catharina de Ruyter, 300 gulden jaarlijks 

zolang zij in leven zal zijn, of 10.000 gulden ineens, zoals wijlen Nicolaas de 

Ruyter bij testament liet bepalen. Tenslotte bedacht zij haar gezelschapsdame 

en haar koetsier. Voorts wil zij testatrice dat haare huijshouding nog ses maanden na 

haar overlijden zal moeten werden gecontinueert, zonder enige veranderinge daar in te 

maken, en op die zelfde wijse als op haar afsterven bevonden zal worden, en dat aan alle 

haare dienstboden dewelke op dien tijd in dienst bevonden zullen worden een deftige rou 

zal worden gegeven. De diaconie van Vreeland erfde haar buitenplaats genaamd 

Vreedenhoek te Vreeland, met alles wat daarbij hoorde, op voorwaarde dat het 

huis geschikt gemaakt zal worden voor bewoning door hulpbehoevende oude 

off bejaarde vrouwspersonen, die ledematen zijn van de gereformeerde kerk te Vreeland, 

die onderhouden dienen te worden uit een fondskapitaal van 60.000 gulden, 

dat de Vreelandse diaconie eveneens zou erven bij het aanvaarden van de 

genoemde buitenplaats en de daarbij behorende voorwaarden. De rest van haar 

bezit erfde haar zuster Debora Borst, laatst weduwe van Bernard van Hagen of 

de zoon uit dit huwelijk, Jacob van Hagen (NA 3.01.09 nr. 786. Zie ook nr 738).

Jacoba Borst droeg de titel Vrouwe van Zuid-Waddinxveen. Zij kocht deze 

heerlijkheid met bijbehorende titel, waarschijnlijk van baron Jacob van 

Wassenaar of diens erven. Hij kocht Zuid-Waddinxveen omstreeks 1725 op een 

openbare veiling. De Van Wassenaars bezaten ook aangrenzende heerlijkheden. 

Jacoba liet het ambt waarnemen door familieleden. Zo trad Gerard Boers (Vr) 

op als haar gevolmachtigde en eerder diens broer Willem Sebastiaan. Gerards 

zoon Willem Sebastiaan was schout en secretaris van Zuid-Waddinxveen. 
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 Ondertekening uit 1705 door Wybe Auckes Poenema (T 14 nr. 8574)

IVz. Folkert Aukes, ged. Koudum 13 okt. 1650, ovl. voor 1698, 
koopvaardijschipper, trouwt Koudum 18 jan. 1680 Aalk Wybrens, ovl. 
na 1714, dochter van Wybren Cornelis, koopvaardijschipper te Koudum, 
en Tjertke Tjernes.
3 juni 1683, bevrachtingscontract; Jacob Marchant, koopman te Amsterdam, als 

bevrachter en de eerzame Folkert Aukes, van Koudum, schipper op de ‘Oude 

Huijsman’ van 120 x 26½ x 12½, met een verdek van 4½ voeten. Met vrachtvrije 

goederen en koopmanschappen naar Nerva in Lijf land [Narva in Estland], lossen 

en beladen met houtwaren voor Amsterdam. De schipper moet zich voorzien van 

dommekrachten, koevoeten en sethaecken en andere gereedschappen voor het 

laden van masten. Vrachtprijs 2500 gulden en 25 gulden voor een kaplaken voor 

de schipper. Mocht de schipper van rechtswege niet kunnen laden, dan zal hij 

daartegen schriftelijk protesteren en vervalt het contract (SAA 5072 nr. 3814 / 684).

11 juni 1683, Sonttolregisters; Folchertdt Obbis van Coudom, komend van Koudum met 

bestemming Naruen.

5 mei 1714, derde proklamatie; Aalk Wybrens, weduwe van Folckert Aukes te Koudum, 

als koper van sekere striep landen aan de Coudumer Dam gelegen, de Sticke genaemt, in 

gebruik bij de verkoper zelf. De Sandfirde ten noordoosten en de Coudumer Dam 

ten zuidwesten. Bestaende de gerechtigheid hierin dat ijmand wier desen sijn hoij komende 

te rijden van ijder pondemaat verschuldigt is te betalen twee stuivers 8 penningen, des de 

eijgenaer daer voor moet leveren en onderhouden een bequame [...] door de dam, sampt seth en 

barten, gelijk altoos van oudts gebruikelik is geweest. Aldus gekocht voor 225 gulden van 

Anne Symens, mr. schoenmaker te Koudum (T 13-18 nr. 25 / 312).

1698, stemkohier Koudum nr. 48; Aalk Wybrens. In 1640 had Abe Benckes dit 

nummer; de grootvader van Folkert Aukes.

Uit dit huwelijk:
1.   Auke Folkerts, ged. Koudum 25 sept. 1681, hoogbootsman, 

boekhouder, kapitein, ovl. Koudum 28 jan. 1762, trouwt Amsterdam 
15 mei 1721 Geertrui Konink.
25 maart 1707, attestatie; Auke Volkerts van Koudum, 25 jaar, hoogbootsman 

op de ‘Juffrouw Clasina’ van schipper Tjerne Fetses van Koudum (SAA 5075 nr. 

6772 / 527).

15 mei 1721, ondertrouw Amsterdam; Auke Volkerts van Koudum, 39 jaar, 

2.    Aaltje Sanders, ged. Koudum 20 feb. 1700, ovl. voor 1729, trouwt 
Molkwerum 16 juli 1719, ds. Johan Noordbeek, ged. Nordhorn (D) 
9 febr. 1695, ovl. Heicop 13 dec. 1756, predikant te Molkwerum en 
Heicop, zoon van Johannes Henricus Noordbeek en Amalia Elisabeth 
Stülen; Johan trouwt 2. Molkwerum 10 juli 1729 Margaretha 
Commelin van Amsterdam, begr. Amsterdam 10 nov. 1779.
5 april 1717, predikanten Molkwerum; intrede van de kandidaat Johannes 

Noordbeek, geboren te Nordhorn, beroepen naar Heicoop in Zuid-Holland in 

1734, en aldaar overleden 13 dec. 1757, 62 jaar oud (Romein, Predikanten).

27 juni 1729, weesboek H.O.N.; akkoord tussen Wijntje Sanders, als grootmoeder 

namens Johannes Henricus Noordbeek, zoon van ds. Johannes Noordbeek, 

predikant te Molkwerum, en wijlen Alida Sanders, contra genoemde ds. 

Johannes Noordbeek (T 13-18 nr. 19 / 28).

17 nov. 1734, predikanten Hei- en Boeicop; intrede van ds. J. Noordbeek, 

af komstig van Molkwerum, hij overleed aldaar 13 dec. 1756.

Kinderen uit het eerste huwelijk, gedoopt te Molkwerum: Gellius 
(1722), Johannes Hendrikus, ged. 10 okt. 1723, begr. Amsterdam 
22 jan. 1770.

IVy. Wybe Aukes Poenema, ged. Koudum 19 nov. 1648, ovl. voor 1718, 
trouwt Koudum 12 aug. 1691 Weyn Symens, ged. Koudum 17 febr. 1661, 
ovl. Koudum 1 maart 1725, dochter van Symen Idses en Tied Benckes 
(IIIo kind 5).
27 april 1672, zoutgeldbelasting H.O.N.; Wybe en Folkert Aukes aangeslagen voor 

8 gulden over een getaxeerd bezit van 2000 gulden (GAS H.O.N., nr. 18).

15 dec. 1672, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Wybe Auckes, jongeman. 

1 febr. 1680, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Weyn Symens. 

1698 en 1708, stemkohier Koudum, nummer 51, Wybe Aukes (hetzelfde nummer als 

Bencke Benckes in 1640).

1700 / 1701, gereformeerde lidmaten Koudum; Wybe Aukes en Weym Symons, 

wonend langs De Wal naar het oosten.

12 april 1707, Hof van Friesland; Folkert Binkes, contra Alexander Sanders […] Jan 

Cornelis en Wybe Aukes Poenema, beiden te Koudum (T 14 nr. 8574).

1718, gereformeerde lidmaten Koudum; Weint Simons, weduwe.

12 febr. 1718, proklamatie; Wein Symens te Koudum, weduwe van Wybe Aukes, als 

ontvanger van zekere donatie van diverse landerijen te Koudum, behoord hebbend 

aan en gedoneerd door Auke Folkerts c.s. (T 13-18 nr. 25 / 341).

April 1725, collateraalboek H.O.N.; Weyn Symens, weduwe van Wybe Aukes, is op 

1 maart 1725 te Koudum komen te overlijden. Aan successierechten werd voldaan de 

dertigste penning over een kapitaal van vierduizend gulden (T 13-18 nr. 43). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Tied Wybes, ged. Koudum 2 sept. 1694, ovl. voor 1725.
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Aaf ke, bijgestaan door haar huidige man Abe Doedes, leeraar der doops-gezinde 

gemeente te Molquerum (T 13-18 nr. 189 f. 300).

28 jan. 1737, weesboek H.O.N.; Aaf ke Meeuwes, getrouwd met Abe Doedes, als 

erfgenaam van haar zoon Hylke Hylkes, tot Molqueren overleden, verklaarde dat de 

goederen die haar zoon toebehoorden nu bij haar zijn, soo dat desselfs curatoren niets 

’t minste meer onder haar hebben behouden (T 13-18 nr. 18 / 301 v).

30 okt. 1741, weesboek H.O.N.; inventarisatie van de goederen van Abe Doedes en 

Aaf ke Mevis, echtelieden te Koudum, prodigieus verklaard door het Hof van 

Friesland, op verzoek van Cornelis Wybrands en Jarich Willems, beiden te Koudum 

en Age Harmanides te Hindeloopen, curatoren van genoemde echtelieden (T 13-18 

nr. 19 f. 265).

17 mei 1748, collateraalboek H.O.N.; A. Hermanides, secretaris te Sloten, getrouwd 

met Seger Sierds, en Abe Doedes te Koudum, doen aangifte van het overlijden te 

Koudum op maandag 1 april 1748 van Aaf ke Meeves, huisvrouw van genoemde Abe. 

De overledene was een volle tante van Seger Sierds (T 13-18 nr. 43 f. 78).

1749, quotisatiekohieren Koudum; Abe Doedes, gemeen burgerman. Gezin volw: 1. 

Aanslag: 18-19-0.

Stemkohieren Koudum nr. 75 een huis.
1640, Luycke Luyckes erven eigenaren.

1698, Hartman Douwes, getrouwd met Moeyts Hylkes ½ en Age Harmens, 

weduwnaar van Lief ke Hylkes ½, eigenaren, Burde Ellerts gebruiker.

1708, Moeytje Hylkes kinderen ½ en Hylke Ages ½ eigenaren, Otte Jans gebruiker.

1718, Moeytje Hylkes kinderen ½ en Aaf ke Meves namens haar zoon Hylke Hylkes 

½, eigenaren, Jan Hendriks gebruiker.

1728, Abe Doedes ½ en Jan Hindriks ½ eigenaren, Jan Hendriks gebruiker.

1738, Abe Doedes ½ en Jan Hindriks ½ eigenaren en gebruikers.

1748, Evert Symens ½ en Age Sibles ½ eigenaren en gebruikers.

1758, Evert Symens ½ en Age Sibles ½ eigenaren, Evert en Dirk Alberts gebruikers.

1778, Fonger Lammerts ½ en Ages Sibles weduwe ½ eigenaren.

Uit het eerste huwelijk:
1.   Age Hylkes, ged. Koudum 8 sept. 1709, ovl. voor 1726.
2.   Hylke Hylkes, ged. Koudum 12 juni 1712, ovl. Molkwerum omstr. 

1736.

Vc. Bencke Klases, ged. Koudum 2 dec. 1683, ovl. Koudum 19 okt. 1738, 
trouwt Kornwerd 8 jan. 1719 Saap Aukes. 
Uit dit huwelijk:
1.   Dieuke Binkes, ged. Kornwerd 7 sept. 1719.
2.   Aucke Binkes, ged. Kornwerd 30 april 1721.

1749, quotisatiekohieren Koudum; Auke Binckes gering bootgesel.

3.   Claas Benkes, ged. Koudum 18 mei 1727.
4.   Claasje Benkes, ged. Koudum 1 jan. 1730.

wonend op de Nieuwendijk, ouders dood, geassisteerd met zijn oom Ippe Sierks, 

en Geertrui Konink, van Amsterdam, 26 jaar, wonend Anthoniebreedstraat, 

geassisteerd met haar vader Jan Konink.

13 dec. 1746, transporten Amsterdam; de comparant kapitein Auke Volkerts 

te Koudum, gevolmachtigde van Eelke Rijnders, en Evert Symens, beiden te 

Koudum, bij testament van Abbe Eelkes Rijnders d.d. 19 maart 1737 voor notaris 

Jan Ardmoris verleden, aangewezen als executeurs van genoemd testament van 

wijlen Abbe Eelkes Rijnders, die op 23 febr. 1712 eigenaar werd van een huis 

en erf op de binnenkant van het Nieuwe Eiland, het vijfde huis van de nieuwe 

waterkering, daer ’t Huys Egmond boven de deur staat, dat nu publiekelijk geveild 

is en gekocht door Jan Grauw.

29 maart 1762, collateraalboek H.O.N.; Bauke Sipkes, getrouwd met Jel Rienks, 

en Ide Douwes, getrouwd met Lysbeth Nolkes, beiden te Koudum, doen 

aangifte van het overlijden te Koudum op 28 januari 1762 van Auke Folkerts. 

De overledene was een volle oom van de aangevers. Goedschatting 4000 gulden 

(T 13-18 nr.43 / 100).

Kinderen gedoopt Amsterdam: Alijda, 18 juli 1723; Jan, 29 nov. 1724 
en Wybrand, 22 nov. 1726.

2.   Tjertke Folkerts, volgt Vs.
3.   Abe Folkerts, ged. Koudum 22 mei 1687. 
4.   Tryn Folkerts, volgt Vt.

Va. Liefjen Hartmans Hinloopen, ged. Koudum 27 dec. 1691, trouwt 
Staveren 12 sept. 1723 Gerbrand Tietes Lam, ged. Staveren 10 juli 1701, 
zoon van Tiete Anskes Lam en Fokel Gerbrands.
Uit dit huwelijk:
1.   Fokeltje Gerbrands, ged. Staveren 4 aug. 1726.
2.   Hartman Gerbrands Lam, ged. Staveren 26 febr. 1730, trouwt 

Staveren 24 mei 1761 Baukje Alberts Heineman, ged. Hindeloopen 
28 jan. 1728, dochter van Albert Clasen en Janneke Borrus 
Heineman.

  Kinderen ged. te Staveren: Hartman, 12 april 1762, Albert, 8 jan. 
1764, Fokel, 25 jan. 1767.

Vb. Hylke Ages, ovl. vóór 1723, trouwt Koudum 9 dec. 1708 Aaf ke Meewis, 
ged. Koudum 12 dec. 1686, ovl. Koudum 1 april 1748, dochter van Meewis 
Yges, koopman te Koudum, en Joldouw Wybrens. Aaf ke trouwt 2. 
Molkwerum 9 dec. 1725 Abe Doedes, ovl. na 1749, doopsgezinde leraar te 
Molkwerum, weduwnaar van Sipk Sipkes.
30 januari 1726, weesboek H.O.N.; akkoord over de toewijzing van vaders goederen 

aan Hylke Hylkes in zijn 14e jaar, zoon van wijlen Hylke Ages te Koudum en Aaf ke 

Meeuwes, echtelieden, tussen de curatoren van genoemde Hylke versus zijn moeder 
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burgemeester van Staveren; een 1/48 part aan’t schip Grauwe Valck, schipper Idtz Fongers, 

den 23 october 1694 aengeleit (T 13-36 nr. 31).

23 mei 1715, bevrachtingscontract; Christoffel Brants, koopman te Amsterdam als 

bevrachter en Ids Fongers van Koudum, schipper op de ‘Grauwe Valck’, van 123 x 27¼ 

x 12 x 6¾. Van Amsterdam met vrachtvrije goederen met het eerste konvooi naar 

Archangel, lossen en laden met koopmanschappen, met het tweede konvooi terug 

naar Amsterdam. Vrachtprijs Hamburg 5700 gulden, Amsterdam 6000 gulden (SAA 

5075 nr. 7297). 

3 april 1716, Reyer Lamberts, schipper van de ‘Juffrouw Eletta’, Ids Fongers, schipper 

van de ‘Grauwe Valck’, en Jan Muse, schipper van de ‘Jan Jacob’, verklaren op verzoek 

van Arnold Dix, koopman te Amsterdam, en Jean Lups, koopman in Moskou, dat zij 

op verzoek in 1715 te Archangel drie aldaar gebouwde schepen gevisiteerd hebben, 

nl. het schip ‘Eendracht’ voor schipper Aldert Meijndertsz, het schip ‘Twee Goede 

Vrienden’ voor schipper Pieter Cramer en het schip ‘Juffrouw Anna’ voor schipper 

Femme Sytjes. Na visitatie bevonden zij deze drie schepen hecht, sterk en volkomen 

zeewaardig (SAA 5075 nr. 6628, Nts. G. van der Groe). 

20 dec. 1719, verklaring van bemanningsleden van de ‘Grauwe Valck’, op verzoek 

van schipper Ids Fongers van Koudum; met graan en andere goederen onderweg uit 

Archangel kwamen ze in een storm. Ondanks de loods aan boord liepen ze achter het 

Burgzand aan de grond. Met drie schuiten en 14 man is het schip gelost en weer vlot 

geraakt. Aan de schade der lading heeft de bemanning geen schuld (SAA 5075 nr. 7310. 

Nts. Adriaan Karreman). 

Uit dit huwelijk:
1.   Fonger Idses, volgt VIc.
2.   Doed Idses, ged. Koudum 24 okt. 1697.
3.   Rink Idses, volgt VId.
4.   Jarich Idses van der Valck, volgt VIe.
5.   Jurrien Idses, volgt VIf.
6.   Rynsk Idses, volgt VIg.
7.   Lieuwke Idses, ged. Koudum 1 dec. 1709, trouwt Koudum 30 dec. 

1731 Jacob Jacobs, roeischipper op Sneek.
1749, quotisatie Koudum; Jacob Jacobs, roeyschipper van hier op Sneek; een 

winckel. Gezin volw.: 2 en kind: 1; aanslag: 24-15-0. In 1735 trouwde een Jacob 

Jacobs uit Gaast met Hauk Arriens uit Koudum. Zij vestigden zich in Koudum. 

Hij kan ook de hier bedoelde roeischipper zijn.

  Uit dit huwelijk: Toth Jacobs, ged. Koudum 19 juni 1735, trouwt 
Koudum 4 maart 1759 Ellert Sipkes, ged. Koudum 23 aug. 1733, zoon 
van Sipke Tijssen en Wybrich Okkes.

8.   Rein Idses, ged. Koudum 20 jan. 1712, stuurman.
7 jan. 1737, verklaring; de edele Rein Idses, stuurman, Roelof Pieters, 

bootsman, Jacob Berck, timmerman, en Sietse Hendriks, kok, allen van 

genoegen ouderdom, opvarenden van het f luitschip ‘Hendrik Goosewijn’ 

5.   Hessel Benkes, ged. Koudum 11 aug. 1731.
6.   Antje Benkes, ged. Koudum 2 mei 1734.
7.   Tied Benkes, volgt VIa.

Vd. Rinck Fongers, trouwt Koudum 14 febr. 1686 Joltje Heeres, ged. 
Koudum 27 mei 1666, ovl. Koudum febr. 1736 zoon van Heere Cornelis 
Jarichs, koopvaardijschipper te Koudum, en Renck Joltjes.
28 febr. 1736, weesboek H.O.N.; inventarisatie van het sterf huis van de te Koudum 

overleden Joltje Heres, in bijzijn van Ids Fungers en collecteur J. Eckringa, 

curatoren van Cornelis Joltjes en Weyn Joltjes, getrouwd met Piebe Gatses (T 13-18 

nr. 19 / 172).

Uit dit huwelijk: 
1.   Cornelis Joltjes, ged. Koudum 15 mei 1687, ovl. Koudum 25 nov. 1747. 

18 dec. 1747, collateraalboek H.O.N.; Piebe Gatses als man van Weyn Joltjes 

doet aangifte van het overlijden te Koudum op zaterdag 25 november 1747 van 

Cornelis Joltjes. Erfgenaam is genoemde Weyn, zuster van de overledene (T 13-

18 nr. 43 f. 78).

2.   Weyn Joltjes, volgt VIb.
3.   Heere Joltjes, ged. Koudum 25 dec. 1691.

Ve. Ids Fongers, ovl. voor 1749, koopvaardijschipper te Koudum, trouwt 
Koudum 4 febr. 1694 Goeydt Reins, ged. Koudum 18 okt. 1674, ovl. na 
1749, dochter van Rein Jurjens, koopvaardijschipper te Koudum, en 
Doed Luyckes. 
23 dec. 1694, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Goeydt Reyns.

1695, gereformeerde lidmaten Koudum; Ids Fongers wonende langs De Wal naar het 

oosten. 

13 juli 1696, bevrachtingscontract; Jan Willinck als bevrachter en Ids Fongers 

van Koudum, schipper op de ‘Grauwe Valck’ van 123 x 27 voet. Van Amsterdam, 

met koopmanschappen, met de vloot naar Archangel, lossen en herladen met 

koopmanschappen en met dezelfde vloot weer terug naar Amsterdam. Vrachtprijs: 

6025 gulden (SAA 5075 nr. 3860a f. 75. Nts. A. van Santen). 

8 jan. 1697, verklaring van Jacob Oortmans, koopman en fabrikant van handgeweren, 

en Hendrik Elers, diens meesterknecht, op verzoek van Arnoult van Uchelen en Znn., 

kooplieden in Amsterdam; in juli jongstleden zijn de volgende schepen geladen met 

musketten naar Rusland verzonden: de ‘Grauwe Valck’, schipper Ids Fongers, 3900 

musketten, De Juffrouw Clara, schipper Jan Reyerse, 750 musketten, Den Koning 

Salomon, schipper Cornelis Pieterse Heij, 600 musketten, De Goede Hoop, schipper 

Wybrand Douwes, 750 musketten en 4000 musketsloten. De schepen zijn enige tijd 

onderweg geweest, maar teruggekeerd zonder de reis af te maken. Het laatste schip is 

met de lading door de Fransen genomen (SAA 5075 nr. 5860 / 388. Nts. Joan Hockeback). 

Okt. 1704, weesboek Staveren; boedelinventaris van Haaytje Binckes, oude 
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Uit het eerste huwelijk: 
1.   Anne Binkes, volgt VIi.
2.   Aag Binkes, ovl. voor 1731. 

Vg. Jacob Annes, ged. Koudum 11 sept. 1687, trouwt Koudum 2 april 1725 
Lol Idses, ged. Staveren 1 jan. 1690, ovl. Koudum 1749, dochter van Ids 
Symens en Riementje Pieters (IVt kind 2). 
28 april 1725, proklamatie; de burgemeester Pieter Idses te Staveren, als beoogde 

koper van zekere huizing, hof en groede c.a. te Koudum, bij Weyn Symens weduwe van 

Wybe Aukes onlangs metter dood ontruijmt. Vrij van lasten, doch vanaf mei 1725 voor 

een jaar verhuurd aan Albert Dirks c.s., voor 25 gulden 10 stuivers. Reyner Pieters 

ten oosten en Broer Ages ten westen. Aldus voor 500 gulden op strijkgeld gekocht 

van de burgemeester Bincke Symens c.s. Jacob Annes protesteerde met succes tegen 

de voorgenomen verkoop en bezette het niaar; fiat consent op de niaarnemer. Gezien 

deze gegevens betreft het stemnummer 51 (T 13-18 nr. 25 / 425). 

1728, stemkohier Koudum nr. 51; Jacob Annes eigenaar, Albert Dirks gebruiker. 

1749, quotisatie Koudum; Loll Idses en zoon, leeft van de renthen. Aanslag: 42-19-0.

14 maart 1749, inventaris opgemaakt in het sterf huis van Lol Idses, weduwe van 

Anne Jacobs, overleden te Koudum, op verzoek van Jan Galtema (grietenijsecretaris) 

als geautoriseerde curator over de in Staveren wonende Anne Jacobs. Vastigheden: 

Sekere huisinge, hovinge en groedland, staande en gelegen in de gebuurte van Coudum, bij 

de wijlen Lol Idses metter dood ontruijmt. Item vier of vijf einsen land over de Hanemeer, 

belast met vier stuivers f loreen tot Coudum schietende. Lijfrenten en obligaties ter waarde 

van 6300 gulden. In het bovenhuis van de kevy: kleding; in het tweede bovenhuis: 

kleding en geld; in het onderhuis van de kevy: zilverwerk en kleding (T 13-18 nr. 20 

f. 44).

Uit dit huwelijk:
1.   Anne Jacobs, ged. Koudum 28 dec. 1727, ovl. Staveren 7 jan 1751.

1748, stemkohier Koudum nr. 51 huis; Anne Jacobs.

9 april 1749, testament van Anne Jacobs woonachtich toe Coudum. Universeel 

erfgenaam is zijn neef Durk Pieters, mr. bakker te Staveren. Mocht Dirk 

kinderloos komen te overlijden dan gaat de helft van de erfenis naar Anne 

Binkes, groodschipper toe Coudum. De andere helft gaat in dat geval naar de 

diaconieën van Koudum en Staveren (T 14 EEE9 f. 157).

25 maart 1751, collateraalboek Staveren; Binke Binkes secretaris te Staveren, 

administrateur van de goederen van Anne Jacobs die is overleden te Staveren 

op 7 jan. 1751. Erfgenaam van de in Koudum gelegen goederen van genoemde 

Anne à 6000 gulden is Durk Pieters (T 13-20 nr. 47).

Vh. Grietien Haytjes, ged. Staveren 10 okt. 1686, trouwt Staveren 
14 maart 1706 Hein Sjoerds, ovl. vóór 10 febr. 1717.
April 1712, proklamatie H.O.N.; Idts Fongers, grootschipper en Goytj Reins 

met als schipper Jurjen Idses, verklaren dat zij met het schip in okt. jl. van 

Archangel vertrokken, geladen met teer, matten, lijnzaad, zakken en enige 

andere koopmansgoederen en stukgoederen. Bij Texel kwamen ze door slecht 

weer in de problemen (SAA 5075 nr. 9368 / 8857).

9.   Jelle Idses, volgt VIh.
10.   Goyts Idses, ged. Koudum 17 juni 1718, ovl. 22 juli 1763, trouwt 

Koudum 2 maart 1738 Gatse Waltes Jaarsma, bakker en mederechter 
H.O.N., ged. Koudum 29 nov. 1711, ovl. Koudum 10 juli 1787, zoon 
van Walte Bonnes en Geeske Gatses. Zij kregen geen kinderen.
26 sept. 1763, collateraalboek H.O.N.; Gatse Waltes Jaarsma te Koudum bijzitter 

deser deele, doet aangifte van het overlijden op 22 juli 1763 van zijn vrouw Goyts 

Idses (T 13-18 nr. 43 f. 102).

15 sept. 1787, collateraalboek H.O.N.; de oude secretaris T. Abbring, Beeuwe 

Jaaytjes en Enne Johannes, allen te Koudum, als testamentair aangestelde 

boedelhouders, doen aangifte van het overlijden op 10 juli 1787 te Koudum van 

Gatse Waltes Jaarsma, in leven oud mederechter van H.O.N. Zijn nalatenschap 

zal vererven op Pieter Sjoerds, weduwe van Douwe Ulbes, Piebe Ottes en Jetj 

Ottes, huisvrouw van genoemde Beeuwe, Willem en Cornelis Bouwes, Anke 

Jarichs, huisvrouw van Beernt Erasmus, Uilk Jarichs, huisvrouw van Willem 

Gerrits, Joldouw Bonnes, weduwe van Romke Sierks, en Aaltje Teunis, 

huisvrouw van Heye Gerrits, allen te Koudum, Hebeltje Jelles, dochter van 

Tryn Teunis en Jelle Jans te Hemelum, Hil Bonnes, weduwe van Sybolt Rinkes, 

te Workum, en Bouwe Bonnes te Haarlem, voor de helft, en de erfgenamen van 

Gooytj Idzes, ovl. 22 juli 1763, in leven huisvrouw van de overledene; te weten: 

Symen Fongers, huisvrouw van Heere Durks, Gooitj Doedes, weduwe van 

Durk Jans, Antje Jurjens, huisvrouw van Jan Dirks, en Jan Jelles en Jotts Jelles, 

allen te Koudum, Jotts Doedes te Stavoren en Symen Doedes te Hindeloopen, 

voor de andere helft, zijnde de overledenen een oom en moey van de gezamentlijke 

erfgenamen. Enne Johannes was de knecht van de overledene. De getaxeerde 

waarde van de nalatenschap bedroeg 13.470 gulden (T 13-18 nr. 43 f. 225).

Vf. Bincke Annes, ged. Koudum 16 juli 1682, koopvaardijschipper 
te Koudum, ovl. voor 1720, trouwt Koudum 20 mei 1714 An Symens, 
dochter van Symen Pieters en Aegh Everts; An trouwt 2. Koudum 13 nov. 
1720 Rieuwert Baukes van Putten(OJ VId).
6 mei 1705, verklaring; Bernardus Fredrix, 39 jaar, en Frans Jansz, 57 jaar, verklaren op 

verzoek van de eerzame Bincke Annes, gewezen schipper van het verongelukte schip 

‘Stad Edam’, dat zij de requirant zeer goed kennen en weten dat hij al verscheidene 

jaren in Amsterdam woont. Tegenwoordig woont hij op het Heeckelvelt in de 

Swartebijlsteeg (SAA 5075 nr. 7277 / 1001).

1708, stemkohier Koudum, nr. 73, Symen Pieters voor zijn kinderen Inthie, Pieter, 

An, Evert, Klaasje en Gerrit Siemens.
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2.   Jeltje Jelles Insma, ged. Staveren 25 sept. 1692, ovl. voor 1723.
3.   Aalck (Alida) Jelles Insma, ged. Staveren 2 nov. 1695, trouwt 

Leeuwarden 2 april 1719 dr. Sixtus Acronius, ged. Leeuwarden 
1 mei 1692, advocaat, ovl. Leeuwarden 12 jan. 1752, zoon van Hanso 
Acronius, advocaat en gedeputeerde, en Sjoerdtje van der Ley.
26 juni 1714, promoties Franeker, jur.; Sixtus Acronius Leovardiensis.

  Een van de tien kinderen uit dit huwelijk was Binke Binkes Acronius 
(1734-1812), medisch dokter te Meppel (Visser, ‘Grietmanshuis te 
Huizum’ p.83).

4.   Jarich Jelles, ged. Staveren 23 juli 1699, ovl. voor 1723.

Vj. Symen (Binckesz) Binkes, ged. Staveren 9 febr. 1673, ovl. 1718, kapitein-
ter-zee 1709-1718, trouwt Staveren 17 april 1701 Angenietjen Faber, ged. 
Staveren 16 jan. 1684, ovl. 10 aug. 1743, dochter van Pier Jansen Faber, 
executeur van H.O.N., burgemeester van Staveren, en Janna Fockes.
Pier Jansen Faber is een zoon van Jan Jansen Faber en Agnietje Heerkes Tania uit 

Hallum.

1700 en 1708, f loreenkohier Wonseradeel, Gaast uitheemse registers ongenummerd; 

kapitein Jacob Binckes erven eigenaar van 25 pondematen 11 einsen, lants met de coij. 

Hidde Takes resp. Wytse Doedes gebruiker belast met 10 gulden 19 stuivers. 

15 juli 1716, Hof van Friesland; Eyso Franckena, contra Claas Borris Heyneman. In dit 

dossier een vonnis d.d. 20 okt. 1711 van het nedergerecht Staveren: Claas Heyneman, 

notaris te Koudum en een mede practicijn voor deze edele gerechte, namens wijlen de 

grootschipper Focke Ansches te Amsterdam en naderhand van zijn weduwe Yffien 

Ages, voor haarzelf en wegens haar kinderen als erfgenamen, contra de kapitein 

Symen Binckes en Floris Jacobs Brouwer, als mede-erfgenaam van wijlen zijn vader 

Jacob Pieters Brouwer, gedaagden. De zaak ging over de afrekening van een berging 

van het gestrande schip Franckvelt van zaliger Focke Ansckes, tegen de bergers van 

Laaxum. Gedaagden hadden zich borg gesteld voor het bergloon (T 14 nr. 9863).

29 april 1718, proklamatie; Symen Folckerts en Jacob Binckes te Staveren als kopers 

van seeckere heerlijcke voogelkoij, huijsinge ende landen cum annexis. Af komstig van de 

kaptein Jacob Binckes, gelegen tussen Gaast en Piaam. Koopsom 1551 goudgulden. 

Procuratiehouders namens de verkoper zijn Gellius Insma en Likle Haarsma, 

regerend burgemeester resp. gezworen secretaris van Staveren (T 13-43 nr. 236 / 354).

1718, f loreenkohier Wonseradeel, Gaast 54; Simon Folckerts en Jacob Binckes 

eigenaren van 25 pondematen lants met de coij, Sytse Alewijns bruijcker. Belast met 

10 f loreen 19 stuivers. 7 okt.

12 jan. 1720, verklaring; Detloff Faas, schipper van de ‘Generaal Rijnschild’, in 1712 

in het bezit van kaperbrieven van Zweden, gericht tegen Denemarken. Hij verklaarde 

dat hij in jan. 1712 onderweg van Texel naar de Straat van Gibraltar het Deense schip 

‘Slot Kronenburg’ met lading van ingezetenen van Denemarken had ontmoet en 

genomen. Bij Kaap Roxent nam de Hollandse Statenkapitein Simon Binkes van 

echtelieden te Koudum als kopers van zekere halve huizing c.a. te Koudum, waarvan 

de echtelieden kopers de andere helft reeds bezitten. Aldus gekocht voor 200 gulden 

van Grietien Haeyties te Staveren, met instemming van haar man Heyn Siuerts en 

van Bincke Haeyties, vrijgezel aldaar (T 13-18 nr. 25 / 280).

10 febr. 1717, autorisaties Staveren; curator over de twee minderjarige kinderen Sjoerd 

en Sas van de overleden Hein Sjoerds is hun oom Ocke Sjoerds (T 13-36 nr. 17, akte 173). 

19 febr. 1717, weesboek Staveren; de boedelbeschrijving van Hein Sjoerd en Grietje 

Haytjes: een zilveren lepel gemerkt Grietie Haytjes 1687 Rotterdam (T 13-36 nr. 32 f. 130 

– 139). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Sjoerd Heins, ged. Staveren 4 jan. 1708.
2.   Sas Heins, ged. Staveren 12 oktober 1712, trouwt Hindeloopen 

4 febr. 1737 Etje Nankes, vroedsman, weduwnaar van Rink Murks 
(IVu kind 1) zoon van Nanke Jetjes en Aag Etjes.
22 febr. 1689, weesboek Hindeloopen ; kwijting voor Idske Jelles te Harich, 

bijzitter en ontvanger-generaal van de grietenij Gaasterland, als voormalig 

curator van de goederen van wijlen Etje Idskes, door Aagh Etjes, huisvrouw van 

Nanke Jetjes, voor ¾ part en Rinck Gerbens [moeder van genoemde Aag], laatst 

weduwe van de secretaris Ruardus Nicolai van Hindeloopen, voor ¼ en volgens 

rekening d.d. 27 febr. 1686 (T 13-20 nr. 69 f. 282).

  Kinderen gedoopt Hindeloopen: Nanke 11 mei 1738, Grietje 28 mei 
1741, Hein 29 aug. 1745, Aag 6 apr. 1749.

Vi. Bauck Binckes, ged. Staveren 12 jan. 1668, ovl. Staveren 6 sept. 
1719, trouwt Staveren 12 dec. 1686 Gellius (Tjebbes) Insma, geb. ws. 
Amsterdam omstr. 1661, koopman, secretaris van Staveren 1693-1713 
en vervolgens burgemeester, ovl. Staveren 16 okt. 1723, zoon van Tjebbe 
Jelles en Jeltje Aukes Schaep (Jan de Vries, ‘Staversen’ p. 72, 90). 
4 sept. 1687, gereformeerde lidmaten Staveren; belijdenis Gellius Tjebbes. 

7 nov. 1693, resoluties stadsbestuur Staveren; secretaris J. Fockes stelt voor als 

zijn opvolger Gellius Insma sijn cosijn en deze wordt benoemd. Gellius Insma was 

vervolgens secretaris tot 1713, hij werd opgevolgd door Dominicus Radbodus (T 70-

01 nr. 17 f. 348). 

25 september 1724, Hof van Friesland; Dr. Sixtus Acronius te Leeuwarden, advocaat 

van het Hof van Friesland, als man van Alida Insma, enig en universeel erfgenaam 

van wijlen haar vader Gellius Insma, in leven burgemeester te Stavoren, contra Alert 

Jans Schellinger, oud burgemeester te Stavoren, Sibbel Reyns met haar man Jacob 

Jenkes, eveneens te Stavoren, erfgenamen van wijlen Rinck Jans Schellinger, weduwe 

van Jan Jansen Heymans de oude, die erfgenaam was van haar zoon Jan Jansen 

Heymans (T 14 nr. 11646). 

Uit dit huwelijk: 
1.   Tjebbe Jelles Insma, ged. Staveren 11 sept. 1687, ovl. voor 1723.
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oosten van Galamadammen [bij Koudum], zijnde een beschut stuk, de Kleine Culart 

genaamd, belast met 2 f loreen 27 stuivers. Voor het lopende jaar verhuurd voor 70 

gulden aan de executeur Abe Doedes Galtema. Aldus gekocht voor 900 gulden van 

Pieter Poulus de Jong, koopman en burger te Staveren (T 13-18 nr. 25 / 290, zie ook 

T 14 nr. 16782 / 416).

31 okt. 1721, weesboek Staveren; Sixtus Acronius aanvaardt de curatele over de 

weeskinderen Gerbrich en Poulus de Jonh, op verzoek van Tied Ottes, weduwe van 

Reyntien Alerts te Hindeloopen, Angenietje Faber, weduwe van de kapitein Simon 

Binkes, en Geertje Hitsma, weduwe van de konvooimeester Jacob Binkes, Naeste 

bloed verwanten van Poules en Gerbrich de Jongh (T 13-36 nr. 17).

Uit dit huwelijk:
1.   Paulus Pieters, volgt VIp.
2.   Binke Pieters, ged. Staveren 12 sept. 1710 ovl. voor 1721.
3.   Gerbrig Pieters, ged. 9 nov. 1712, trouwt Staveren 6 jan. 1730 Fokke 

Gooitses. Uit dit huwelijk: Jantjen Fokkes, geb. 1733, ged. Staveren 
11 nov. 1735.

Vm. Rinckien Binkes, ged. Staveren 20 febr. 1678, ovl. vóór 1712, trouwt 
Harmen Ages Hermanides, geb. omstr. 1680, zoon van Age Harmens, 
vroedsman en burgemeester van Hindeloopen, en Yck Jurjens. Geen 
kinderen uit dit huwelijk. Harmen trouwt 2. Deersum 17 april 1712 
Baukje Rienks Reninci, dochter van Rienk Hendriks Brouwer, uit 
Staveren, en Trijntje Baukes.
19 febr. 1687, akte van overdracht van een obligatie; Age Harmens, burgemeester te 

Hindeloopen, als vader van zijn zoontje bij Yck Jurriensdr, verklaart het part in de 

obligatie ten laste van dorpsrechter Epe Siebes het regt door scheijdinge tot desen becomen 

hebbende over te dragen aan schipper Rein Juriens te Koudum (T 13-18 nr. 37 f. 390).

Jan. 1700, boedelinventaris van wijlen Age Harmens (T 13-20 nr. 69 f. 216).

Vn. Dr. Folckert (Binckesz) Binkes, ged. Staveren 22 febr. 1682, advocaat, 
burgemeester van Staveren, raad ter Admiraliteit te Amsterdam, ovl. 
Staveren 30 sept. 1719 (Sluijter, Repertorium ambtsdragers nr. 10638) trouwt 
1. Staveren 17 febr. 1708 Debora (Diewertjen) Lakenman, ged. Enkhuizen 
22 jan. 1672, ovl. voor 1716, dochter van Siewert Lakenman en Trijntjen 
Half hoorn; Volkert trouwt 2. Staveren 18 nov. 1716 Debora (Dieuwertje) 
Borst, ged. Amsterdam 24 maart 1697, dochter van Jacob Borst en Luyckjen 
Haitjes Binkes (IVw kind 2). Beide huwelijken bleven kinderloos.
20 juni 1702, inschrijving als advocaat aan het Hof van Friesland: Dr. Binkes, 

Folkardus; burgemeester Stavoren (Engels, naamlijsten). 

22 mei 1712, gereformeerde lidmaten Staveren; belijdenis Folkert Binkes, burgemeester. 

12 sept. 1714, Folckert Binkes, commissaris van het nedergerecht Stavoren (T 13 - 36 

nr. 17). 

het schip ‘Star’ het veroverde schip in beslag, waartegen Faas protesteerde. De 

waarde van de lading bedroeg 25.668 gulden en het schip, een fregat van ong. 80 

lasten, uitgerust met 12 stukken, was volgens hem minstens 16.000 gulden waard. 

Naderhand protesteerde hij meermalen bij de Staten-Generaal tegen de maatregel 

van kapitein Binkes en eiste hij schadevergoeding, maar tot dusver zonder succes 

(SAA 5075 nr. 8571 / 275). 

13 juni 1722, proklamatie Wonseradeel; Angenietie Faber weduwe wijlen de kapitein 

Simon Binckes, als koper van sekere gerechte derde part in een heerlijke vogelkooy, huisinge 

en landen cum annexis gelegen tussen Gaast en Piaam. Aldus gekocht van Geertien 

Hitsma weduwe wijlen Jacob Binckes in leven konvooimeester te Staveren als moeder 

en wettige voogdesse over haar minderjarige dochters bij wijlen haar man (T 13-43 

nr. 238 f. 43).

1728, f loreenkohier Wonseradeel, Gaast nr. 55; een vogelkooy en 30 pondematen lands 

eigenaar Angenietie Faber.

1729, stemkohier Koudum nr. 102; Angenietje Faber, wed. van Symon Binkes 

eigenaar. 

1740, bewoning Staveren; Angenietje Faber, de weduwe van capitein Symen Binkes 

woonde te Staveren in het huis in dit boek aangeduid als NOQ (noordoostkwartier) 

nr. 223, wijk B 23, de noordzijde van de huidige Voorstraat, ongeveer ter hoogte van 

het huisnummer 31 (anno 2014). Dit huis was daarna van haar zoon Binke. Zij bezat 

verscheidene huizen in Staveren, ook het huis niet ver daarvandaan NOQ 227, wijk 

B27. Dit huis ging over op haar dochter Janna (Boom et al., Stavoren 1740-1840, p. 102 

en 104). 

Grafschriften Staveren E12, hyer leyt begrauen/ die ersamen man/ luue albert zoen 

ende/ is gesturven int iaer/ 1594 den 3 febreuarius 

Anno 174(3) den 10 Augus: is in den Heere gerust/ [vr]ouw Agaete Faber Wed: Wl: de 

Heere Capita./ Sijmon Binkes oudt 59 Iaar en 7 maanden en ……./ begraven 

Uit dit huwelijk: 
1.   Binke Binkes, volgt VIj.
2.   Pier (Pierius) Binkes, volgt VIk.
3.   Alida Binkes, volgt VIm. 
4.   Jan Binkes, volgt VIn.
5.   Garbrig Binkes, ged. Staveren 15 juli 1716.
6.   J(oh)anna Binkes, volgt VIo.

Vk. Pietertie Binckes, ged. Staveren 8 dec. 1675, ovl. vóór 1717, trouwt 
Workum 4 mei 1700 Pieter Paulus de Jongh, geb. 1672, ovl. omstr. 1721, 
houtkoper te Staveren.
25 juni 1688, autorisaties Stavoren; Pytter Pouwels in het 16de jaar (T 13-36 nr.17). 

26 nov. 1712, proklamatie H.O.N.; Durk Goykes Hinlopen, koopman te Workum, 

als curator van de minderjarige wezen van wijlen de echtelieden Fryske Ages en 

Hay Hommes te Molkwerum, als koper van zekere 16 hoofden land gelegen ten 
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13 febr. 1701, schrijver, burgemeester te Workum, zoon van Anne 
Hobbes de Boer en Jets Roelofs. Hobbe trouwt 2. Workum 27 nov. 
1740 Gerardina Johanna Bos. Uit het huwelijk met Gerbrich: Anne 
Hobbes de Boer, ged. Workum 20 apr. 1738, ovl. Workum 4 aug. 1738.

Uit het tweede huwelijk van Geertje:
2.   Jacob Cornelis Kramer, ged. Workum 19 sept. 1723.
3.   Dr. Suffridus Kramer, ged. Workum 25 aug. 1726, medisch dokter te 

Workum, ovl. Staveren 29 april 1788, trouwt 1. Elizabeth Tuinman, 
trouwt 2. Hindeloopen 3 okt 1762 Pietertje Johannes Hempenius 
(OJ VIa kind 1).

4.   Trijntje Cornelis Kramer.

Vp. Pieter Idses, ged. Staveren 29 mei 1687, burgemeester te Staveren, 
trouwt Staveren 19 april 1716 Doetje Durks Dompsma, geb. Staveren 
16 mei 1697, dochter van Dr. Durk (Theodoris) Reynersz Dompsma, 
medicus, en Johanna Wiljouw. 
1640, stemkohier Warns, nr. 16; de dorpsrechter Rinke Joukes.

1698, stemkohier Warns nr. 16; Atjen Wybes, eigenaar voor 1/3; Rickjen Wybes, 

eigenaar voor 1/3; dr. Dompsma, eigenaar voor 1/3; Sipke Intjes, gebruiker. 

1728, stemkohier Warns, nr. 16; Pieter Idses n.f.

Uit dit huwelijk: 
1.   Riemertjen Pieters, ged. Staveren 14 febr. 1717.
2.   Durk Pieters Dompsma, ged. Staveren 13 juli 1718, meester bakker te 

Staveren en secretaris van het nedergerecht, ovl. voor 1760, trouwt 
Staveren 16 okt. 1740 Baukje Boltjes, geb. Bolsward 6 mei 1712, dochter 
van Pieter Pieters Boltjes (Boltjema) en Froukje van der Meulen.
6 februari 1753, autorisaties Staveren; Durk Pytters Domsma, secretaris van het 

gerecht te Stavoren (T 13-36 nr.17 p. 39).

1749, quotisatie Stavoren, noord Westerkwartier; Durk Pieters en Sjoerd 

Wiebes, bakker en zijn knecht. 3 volwassenen en 3 kinderen. Aanslag: 18:1:00.

1758, stemkohier Koudum nr. 51 huis; Dirk Pieters Dompsma.

17 okt. 1772, 3de proklamatie; Evert Oostenveld, secretaris van de zeedijken 

contributie Hemelumer Oldephaert c.a., te Koudum als koper van een huisinge, 

houten lytshuys, hovinge en groedland c.a., te Koudum, zoals bewoond en in 

gebruik bij Bote Jelmers c.s., f loreennummer 784. Vrij van huur per 12 mei 

1773. De weduwe Jan Gjaltema ten oosten en zuiden, Jan Durks c.s. ten westen 

en de weg ten noorden. Gekocht van Pieter Boltjes / Boltjema, burgemeester te 

Bolsward, en Yttjen Douwes van Slooten [een dochter van Jisck Pieters Boltjes 

en Douwe Heeres van Slooten, chirurgijn te Kimswerd] (T 13-18 nr. 26 f. 363).

3.   Riemertjen Pieters, ged. Staveren 18 sept. 1720.
4.   Ids Pieters, ged. Staveren 28 dec. 1721.

20 aug. 1717, testament van Folkert Binkes, Gecommiteerde int Edele Mogend Collegie 

ter Admiraliteit alhier wegens de provincie van Vriesland, en Debora Borst, echtelieden. 

Erfgenamen: zuster Bauck en de broers Simon en Jacob en Poulus en Gerbrich de 

Jonge, kinderen van zuster Pietertie (T 14 nr. 11329).

15 jan. 1718, begraafregisters Amsterdam Ooster Kerk; begrafenis van een kind van 

Folkert Binkes.

17 nov. 1719, Hof van Friesland; Gellius Insma, oud burgemeester en vroedschap te 

Staveren, en Jacob Binkes, konvooimeester, als curatoren van Paulus en Gerbrighje de 

Jongh, contra Debora Borst weduwe en testamentaire erfgenaam van wijlen Folkert 

Binkes in leven raad ter Admiraliteit te Amsterdam, geassisteerd met haar vader Jacob 

Borst. De procedure ging over de fideïcommissaire bepalingen in het testament van 

de op 30 sept. 1719 overleden Folkert Binkes. Debora Borst, in deze stukken ook Dytie 

genoemd, weigerde medewerking aan de uitvoering van die bepalingen. Het Hof 

vonniste in april 1721 niet ontvangbaar (T 14 nr. 10916, 10923 en 11329).

18 febr. 1721, proklamatie; Marten Arjens Maas, mr. bakker te Koudum, als koper van 

zeker stukje nieuwland gelegen aan de buurt van Coudum, thans bij koper in gebruik als 

huurder, die nog recht heeft op 10 jaar huur à 10 gulden per jaar. Aldus gekocht voor 

150 gulden van Debora Borst, weduwe en testamentair erfgenaam van F. Binkes (T 13-

18 nr. 25 / 380).

Vo. Jacob (Binckesz) Binkes, ged. Staveren 30 nov. 1687, konvooimeester 
te Staveren, ovl. vóór 1721, trouwt Staveren 21 nov. 1717 Geertje Hitsma, 
geb. Piaam 5 nov. 1696, dochter van Suffridus Hitsma, predikant, en 
Trijntje van Asperen. Geertje trouwt 2. Cornelis Kramer, controleur te 
Workum.
1687, dopen Stavoren; dopeling: Jacob ged. op 30 nov. 1687 in Stavoren, kind van 

Bincke Binckes en Gerbrigh Folckerts. Doopheffer en peet is Sybrigh Holles.

1 febr. 1712 grafschriften Idzegahuizen; Ao 1712 den 1 febr is in den heere gerust de 

eerbare en deugryke Trintie van Asperen huisvrouw van Suffridus Hitsma pastor in 

Idsegahuisum oud 47 iaar en is hier begraven.[...] Anno 1717 den 12 maart is in den 

heere gerust den ...aard en godzaligen en welgeleerde Suffridus Hitsma in leven 

getrouw leeraar eerst tot Idsegahuisen en Piaam en laast tot Hylaard en Lyons oud 

in’t 50 iaar en leit alhier begraven (De Walle, Opschriften).

1730, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 5 okt. 1728; Seerp Uylkes en 

Uylk Sierds, echtelieden te Scharl, bekennen 150 gulden tegen 4% jaarlijkse rente 

schuldig te zijn aan Geertje Hitsma, echtgenote van de contra-rolleur Cornelis 

Cramer te Workum, als curator van Gerbrichje Binckes, wegens restschuld van de 

huurpenningen over de jaren 1726 en 1727, van de door de debiteuren bewoonde zate 

en landen te Scharl (T 13-18 nr. 38 / 444). 

Uit het eerste huwelijk:
1.   Gerbrig Binkes, ged. Staveren 15 febr. 1719, begr. Workum 3 mei 1738, 

trouwt Workum 2 juni 1737 Hobbe Annes de Boer, ged. Workum 
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Vr. Johanna Binkes, geb. Amsterdam 20 maart 1707, ovl. Hazerswoude 
19 jan. 1771, trouwt Alkmaar 3 sept. 1733 Gerard Boers, baljuw en schout 
van Schagen, Schagerkogge en Hazerswoude, geb. Katwijk 6 maart 1707, 
ovl. Hazerswoude 10 april 1772, zoon van Carolus Boers en Sara Seelen.
3 juni 1736, reciproke testament van Gerard Boers, baljuw en schout van Scagen en 

Scagercogge, en Johanna Binkes, man en vrouw wonend te Schagen (RAA nr. 4603 / 51). 

Grafschrift Hazerswoude. Hier ligt begraven vrouwe Johanna Binkes huysvrouwe van 

den WEd. Gestr. Heer Gerard Boers bailliu en schout der stede en lande van Schagen 

en Haserswoude gebooren den 20 Maart 1707 en overleden den 19 January 1771 en De 

Weled. gestr. Heer Gerard Boers bailliuw en schout van Haserswoude gebooren den 

6 Maart 1707 en overleden den 10 April 1772 (Hervormd Hazerswoude.nl).

Uit dit huwelijk: 
1.   Binkes Carel Boers, ged. Schagen 30 sept. 1736, kapitein ter zee, ovl. 

Hazerswoude 10 april 1772, trouwt Amsterdam 12 maart 1772 Sara 
Surirey (de Saint Remy), geb. Suriname omstr. 1736, dochter van 
mr. Samuel Surirey (1706-1775), raadsheer te Suriname, en Adriana 
Elisabeth La Jaille.
11 juni 1772, testament van mr. Samuel Surirey de St. Remy; oud Raad in den 

Hove van Civile Justitie der Colonie Suriname, weduwenaar van Adriana Elisabeth 

de La Jaille, wonend op de Keizersgracht te Amsterdam bij de Vijzelstraat. 

Opgemaakt te Amsterdam voor nts. Cornelis van Homrigh. Erfgenamen: zijn 

twee kinderen mr. Isaac Gabriel Surirey en Sara Surirey, getrouwd met Binkes 

Carel Boers, kapitein ter zee (SAA 5075 nr. 12404).

2.   Mr. Willem Sebastiaan Boers, ged. Schagen 18 nov. 1742, begr. 
Zutphen 1 febr. 1811, notaris te Hazerswoude, baljuw, schout en 
secretaris van Hazerswoude en Hoogeveen en schout en secretaris 
van Zuid-Waddinxveen, trouwt Benthuizen 6 april 1775, Gerardina 
Fokkelina Velingius, weduwe van Johan Adolph Meijbaum.

3.   Sara Carolina Boers, trouwt Hazerswoude 30 nov. 1775 Abraham 
Jacob Vastebender, predikant.

Vs. Tjertke Folkerts, ged. Koudum 11 mei 1684, trouwt Koudum 29 jan. 
1708 Rienk Baukes, ged. Koudum 23 febr. 1676, zoon van Bauke Sierks 
en Jel Scheltes. 
Rienk is de broer van Sierk Baukes, eigenaar in 1700 van de Commandeurswoning. 

Zijn kinderen Jel en Folkert erfden het pand rond 1718.

Uit dit huwelijk: 
1.   Jel Rienks, volgt VIq.
2.   Folkert Rienks, ged. Koudum 11 okt. 1716, zeeman, ovl. Koudum 

19 dec. 1752.
1749, quotisatie Koudum; Folkert Rienks, varend persoon. Gezin: 1 volw., 

aanslag: 20-12-0.

Vq. Maria Binkes, ged. Amsterdam 12 febr. 1698, begr. Amsterdam 
23 jan. 1761, trouwt Amsterdam 25 jan. 1722 dr. Amos Lambregts, geb. 
Leiden omstr. 1695, begr. Amsterdam 15 april 1755, medisch dokter en 
mr. chirurgijn te Amsterdam, schrijver en vertaler, schout en secretaris 
van Hei- en Boeicop, weduwnaar van Catrina Klipping, zoon van 
Johannes Lambrechts en Rachel Amos Minnes.
Amos Lambregts of Lambrechts schreef en vertaalde diverse medische boeken. In 

1728 verscheen de Nederlandse vertaling uit het Latijn van: Laurentius Meyster, Kort 

ontleedkundig begrip: bevattende op de beknopte wyze de geheele ontleedkunde. Vertaald 

door Amos Lambrechts, medicine doctor en meester chirurgijn (Amsterdam 1728). 

In 1731 verscheen: Amos Lambrechts, Manuductio obstetricantium, of handleiding der 

verloskunde, waar in op de beknopste wijze verhandeld worden, alle de vrouwelyke delen, 

dienende tot de voortteling, vervolgens de vrugt, bevrugtiging, ziektens en toevallen der 

swangere [...] (Amsterdam 1731).

Amos Lambregts stond als medicus niet goed bekend; de middelen die hij verstrekte 

aan zijn patiënten verergerden de kwaal. NNBW deel 2 p. 75.

Uit dit huwelijk: 
1.   Cornelia Lambregts, ged. Amsterdam 15 nov. 1722. 
2.   Dr. Binke Lambregts, ged. Amsterdam 14 jan. 1725, ovl. Delft 21 dec. 

1794, medicus, heer van Zuid-Waddinxveen, trouwt Delft 11 okt. 
1746 Maria van der Cost.
23 febr. 1790, Binke Lambrechts meent recht te hebben op de revenuen van Zuid-

Waddinxveen, gekocht door Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruyter. Bij 

onderhandse dispositie d.d. 24 januari 1769 was bepaald dat bij haar overlijden 

deze zouden vervallen aan het Krankzinnigehuis te Amsterdam, waarvan zij 

regentes was geweest (NA 3.03.01.01 nr. 3213 / 5).

   
Portret van Binke Lambrechts, heer van Zuid-Waddinxveen (Vq kind 2). 
Uitsnede van een schilderij getiteld: ‘Anatomische les van Dr. Theodorus 
Hoogeveen’ (collectie Museum Het Prinsenhof te Delft, inv. nr. PDS 278)
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trouwt 1. Workum 14 juli 1793 Anke Rinkes de Boer, ged. Workum 
25 nov. 1770, ovl. Workum 21 aug. 1804, dochter van Rinke Douwes 
de Boer en Popk Watses; trouwt 2. Workum 15 juli 1806 Atje Haayes.

  Kinderen geb. te Workum: Tied, 2 mei 1784, ovl. Workum 29 aug. 
1822, ongehuwd; Rinke, 14 aug. 1800, ovl. Workum 30 jan. 1825, 
ongehuwd; Anne 18 juni 1803.

VIb. Weyn Joltjes, ged. Koudum 29 sept. 1689, trouwt Koudum 15 juli 
1708 Piebe Gatses, ged. Koudum 5 dec. 1680, zoon van Gatse Theunis, 
molenaar te Koudum, en Tryn Piebes.
1749, quotisatie Koudum; Pybe Gatses, leeft van de renthen. Gezin van 3 volw., 

aanslag: 54-17-0.

Uit dit huwelijk:
1.   Rinck Piebes, ged. Koudum 26 jan. 1710, trouwt Koudum 26 nov. 

1730 Otte Jans, ged. Koudum 4 sept 1698, zoon van Jan Rinckes en 
Jets Ottes.
1749, quotisatiekohieren Koudum; Otte Jansz, sijnde een timmerman. Gezin 3 

volw. en 1 kind. Aanslag: 24-3-0.

2.   Gatze Piebes, ged. Koudum 11 sept. 1718.

VIc. Fonger Idses, ged. Koudum 10 dec. 1695, koopvaardijschipper 
te Koudum, ovl. 1774, trouwt Koudum 30 jan. 1724 Aaltje Fetses, ged. 
Koudum 22 april 1703, overleden voor 1774, dochter van Fetse Gatses en 
Symen Sacles.
16 febr. 1721, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis Fonger Idses.

23 maart 1724, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 22 maart 1724; Nies 

Symens, weduwe van Sybren Douwes, mede namens haar kinderen bij genoemde 

Sybren, bekent 280 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Fonger 

Idses en Aaltje Fetses, echtelieden te Koudum, uijt oorzake van getauxeerde en bij mij 

overgenomen winckelwaren op den 1 febr. 1720 bestaande in saeijen, baeijen, sargies, linnen, 

toppen, coorde, garens en wat dies meer is, bij wijlen Wyb Cornelis metter dood naagelaten 

(T 13-18 nr. 38 / 390).

17 juli 1724, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 12 juli 1724; Frouke 

Franses, huisman te Koudum, en zijn vrouw Trijntje Hendriks bekennen 50 

gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Funger Idses en Aaltje Fetses, 

echtelieden te Koudum, wegens op 1 juni 1715 van Wyb Cornelis, grootmoeder van 

genoemde Aaltje, ontvangen contanten (T 13-18 nr. 38 / 397).

1749, quotisatiekohieren Koudum, Funger Idsez, gewezen grootschipper. Gezin van 3 

volw., aanslag: 57-13-0.

27 juli 1742, Sonttolregisters; schipper Fonger Joses [Idses], thuishaven Koudum; 

vertrekhaven Amsterdam; bestemmingshaven Narva, Estland; lading ballast.

28 sept. 1742, Sonttolregisters; schipper Fonger Idses, thuishaven Koudum; vertrekhaven 

10 maart 1753, collateraalboek H.O.N.; Bauke Sipkes, echtgenoot van Jel Rienks, 

doet aangifte van het overlijden te Koudum op 19 dec. 1752 van Folkert Rienks. 

De overledene is een volle broer van genoemde Jel, die zijn erfgenaaam is. 

Goedschatting 2250 gulden (T 13-18 nr. 43 f. 86).

Vt. Tryn Folkerts, ged. Koudum 4 okt. 1691, trouwt Nolke Lammerts, 
ged. Koudum 13 okt. 1689, koopvaardijschipper te Koudum, zoon van 
Lammert Sitjes, stuurman, en Lysbeth Jarichs.
3 sept. 1740, averijgrossen Amsterdam; verzoek van Nolke Lammerts, schipper op 

’t ‘Oude Kalff ’. Onder ede verklaarden bootsman Galt Jannes Butter, timmerman 

Jan Hendriks, kok Christiaan Lansen en de matrozen Jan Cornelisz en Jacob Meyer, 

dat zij 25 nov. 1739 gereed waren voor vertrek, toen het fel begon te vriezen en zij zich 

in de maij mast hebben moeten laten ineijnsen, daar de 29de arriveerden en tot 17 mei 

1740 in winterlaag lagen. Door het brekende ijs raakte het schip op drift, waardoor 

men twee ankers moest kappen, en ze vervolgens op 7 à 8 voet water aan de grond 

raakten. Door een deel van de lading te lossen raakten ze weer vlot, maar verloren 

in die omstandigheden een werpanker. Ook bij het uitzeilen op 27 juni raakten ze 

weer aan de grond, maar met hulp van loodsen raakten ze dezelfde dag nog vlot en 

onder zeil. Uit de rekening van reder en boekhouder Auke Volkerts, met procuratie 

van de schipper, blijkt dat de totale schade 1381 gulden bedroeg, met het verzoek dit 

als averijgrossen te mogen verdelen over schip en lading met een totale waarde van 

26675. 1283 gulden hiervan werd gehonoreerd, met kosten gerekend in totaal 1333 

gulden.

1728 Stemkohier Koudum, nr. 48, Nolke Lammerts. In 1640 had Abe Benckes dit 

nummer; de overgrootvader van Tryn Folkerts. 

Uit dit huwelijk: 
1.   Lysbeth Nolkes, volgt VIr.
2.   Lammert Nolkes, volgt VIs. 
3.   Folkert Nolkes, ged. Koudum 2 mei 1723. 

VIa. Tied Benkes, ged. Koudum 29 juli 1736, ovl. voor 1793, trouwt Anne 
Sytjes Minks.
Uit dit huwelijk:
1.   Saapke Annes Minks, ged. Workum 10 jan. 1761, ovl. Workum 4 dec. 

1826, trouwt Koudum 22 okt. 1786 Fodde Foddes Posthumus, ged. 
Koudum 1 jan. 1762, metselaar te Workum, ovl. Workum 16 jan. 
1827, zoon van Fodde Hiddes en Hylk Harmens (VIg kind 1).
1811, naamsaanname Workum; Fedde Feddes Posthumus, kind: Anne 14 jaar.

  Kinderen geb. te Koudum: Hylk, 21 aug. 1787, trouwt Heere Symens 
Schotsman; Anne, 12 febr. 1796, trouwt Rinske Cornelis Potma; 
Hidde, 3 dec. 1798.

2.   Binke Annes, ged. Workum 3 maart 1765, ovl. Workum 8 aug. 1807, 
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Uit het eerste huwelijk:
1.   Abe Takes Galtema, volgt VIIb.

VIf. Jurrien Idses, ged. Koudum 7 dec. 1704, grootschipper te Koudum, 
trouwt Koudum 30 maart 1732 Rutjen Wybrens, ged. Koudum 21 jan. 
1705, dochter van Wybren Douwes en Antje Ruurds.
1749, quotisatiekohieren Koudum; Jurjen Idses, gewesen grootschipper; leeft van de 

renthen. Gezin van 2 volw. en 1 kind, aanslag: 44-11-0.

Uit dit huwelijk:
1.   Antje Jurriens, volgt VIIc.
2.   Rein Jurriens, volgt VIId.
3.   Douwe Jurriens, geb. en ged. Koudum 24 aug. 1738.

VIg. Rynsk Idses, ged. Koudum 6 nov. 1707, trouwt Koudum 11 jan. 1728 
Harmen Jans, ged. Koudum 7 nov. 1706, grootschipper, zoon van Jan 
Harmens, schipper, en Hylk Bouwes (Jan de Vries, ‘Eelke Olferts’).
1749 quotisatiekohieren Koudum; Harmen Jansz, grootschipper, 3 volw. en 2 

kinderen, aanslag: 42-9-0.

Uit dit huwelijk:
1.   Hylk Harmens, ged. Koudum 18 jan. 1728, trouwt Koudum 20 aug. 

1752 Fodde Hiddes, ovl. omstr. 1762. 
  Uit dit huwelijk: Hidde, ged. Koudum 10 juni 1753; Harmen, ged. 

Koudum 18 jan. 1756, trouwt aldaar 14 juni 1778 Trijntje Hantjes; 
Fodde Foddes Postumus, trouwt Saapke Annes Minks (VIa kind 1).

2.   Jan Harmens, volgt VIIe.
3.   Ids Harmens, ged. Koudum 11 febr. 1742.

VIh. Jelle Idses, ged. Koudum 18 aug. 1715, ovl. voor 1749, trouwt Koudum 
28 dec. 1738 Wapke Jans, ged. Koudum 22 maart 1716, winkelierster, 
dochter van Jan Theunissen de Gruyter en Aaltje Douwes Jaarsma.
1749, quotisatiekohieren Koudum; wed. Jelle Idses, een kleyne winckel. Gezin van 1 

volw. en 2 kinderen; aanslag: 10-1-0.

Uit dit huwelijk:
1.   Jan Jelles, volgt VIIf.
2.   Ids Jelles, ged. Koudum 1 juli 1742.

VIi. Anne Binkes, geb. omstreeks 1714, stuurman, koopvaardijschipper 
te Koudum, ovl. voor 1776, trouwt Koudum 19 maart 1749 Intj Gerrits, 
ovl. voor 1776, dochter van Gerrit Symens, koopman te Koudum, en 
Lyckel Ottes (OJ VIg kind 1).
1 maart 1731, weesboek H.O.N.; beschrijving van de goederen die van vaderswege 

toekomen aan Anne Binckes, 17 jaar, zoon van Bincke Annes en Ann Symens, op 

Narva, Estland; bestemmingshaven Amsterdam; lading balken.

1749, quotisatiekohieren Koudum, Funger Idsez, gewesen grootschipper. Gezin van 

3 volw., aanslag: 57-13-0.

3 mei 1774, weesboek H.O.N.; inventarisatie van het sterf huis van Fonger Idses te 

Koudum, op verzoek van de bijzitter Gatse Waltes Jaarsma te Koudum en Heer Durks, 

grootschipper te Hindeloopen, curatoren van Wieb Fongers [Wieb Fongers was 44 jaar 

in 1774], een dochter van de overledene, en Aaltje Fetses echtelieden beiden te Koudum 

overleden. Toewijzing van de goederen aan Wieb en Symen Fongers. In de boedel o.a. 

drie obligaties d.d. resp. mei 1742, 17 juli 1746 en 22 juli 1746 ten laste van Hendrik van 

Swinderen en Jaarig Idses à resp. 700, 500 en 800 gulden (T 13-18 nr. 20 f. 315).

Uit dit huwelijk:
1.   Symen(tje) Fongers, trouwt Lammert Nolkes (VIs).
2.   Ids Fongers, ged. Koudum 3 aug. 1727. 
3.   Wyp Fongers, ged Koudum 1 jan. 1730, ovl. Koudum 26 maart 1779.

23 april 1779, collateraalboek H.O.N.; Heere Dirks, oud grootschipper te 

Koudum, getrouwd met Simen Fongers doet aangifte van het overlijden te 

Koudum op vrijdag 26 maart 1779 van Wiep Fongers. De overledene was een 

volle zuster van genoemde Simen (T 13-18 nr. 43 f. 146).

VId. Rink Idses, ged. Koudum 31 juli 1700, ovl. voor 1787, trouwt Koudum 
7 jan. 1731 Doede Symens. 
Uit dit huwelijk: 
1.   Symen Doedes, ged. Hindeloopen 6 juli 1732, trouwt Hindeloopen 

11 jan 1756 Beitj Hessels.
2.   Ids Doedes, ged. Hindeloopen 21 dec. 1732, ovl. Staveren 29 juni 

1801, trouwt Koudum 3 juni 1759 Renske Thomas.
1760, gereformeerde lidmaten Staveren; belijdenis Ids Doedes. 

1 july 1762, Ids Doedes beneamd as skoalmaster te Starum. Hy jout ek les yn de 

stjoermanskeunst. 

8 maaie 1765, Ids Doedes beneamd as koster, organist en skoalmaster 

(Genealogysk Wurkferbân, Grêfskriften Starum, noat 10). 

Uit dit huwelijk: Thomas Idses, gedoopt Koudum 16 nov. 1760.
3.   Gootj Doedes, volgt VIIa.

VIe. Jarich Idses van der Valck, ged. Koudum 12 dec. 1702, ovl. na 1779, 
trouwt 1. Koudum 14 okt. 1725 Take Abes Galtema, ged. Koudum 8 
jan. 1699, ovl. voor 1757, zoon van Abe Doedes Galtema, executeur van 
H.O.N., en Baatje Symens; Jarich trouwt 2. Hendrik van Swinderen.
7 sept. 1748, schuldbekentenis opgemaakt te ’s Hage; Hendrik van Swinderen en 

Jarich Idses bekennen 800 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Ype 

Jelles koopman te Bolsward, spruijtende ter zake en wegens gedane leverantie van Saeij ofte 

x. Akte geregistreerd 1752 (T 13-18 nr. 39 / 101).
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1749, bewoning Stavoren; noordoosterkwartier 223, secretaris Binke Binkes wijk 

B 23 (de oostzijde van de huidige Voorstraat) het huis was daarvoor van zijn vader 

(Werkgroep Oud Staveren, Stavoren 1740-1840).

20 mei 1760, Hof van Friesland; Douwe Pieters Cramer, burgemeester te Stavoren, voor 

1/16 part eigenaar en participant in de kruitfabriek aldaar, contra Binke Binkes, oude 

secretaris van Stavoren, als voormalig boekhouder van genoemde kruitfabriek. De 

eiser beschuldigde Binkes van kwelzucht, nalatigheid, slordigheid en wanbetaling. 

Binkes voerde aan dat hij als gewone burger niet voor het Hof gedaagd diende te 

worden maar voor het nedergerecht. De eiser Cramer repliceerde dat Binkes anders 

grootmoedig genoeg is zig op zijn aeloud eygen erfde geslachte te beroemen als wiens ouders en 

voorouders ook al zedert meer dan een eeuw in deese provincie in de eerste en hoogste ampten 

gefungeerd hebben. En dat Binkes moet erkennen dat hij van zulk een eigenerfde geslachte 

is en’t selve meer dan 150 jaaren alzoo terug kan reekenen. Binkes kon zich volgens Cramer 

niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken, door het simpele feit dat hij geen 

secretaris meer was en daardoor was vervallen tot de gewone burgerij. Bovendien 

had hij het ambt overgedaan aan zijn zoon, die daardoor ook secretaris was van het 

Staverse nedergerecht. Welke situatie Binkes ongetwijfeld de mogelijkheid zou geven 

om de zaak tegen hem op de lange baan te schuiven. Het Hof vonniste in het voordeel 

van de eiser. De eigenlijke zaak diende op 3 juli 1760. Gedaagde was in 1744 de bouw 

en de directie van de nieuwe kruitfabriek toevertrouwd. Als boekhouder werd in 

eerste instantie medeparticipant Rein Schellinger aangesteld, maar deze overleed al 

na korte tijd, waarna Binkes stilzwijgend ook het werk van de boekhouder op zich 

nam. Over het eerste boekjaar lopend van nov. 1744 tot ultimo dec. 1745 presenteerde 

Binkes op 12 sept. 1747 een winst van 3383 gulden 13 stuivers 4 penningen. De winst 

was uitgekeerd aan de participanten, behalve aan Cramer (T 14 nrs. 14537 en 14661 

zie ook 14493).

Grafschriften Staveren 2 nr. 31; Binke Binkes / † 16 jan. 1776 / oud 73 jaer / Juffr Taad 

Aukes Brouwer.

Uit dit huwelijk:
1.   Symen Binkes, volgt VIIg.
3.   Hiltjen Binkes, volgt VIIh.
4.   Aulus (Auke) Binkes, volgt VIIi.

VIk. Dr. Pierius Binkes, ged. Staveren 5 juli 1705, advocaat, secretaris te 
Workum, hoofdcommies van financiën van Friesland, ovl. 3 sept. 1793, 
begr. Leeuwarden, kerkhof Westerkerk, 9 sept. 1793, trouwt Workum 23 
mei 1735 Anna Raarda, dochter van Allert Raarda en Hendrikje Haga 
(CBG, Archief Rutgers van Rozenburg nr. 93).
18 juni 1727, promoties Franeker, Pierius Binkes Stauria Frisius, jurist (Meijer, 

Album Franeker).

24 juni 1727, inschrijving als advocaat Hof van Friesland; dr. Pierius Binckes, 

secretaris te Workum en hoofdcommies (Engels, Naamlijsten). 

verzoek van zijn curatoren Fonger Idses en Rieuwert Baukes van Putten, tevens zijn 

stiefvader, te Koudum. Hij erft ¼ part. Zijn moeder erft de helft plus het ¼ part van 

haar overleden dochter Aag Binkes (T 13-18 nr. 19 f. 81).

19 dec. 1742, verklaring; Anne Binkes, stuurman, Harmen Geerts, bootsman, en 

Klaas Reintjes, kok, allen opvarenden van het f luitschip ‘Twee Blaauwpotten’ van 

schipper Evert Symonsz, verklaren dat zij op 10 juli jl. met het schip ter hoogte van 

Hoogland in een storm terecht zijn gekomen, waardoor schade aan de vracht kan 

zijn ontstaan. Op 12 juli hebben ze gelost in Kroonstad en daar hennep geladen. Na 

op 24 sept. te zijn vertrokken waren ze op 4 nov. in de Sont en kwamen ze weer in een 

storm, waardoor het anker niet hield en gekapt moest worden. Op 9 dec. waren ze 

terug in Amsterdam (SAA 5075 of 9397 nr. 11582 / 152).

15 juli 1745, verklaring; Rijnder Tulp, stuurman, en Laurens Nagel, bootsman, 

verklaren op verzoek van Anne Binkes, schipper op de ‘Twee Blaauwpotten’, dat zij in 

sept. en okt. te Archangel diverse goederen in hun schip geladen hebben. Op 6 okt. 

zijn ze vertrokken en kwamen na onderweg diverse stormen te hebben uitgestaan 

op 4 dec. bij Texel en op 14 dec. te Amsterdam, waar het door de vorst onmogelijk 

is te lossen. Eventuele schade aan de vracht is te wijten aan de stormen, niet aan 

nalatigheid van de bemanning (SAA 5075 nr. 9409/ 126253).

8 jan. 1754, procuratie; Egbert en Anthony van den Bergh, Pieter de Clercq, Pieter 

de Vries en Jan van Lingen en Zn., kooplieden te Amsterdam, ‘geïnteresseerden’ 

in de lading van het schip ‘Triton’ van schipper Anne Binkes, dat op zijn reis van 

Danzig naar Amsterdam bij Wolgast is vergaan, machtigen Carl Friedrich Cantzler, 

koopman te Wolgast, om hetgeen van de lading geborgen is op te eisen (SAA 5075 nr. 

10458 / 55).

9 jan. 1773, proklamaties H.O.N.; Evert Oostenveld als koper van zekere vijf hoofden 

land in een afgeslat stuk, ‘Duinkerken’ genaamd, in gezamenlijk eigendom met 

Luyke Broers c.s., belast met 1 f loreen 20 stuivers op nr. 104, gekocht van Intje 

Gerrits voor 2/3 en van Tymen Gerrits voor 1/3, voor 12 gulden (T 13-18 nr. 27 f. 13).

Uit dit huwelijk:
1.   Lyckel Annes, ovl. voor 1790, trouwt Douwe Ides (VIIn). 
2.   An Annes, ovl. voor 1786, trouwt Koudum 17 dec. 1781 Pieter Aukes.
3.   Binke Annes, ovl. na 1793.

VIj. Binke (Symens) Binkes, geb. Staveren 17 aug. 1702, secretaris van 
Staveren, ovl. 16 jan. 1776, begr. Staveren 25 jan. 1776, trouwt Staveren 
2 dec. 1730 Taad Aukes Brouwer, ged. Staveren 16 mei 1697, begr. 
Staveren Nicolaaskerk 11 nov. 1748, dochter van Auke Hendriks Brouwer, 
koopman te Staveren, en Aaltje Hendriks.
16 maart 1737, octrooi door de Staten van Friesland verleend aan Binke Binkes tot het 

drijven van een buskruitmolen te Stavoren (T 332-12 nr. 20).

1749 quotisatiekohieren; noordoosterkwartier, secretaris Binkes, 5 volwassenen en 1 

kind. Aanslag: 110-8-0.
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avond rond ‘in sulke plaatsen waar fatsoenlijke lieden niet souden durven verschijnen’ 

(Hellinga, ‘Zoet in bitterheid veranderd’).

4.   Maria Binkes, volgt VIIk.
5.   Henrietta Binkes, ged. Workum 29 juli 1744, trouwt Tietjerk 11 

maart 1770 dr. Lambertus Pierson, ged. Leeuwarden 8 dec. 1748, 
advocaat, hoofdcommies, advocaat-fiscaal, zoon van Joannes 
Pierson en Anna van der Kemmen.

   Kinderen ged. Leeuwarden: Jan Pieter (1770); Anna Pieria (1776).
6.   Dr. Allardus Raarda Binkes, ged. Workum 29 okt. 1747, advocaat, 

begr. Workum 15 maart 1801.
7.   Dr. Frederik Hendrik Binkes, ged. Leeuwarden 10 nov. 1752, 

advocaat te Lemmer, begr. Lemmer 22 sept. 1798.
17 sept. 1773, promoties Franeker; Frederik Hendrik Binkes, jurist (Meijer, 

Album Franeker).

21 sept. 1773, inschrijving als advocaat aan het hof van Friesland; dr. Fredrik 

Hendrik

Binkes (Engels Naamlijsten).

13 juni 1790, schuldbekentenis; Fedde Clases mr. scheepstimmerman te 

Lemmer debet 3866 gulden aan Fredrik Hendrik Binkes, advocaat te Lemmer, 

wegens aan Melle Wybrens te Joure betaalde obligatie met rente en een 

reversaal ad 2300 gulden aan Fedde Hijlkes wegens koop van de door mij 

bewoonde halve huizing en helling, met als onderpand mijn gehele huizing, 

helling en gereedschappen (T 13-25 nr. 50 / 46; Albada, Scheepsbouwers).

8.   Alida Johanna Binkes, ged. Leeuwarden 15 nov. 1754, ovl. Harlingen 
27 jan. 1826, trouwt Harlingen 9 febr. 1777 dr. Albertus Jacobus 
Conradi, ged. Franeker 3 mei 1747, advocaat, secretaris te Harlingen, 
ovl. Harlingen 4 aug. 1823, zoon van prof. dr. Petrus Conradi, 
hoogleraar theologie te Franeker en Cristina van der Valk.

VIm. Alida Binkes, ged. Staveren 23 nov. 1708, trouwt Staveren 16 dec. 
1736 dr. Bernardus Johannes Swaluwe, ged. Leeuwarden 29 juli 1703, 
vroedschap van Leeuwarden, advocaat, assessor van het krijgsgerecht 
der Friessche en Nassause regimenten, secretaris van Staveren, ovl. 
Leeuwarden 20 maart 1751, weduwnaar van Geertruyd van den Heuvel, 
zoon van Bernardus Swaluwe, advocaat, en Hester de Lespierre (Warrink, 
Swalue). Alida trouwt 2. Marssum 28 okt. 1753 dr. Ennius Idema, ged. 
Leeuwarden 23 nov. 1692, advocaat, klerk van de Friese Staten, zoon van 
Edo Alma Idema, klerk, en Sytske Reddingh.
26 maart 1723, promoties Franeker, jur.; Ennius IJdema, Leovardia Frisius (Meijer, 

Album Franeker).

26 juni 1723, promoties Franeker, jur.; Bernardus Johannis Swalue, Leovardia Frisius 

(Meijer, Album Franeker).

1749, quotisatiekohieren Workum; dr. P. Binkes, welbegoedigt coopman; gezin 5 volw. 

en 1 kind, aanslag: 134-11-0.

Uit dit huwelijk:
1.   Agneta Hendrita Binkes, ged. Workum, 26 febr. 1736, ovl. 

Collijnsplaat 17 febr. 1813, trouwt Workum 8 sept. 1771 Hermanus 
Adrianus Bruining, predikant te o.a. Workum, geb. Rotterdam 15 
nov. 1738, ovl. Veere 10 jan. 1811, zoon van Hermannus Bruining, 
predikant, en Margaretha Booswinkel (Van der AA, BW ).

2.   Petronella Binkes, volgt VIIj.
3.   Dr. Symen Binkes, ged. Workum 28 sept. 1740, ‘agent van ’s land’s 

middelen’, onderkoopman VOC, ovl. aan boord onderweg naar 
Oost-Indië 8 juni 1775, trouwt Leeuwarden 3 juli 1768 Metdina 
Sijpkens uit Eext. Het huwelijk is in 1772 door scheiding 
ontbonden.
22 febr. 1762, promoties Franeker; Simon Binckes Workumo Frisius, jurist 

(Meijer, Album Franeker).

1 juni 1768, huwelijken Groningen, verleden voor burgemeesteren en raad 

van Groningen; met geschonden aanhangend zegel der stad. Getuigen aan 

de zijde van de bruidegom: mr. Pieries Binkes en Anna Raarda e.l., Agneta 

Henrietta Binkes, volle zuster, Dominicus Hamerster, commies der financiën 

van Friesland, en Petronella Binkes e.l. als zwager en volle zuster, Henrietta 

Binkes, Allardus Binkes, Hendrik Binkes en Alida Johanna Binkes als volle 

zusters en broeders. Getuigen aan de zijde van de bruid: Tammo Sijpkens 

en Margaretha Fossea Piccardt als vader en moeder, Henricus Sijpkens en 

Elisabeth Huber als volle broer en aangetrouwde zuster, Johannes Siertsema 

en Margarietha Sijpkens e.l. als zwager en volle zuster, Joh. Sijpkens en 

Eltjo Reinolt Sijpkens, volle broers, Etdina Harmanna Sijpkens, volle zuster, 

Eltjo Sijpkens en Alagonda Sparringa als volle oom en aangetrouwde tante, 

Henricus Sparringa en Frederik Sparringa als volle neven.

1772, het huwelijk van Simon Binkes en Metdina Sijpkens zag er veelbelovend uit. Hij 

was een bemiddelde ‘agent van ’s land’s middelen’, zij een jonkvrouw uit het Groningse 

Eext. […] ‘Sijn uiterlijk voorkomen, sijne diepe betuigingen en beloften, sijn voordelig 

ampt, sijn aanzienlijke familie, alles werkte met een vereenigd vermogen’ om de beminde 

Metdina Sijpkens tot de trouwpartij over te halen. Vier jaar later had het huwelijksleven 

een uiterst wrange wending gekregen. ‘Al het voorgestelde zoet is voor haar in bitterheid 

veranderd’, zo concludeerde raadsheer J. Boscha van de Hove van Friesland op 5 juli 

1772. De ontdane Metdina was de wanhoop zo nabij dat ze een echtscheidingsprocedure 

had aangespannen. […] ‘’t Zeedelijke gedrag van des Suppliantes man is de bron van al 

de onheil, meende de rechter. Ontbloot van alle principes ontziet hij sig niet om alles wat 

in sijne verbeelding opkoomt onbesonnen in te volgen.’ Tot ontsteltenis van zijn vrouw 

zag Simon Binkes nooit een kerk van binnen. Liever verkwistte hij zijn geld aan drank 

en vrouwen. In plaats van thuis bij zijn eega, hing de schuinsmarcheerder avond aan 
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Portret van Susanna Agneta Binkes 

(VIn kind 1), gehuwd met Willem 

van Braam; linksonder is haar 

familiewapen afgebeeld (af komstig uit 

een particuliere collectie, foto RKD)

 

 Prent van Willem van Braam (VIn 
kind 1), luitenant-admiraal van 
Holland ( foto RKD)

In januari van het jaar 1807 stichtte Koning Lodewijk Napoleon, die van 1806 

tot 1810 over het Koninkrijk Holland (de opvolger van de Bataafsche Republiek) 

regeerde, een nieuwe orde: De Koninklijke Orde der Unie genaamd. Willem 

van Braam werd tot Ridder van deze Orde benoemd en werd uitgenodigd voor 

de ceremonie op 16 februari 1807. Helaas was hij ernstig ziek en niet in staat 

hieraan gevolg te geven. Een paar dagen later, op 21 februari 1807 is Willem 

van Braam aan ‘een langsaam verval van levenskragten’ in zijn huis ‘Kerk-Zigt’ 

te Loenen overleden (Mooij en Jonker Duynstee, ‘Willem van Braam’ p. 3-8).

Hun kinderen: Willemina Susanna Agneta (1764); Frans Thomas (1767); 
Margrieta Maria; Alida Johanna.
2.   Alida Binkes, ged. Amsterdam 5 nov. 1751, ovl. Harderwijk 18 juli 

1817, trouwt Amsterdam 24 juli 1774 Johan Frederik Schede, geb. 
omstr. 1755, zoon van Justus Frederik Christoffel Schede en 
Susanna de Knuijt.

  Hun kinderen: Susanna Frederika (1775); Jaenette Margueritte 
(1782), Susanne Jeanette (1788-1822), trouwt Harderwijk 25 aug. 1815 
dr. Gerardus Sandifort, professor medicijnen; Alida (1792-1879), 
trouwt Ermelo 8 mei 1813 dr. Campegius Lambertus Vitringa, 
advocaat te Arnhem, notaris en burgemeester van Nunspeet en 
Ermelo, zoon van Herman Hendrik Vitringa en Catharina Metta 
Lucretia van Hoeclum.

Uit het eerste huwelijk:
1.   Johanna Justina Swaluwe, ged. Leeuwarden 11 sept. 1737.
2.   Alexandrina Johanna Swaluwe, ged. Leeuwarden 14 nov. 1738, ovl. 

Leeuwarden 27 jan. 1814.
3.   Dr. Bernardus Frederikus Swalue, ged. Leeuwarden 21 dec. 1740, 

secretaris te Staveren, advocaat, ovl. Leeuwarden 31 mei 1815.
26 juni 1763, promoties Franeker; Bernardus Fredericus Swalue, Leovardia 

Frisius, jurist (Meijer, Album Franeker).

4.   Agneta Bernhardus Swalue, ged. Leeuwarden 23 dec. 1742, ovl. 
Leeuwarden 18 april 1806.

VIn. Jan Binkes, geb. Staveren 2 febr. 1712, equipagemeester, schout-
bij-nacht, ovl. Weesperkarspel, begr. Amsterdam 9 maart 1787, trouwt 
Harderwijk 17 juli 1741 Margareta de Gorter, geb. Enkhuizen 23 febr. 
1723, begr. Amsterdam 12 nov. 1791, dochter van prof. dr. Johannes de 
Gorter, hoogleraar medicijnen te Harderwijk, en Susanna van Bassen.
26 juli 1754, bevrachtingscontract; Jan Binkes, equipagemeester ter Admiraliteit als 

bevrachter en Wolke Sibles, schipper op de ‘Zarskisello’ van 150 last. Van Amsterdam 

met goederen naar Harderwijk, aldaar 20 personen met bagage, huisraad en vee 

innemen en daarmee naar St. Petersburg. De schipper moet een grote ‘Kreb’ in de 

kajuit maken om 4 meiden en 4 kinderen te huisvesten, bovendien hoenderhokken 

en een stal voor een koe en schapen. Vrachtprijs 2150 gulden, te betalen aan de 

boekhouder van het schip bij thuiskomst (SAA 5075 nr. 10269 / 539). 

27 nov. 1779, Hollandsche Historische Courant; Op 25 nov. is met kennis van de heer prins 

erfstadhouder ’s Lands oorlogsschip Piet Hein van 52 stukken onder commando 

gesteld van de schout-bij-nacht Jan Binkes.

Jan Binkes werd aangesteld tot schout bij nacht ter Admiraliteit van Amsterdam op 22 juni 

1779. In 1781 reeds bejaard zijnde en, met de Kapiteins Melvill en Oorthuys en eenige schepen, 

te Livorno liggende, werd hij beschuldigd van verzuimd te hebben een door de Engelschen 

genomen schip te hernemen vóór dat het te Livorno werd opgebragt. In November 1781 in 

het vaderland teruggekomen, verzocht hij eenen krijgsraad, om zijn gedrag te onderzoeken, 

ten einde zich te kunnen zuiveren van de blaam, bij zijne afwezigheid hier te lande hem 

aangewreven. In dezen krijgsraad werd hij den 22sten Maart 1782 voor drie jaren ontzet 

van zijnen post als Schout bij Nacht, van zijne jaarwedde verstoken en in de kosten van 

het regtsgeding verwezen, ‘wegens het niet betoonen van behoorlijken ijver en de vereischte 

werkzaamheid omtrent het hernemen eens koopvaarders door de Engelschen genomen en te 

Livorno opgebragt’ (Van der AA, BW ).

Uit dit huwelijk:
1.   Susanna Agneta Binkes, ged. Harderwijk 15 juli 1742, trouwt 

Amsterdam 1 nov. 1763, Willem van Braam (1732-1807), luitenant-
admiraal van Holland, zoon van Frans Thomas Braam en Maria 
Helena van Rijssel. 
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22 sept. 1730, inschrijving als advocaat Hof van Friesland; dr. Paulus de Jongh 

(Engels, Naamlijsten).

1734-1742, secretaris Sloten, P. de Jong, tr. Geertruida Meijers (Engels, Naamlijsten).

1743-1749, secretaris Lemsterland, Paulus de Jongh, tr. Geertruda Meijers; vertrokken 

naar Oost-Indië (Engels, Naamlijsten).

1763 (omstreeks), archieven te Batavia in gedigitaliseerde vorm bij CBG; Sibrandus 

Columba, predikant te Batavia, getrouwd met Frouw Catharina de Jongh, 

boedelhoudster en erfgename van wijlen George August van Koningsfelt, haar 

eerste man, in leven opperkoopman en sabandhaar, als gemachtigde van Geertruida 

Wilhelmina Meijers, weduwe van mr. Paulus de Jongh, in leven raad van justitie 

des casteels Batavia en executeur testamentair van genoemde Koningsfelt (CBG nr. 

VIBDNI003441).

Uit dit huwelijk:
1.    Pieternella, ged. Leeuwarden 18 april 1732.
2.    Aletta Maria, ged. Leeuwarden 31 maart 1734.
3.    Frouw Catryna de Jongh, ged. Sloten 18 dec. 1735, ovl. voor 1772, 

trouwt 1. Georg August Lochmann, baron von Köningsfeldt, ged. 
Hannover 9 jan. 1713, begr. Batavia 6 april 1762, opperkoopman 
en sabandaar der Christenen [ontvanger invoerrechten] te Batavia, 
trouwt 2. Batavia 9 sept. 1762 Sibrandus Columba, ged. Aalsum 
13 maart 1729, ovl. Middelburg 5 jan. 1785, predikant te Ambon en 
Batavia, zoon van Johannes Columba, predikant, en Fetje Inia, 
weduwnaar van 1. Maria Anna Falck en 2. Sara Lelyveld. Sibrandus 
trouwt 4. Jacoba Sara Schorer.

4.   Yda, ged. Sloten 13 nov. 1740, daar ovl. 24 nov. 1741.
5.   Bocco, ged. Sloten 2 sept. 1742.
6.   Pieter Johan, ged. Lemmer 6 sept. 1744.

VIq. Jel Rienks, ged. Koudum 19 nov. 1713, trouwt Koudum 27 juni 1737 
Bauke Sipkes, ged. Koudum 5 juni 1710, scheepstimmerman, zoon van 
Sipke Baukes en Frisk Jeltes. 
1749 quotisatie, Bauke Sipkes, scheepstimmerman. Gezin van 2 volw. en 4 kinderen; 

aanslag: 39-3-0.

1773, f loreenkohier H.O.N. nr. 736; Bauke Sipkes 1/3 bekomen van Frisk Jeltes.

1778 en 1788, stemkohier Koudum nr. 16; Bauke Sipkes 1/3.

Stemkohier Koudum nr. 29, een huis. 

1640, eigenaar Douwe Benckes weduwe, gebruiker Ulke Ockes.

1698, eigenaar en gebruiker Rieuwert Oeges.

1708, eigenaar en gebruiker Sierck Baukes.

1718, eigenaar en gebruiker Sierck Baukes.

1728, eigenaar Jel en Folkert Rienks, gebruiker Sjoerd Yges.

1738, eigenaar Jel en Folkert Rienks, gebruiker Minne Murks.

3.   Johannes Binkes, volgt VIIm.
4.   Simon Binkes, ged. Amsterdam 31 okt. 1756.

VIo. Johanna Binkes, geb. Staveren 27 aug. 1718, begr. Leeuwarden 2 juli 
1792, trouwt Staveren 11 april 1745 dr. Frederik Lodewijk Cocq, ged. 
Amsterdam 22 maart 1715, ‘der beide rechten dokter’, burgemeester te 
Vollenhove en te Staveren, ovl. Vollenhove 1764, zoon van Gerard Cock, 
wijnverlater te Amsterdam, en Wilhelmina Floris (Jaarboek Nederlanden 
1758, p. 110).
Uit dit huwelijk:
1.   Gerhard Cocq, ged. Staveren 27 maart 1746.
2.   Gerarda Cocq, ged. Vollenhove 20 aug. 1752.
3.   Dr. Simon Cocq, ged. Vollenhove 15 dec. 1754, raadsheer van het Hof 

van Friesland, ovl. Hamburg na 1811 (Vries et al., Heeren van den 
Raede, nr. 236, p 377).
3 juli 1778, promoties Franeker, Simon Cocq Vollenhovia Transisulanis, jurist 

(Meijer, Album Franeker).

7 juli 1778, inschrijving als advocaat Hof van Friesland; Simon Cocq (T 14 nr. 

16848).

24 febr. 1781, proklamatie H.O.N.; Simon Cocq te Leeuwarden, advocaat van 

het Hof van Friesland, als koper van zekere deftige huizing, ‘lytshuis’ en stede 

met een erf c.a. te Molkwerum op de Kattepol, met stemnummer 67 (T 13-18 

nr. 27 / 76).

6 nov. 1836, Bolsward, Brief van Christoffel Binkes te Bolsward aan 

rijksarchivaris J.C. de Jonge, met informatie over Jacob Benckes en familie: het 

spijt mij dat ik van Jacob Binckes, die op mijne geslachtslijst staat als commandeur van 

de Noordzee en vice-admiraal van Zeeland, hetgeen denkelijk abuis is, het geboortejaar 

niet kan opgeven. Er staat niet meer van hem aangetekend dan ik u supplieerde. Eene 

meer volledige genealogie en andere familiepapieren zijn berustende geweest onder 

den advocaat Simon Cocq, een zusterszoon van mijn grootvader, die bij uitstekende 

knapheid echter te Hamburg in armoede gestorven is. Rob van [...] is curator in desselfs 

boedel geweest [...] malen heb ik onderzoek gedaan naar de bewuste papieren, doch 

te vergeefsch. Intuschen zal ik mij bij de grietman van Hemelumer Oldephaert ende 

Noordwolde, waaronder Koudum resorteert, informeren of er ook nog oude doopboeken 

voorhanden zijn en u het resultaat daarvan mededeelen (NA 1.13.06, J.C. de Jonge, 

nr. 18).

VIp. Mr. Paulus Pieters de (la) Jongh, ged. Staveren 9 mei 1708, advocaat, 
secretaris te Sloten (1734-1741) en Lemsterland (1742-1749), trouwt 
Hallum 8 juli 1731 Geertruyd Wilhelmina Meyers.
18 sept. 1730, promoties Franeker; Paulus de Jong Stauria Frisius, Jurist (Meijer, 

Album Franeker).
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schip en lading van 55325 gulden.

25 maart 1775, proklamatie; Ide Douwes, oud grootschipper te Koudum, als koper 

van zekere kleine huizing en stede c.a., met groedland ten zuiden en noorden, aan 

de gebuurte tot Coudum, belast onder nummer 788, strekkend van de doelsteen in de 

oostkant van de ‘grippel’, tot aan en over de ‘mijdwegh’, bestaande dese huisinge in twee 

kamers met put en bak. Aldus gekocht voor 25 gulden van Nies Hiddes te Hindeloopen 

voor de helft en Abe en Sipk Sipkes de Vries te Amsterdam en Romke Douwes te 

Hindeloopen voor de andere helft (T 13-18 nr. 27 / 17).

Stemkohier Koudum, nr. 48 een huis. Waarschijnlijk omgeving huidige 

Vermaningsweg.

1640, eigenaar en gebruiker Abe Benckes.

1698 en 1708, eigen. en gebr. Aelck Wybrens, weduwe van Folkert Aukes.

1718, eigenaar Auke, Tjertke en Tryn Folkerts, ieder 1/3, gebruiker Auke Folkerts.

1728-1748, eigen. Nolke Lammerts kinderen, weduwnaar van Tryn Folkerts, gebr. 

Nolke Lammerts.

1758, eigenaar Ide Douwes en Nolke Lammerts kinderen ieder ½, gebruiker Ide 

Douwes.

1778, eigenaar Ide Douwes, gebruiker Sipke Ellerts.

1788, eigenaar Ide Douwes, gebruiker Douwe Ides en Pieter Pieters.

Uit dit huwelijk:
1.  Douwe Ides, volgt VIIn. 
2.  Tryn Ydes, trouwt Jan Jelles (VIIf ).
3.  Nolke Ydes, ged. Koudum 13 nov. 1746.
4.  Janke Ydes, volgt VIIo.
5.  Aalk Ydes, ged. Koudum 20 sept. 1750, trouwt Koudum 10 april 

1774 Gerrit Lelsz, koopvaardijschipper te Koudum, zoon van Lel 
Gerrits, zeeman, en Grietje Uilkes. Gerrit trouwt 2. Rink Dirks ten 
Dam (VIIa kind 1). (Lels, Geslachtslijst Lels). 
18 mei 1776, Tolboek Pärnu, Estland; Schiffer Gerrit Lelsz von Coudum 

kommend mit mein Fleuth Schif d’Vrouw Hilgonda genandt von Allemat groß 

308 Lasten, fahre starck 16 Mann gehe tief 17 Fuß, bin unterwegens gewesen 

13 Wochen habe meine addresse an d’herrn Hans Died. Schmidt junior 

(Petermann, Tolboek Pernau).

6.  Lisk Ydes, trouwt Fonger Lammert Valck (VIIp).
7.  Lammert Ydes, ged. Koudum 13 aug. 1761.

VIs. Lammert Nolkes, ged. Koudum 14 mei 1721, koopvaardijschipper 
te Koudum, trouwt Koudum 19 febr. 1747 Symen Fongers, dochter van 
Fonger Idses en Aaltje Fetses (VIc); Symen trouwt 2. Koudum 20 sept. 
1761 Heere Dirks, koopman te Koudum.
1749 quotisatie Koudum; Lammert Nolkes, grootschipper, met gezin van 2 volw. en 

1 kind, aanslag: 31-4-0.

1748, eigenaar Jel en Folkert Rienks, gebruiker Auke Volkerts.

1758, eigenaar Jel Rienks, gebruiker Sybren Roelofs.

1778, eigen. Jel Rienks, getr. met Bauke Sipkes, gebr. Sybren Joostes.

1788, eigenaar Bauke Sipkes, gebruiker Bauke Pieters.

Op dit perceel aan het huidige Murk Lelspad nr. 2, verrees omstreeks 1675 het 

Commandeurshuis, dat in 1989 is vervangen door een replica. Jel Rienks en Bauke 

Sipkes waren de schoonouders van Murk Lelsz (Verheyden en Bruyn, de, Murk Lelsz). 

Uit dit huwelijk:
1.   Frisk Baukes, ged. Koudum 1 nov. 1793, trouwt Koudum 8 febr. 1761 

Jan Waltesz, ged. Koudum 13 jan. 1726, zoon van Walte Ippes en 
Tryn Jans.

2.   Sipke Baukes, ged. Koudum 10 juni 1742.
3.   Tjertke Baukes, ged. Koudum 7 aug 1746, trouwt Sybren Pieters. 
 Uit dit huwelijk: Frietsen Sybrens, ged. Koudum 2 dec. 1770.
4.   Sierk Baukes, ged. Koudum 13 okt. 1748.
5.   Folkert Baukes, ged. Koudum 29 juli 1753.
6.   Rienk Baukes, ged. Koudum 29 juli 1753.
7.   Berber Baukes, ged. Koudum 26 okt. 1755, trouwt Murk Lelsz 

(Hofman), ged. Koudum 28 dec. 1749, koopvaardijschipper te 
Koudum, ovl. Koudum 1843, zoon van Lel Gerrits, zeeman, en 
Grietje Uilkes (Lels, Geslachtslijst Lels). 

VIr. Lysbeth Nolkes, ged. Koudum 9 april 1719, trouwt Koudum 9 dec. 
1742 Ide Douwes, zeevarende en koopvaardijschipper te Koudum, ovl. 
omstreeks 1793.
1749 quotisatie Koudum; Ede Douwes, zeevarend man. Gezin van 2 volw. en 4 

kinderen; aanslag: 31-7-0.

18 maart 1757, averij grosse Amsterdam; verzoek van Ide Douwes, schipper op de 

‘Vrouwe Hillegonda’, op basis van verklaringen van zijn stuurman, timmerman, 

kok en een matroos, opvarenden van het genoemde schip, waarmee ze na te Cadiz 

te zijn beladen met zout en balen wol, op 5 dec. 1756 onder konvooi vandaar zijn 

vertrokken naar Amsterdam. Onderweg raakten ze verzeild in variabele winden en 

zware stormen, waardoor ze op 13 dec. met schipper Pijnappel het konvooi verlieten 

om hun reis te bespoedigen. Vervolgens zijn ze overvallen door een zware storm. 

Op 10 januari bemerkten ze veel dichter onder Engelse kust te zijn dan gegist, nl. 

slechts 2,5 mijl van Wight. Lopende de wint na’t zuyden ten westen en met een stijve koelte, 

zoodat zij’t als onmoogelijk agtende om het met zeylen (dewijl de wind zoo schraal was) van 

de wal te houden. Ten behoud van schip en goed besloten ze om achter Wight te zeilen 

en kwamen die middag op de modderbank ten anker, waar ze tot 27 febr. hebben 

gelegen. Op 2 maart waren ze bij Texel en een week later terug in Amsterdam. De 

door Tewes Lijnsz Rogge ingediende schaderekening bedroeg 1151 gulden. Hiervan 

werd 362 gulden gehonoreerd, met kosten 442, te verdelen over een totale waarde van 
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zee, belastingontvanger, zoon van Carel Lodewijk van Thielen, 
ritmeester en Antje Paulus Eckringa.
1822, verzoekschrift aan de koning om een jaarlijkse uitkering, door Antje van 

Thielen te Niawier. Door het overlijden van haar vader Paulus van Thielen 

was zij ouderloos geworden en beroofd van haar enige verzorger, waardoor zij 

nu leefde in zeer bekrompen omstandigheden. De voorouders van haar vader 

dienden het vaderland sinds lange tijd in diverse militaire functies. Zo ook 

haar vader, geboren op 24 juli 1763 diende hij als twaalf jarige als cadet van het 

Regiment Cavalerie van de graaf van Rechteren. In 1780 benoemde men hem 

tot kolonel op kadets gagie in het Regiment Cavalerie van de generaal-majoor 

Van der Hoop. Omdat Paulus van Thielen na het overlijden van zijn vader, 

die ritmeester was, hiervan niet rond kon komen, zocht en vond hij in 1784 

ander werk in Friesland, waar zijn moeder vandaan kwam. Daar kocht hij voor 

16746 gulden het ambt van secretaris en boelgoedontvanger van de grietenij 

H.O.N., maar dit ambt en daarmee het geld verloor hij door de verandering 

van bestuur. Bij de Friese admiraliteit te Harlingen verwierf hij aanvankelijk 

de rang van luitenant-ter-zee en vervolgens die van luitenant geweldiger, maar 

door de vernietiging van de admiraliteit in 1807 werd hij vervolgens wederom 

brodeloos. Tot het jaar 1811 kreeg hij een uitkering van 300 gulden per jaar. 

Het jaar erop kon hij ontvanger worden in de gemeente Metslawier (T 11 nr. 

6080 / 264).

25 maart 1822, brief van de grietman van Oostdongeradeel; op verzoek van de 

minister van financiën te Den Haag schetst de grietman de omstandigheden 

van Antje van Thielen te Niawier, 35 jaar, ongehuwd, enige dochter van Paulus 

van Thielen en Antje Heeres van der Valk, hebbende waarschijnlijk maar één 

broeder in leven, die een jaarlijkse uitkering heeft aangevraagd. De nalatenschap 

van haar ouders is niet toereikend om in haar onderhoud te kunnen voorzien, 

daarom naait en breit zij kleding voor anderen. Ze verdient een uitkering omdat 

zij na het overlijden van haar moeder, haar vaders huishouding kloek en zuinig 

heeft waargenomen, ten koste van haar eigen lijfdracht en kostbaarheden, 

waarmee zij veel lof verwierf. Antje is van onbesproken gedrag. Ze heeft weinig 

familie waar ze op terug kan vallen, want haar moeder was enig kind van 

een kofschipper uit Koudum en minstens vier mannelijke familieleden van 

haar vader zijn als militairen in de oorlog gesneuveld, onder wie de kolonel 

Alexander van Thielen bij Waterloo. Antjes vader had een claim op de provincie 

van ongeveer 5000 gulden, wegens onderhoud van Engelse krijgsgevangenen, 

maar dit bedrag was nooit uitgekeerd (T 11 nr. 6081 / 327).

Kinderen ged. Koudum: Antje (1786); Symentje (1788); Carolina Loijsa (1791); 

Carel Lodewijk (1792); Wilhelmina Johanna (1794). De laatste drie kinderen 

werden te Harlingen geboren en gedoopt te Koudum.

29 juni 1746, averij grosse Amsterdam; verzoek van Lammert Nolkes, schipper op 

’t ‘Kalf ’. Onder ede verklaarden stuurman Dirk Tjalfs, oppertimmerman Hendrik 

Binkes en ondertimmerman Pieter Jansz, (voorzover deese aangaat), dat hun schip 

op verschillende plaatsen in Spanje lading had ingenomen en op 15 dec. 1745 van 

Allemate was vertrokken met bestemming Amsterdam. Door zware stormen is hun 

schip lek geworden en besloten ze gezamenlijk een haven te zoeken, tot behoud van 

schip en goed. Op 12 jan. liepen ze Cartagena aan, waar de lading is gelost en weer 

geladen om het schip te kunnen repareren. Op 10 mei vertrokken ze en op 17 juni 

kwamen ze aan bij Texel, waar ze drie lichters zout gelost hebben en voor Pampus 

nog een om op 24 juni voor de palen van Amsterdam te komen. De schade volgens 

rekening van Joannes de Wit, met procuratie van de schipper, bedroeg 6232 gulden, 

met het verzoek dit bedrag als averij grosse te mogen verdelen over schip en lading. 

Hiervan werd 6067 toegekend, met kosten 6152, te verdelen over 48150 gulden als 

totale waarde van schip en lading.

Uit dit huwelijk:
1.  Nolke Lammerts, ged. Koudum 17 dec. 1747, koopvaardijschipper te 

Hindeloopen, trouwt Koudum 4 okt. 1772 Akke Jans.
20 juli 1779 Nolke Lammerts, woonplaats Hindeloopen, schipper op het 

Fluitschip ‘Het Wapen van Hindeloopen’ (Lootsma, ‘Zeevaart Hindeloopen’ 

p. 281).

10 aug. 1782, bodemerij; Pieter Gavanon & Companie te Ostende, als enige 

reder van het f luitschip ‘Het Wapen van Hindeloopen’, nu genaamd ‘De 

Stad Antwerpen’, met schipper Nolke Lammerts, verklaart 35.000 gulden te 

hebben ontvangen van Heere Dirks, koopman te Koudum, op bodemerij van 

het genoemde schip. Het schip werd te Ostende aan Gavanon en Companie 

verkocht voor 35.000 gulden. Het schip zal geneutraliseerd worden en onder 

keizerlijke vlag varen op naam van de nieuwe eigenaren, maar voor rekening 

en onder directie van de oude eigenaren (SAA 5075 nr. 16372 / 477 en 478).

26 juli 1792, Sonttolregisters; Nolke Lammerts van Amsterdam; komend van 

Riga met bestemming Amsterdam.

2.  Fonger Lammerts Valck, volgt VIIp. 
Uit het tweede huwelijk van Symen:
3.  Dirk Heeres, geb. Hindeloopen 9 mei 1763, trouwt Koudum 27 nov. 

1785 Jetske Radijs, dochter van Gebbardus (Gebke) Sixtus Radijs, 
secretaris van Lemsterland, en Ymk Oldendorp.

  Hun zoon Heere Dirks Heeres, geb. Koudum 9 sept. 1786, ovl. 
Wolvega 29 nov. 1827, trouwt Wolvega 15 april 1810 Aaltje Klazes 
Starkenburg en neemt daar in 1811 de achternaam Heeres aan.

4.  Aaltje (Alida) Heeres van der Valck, geb. Hindeloopen 14 sept. 1767, 
ged. op belijdenis Koudum 14 dec. 1785, ovl. Niawier 24 juni 1817, 
trouwt Koudum 23 okt. 1785 Paulus van Thielen, geb. Zutphen 17 
juli 1763, ovl. Niawier 25 okt. 1821, secretaris H.O.N., luitenant-ter-
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belast op nr. 104. Aldus in koop bekomen van de oude burgemeester van 

Hindeloopen Herke Dirks en Luyke Broers, oud grootschipper, samen 

universele erfgenamen van Marij Hartmans, weduwe van Evert Wiggerts (T 13-

18 nr. 27 f. 168).

Arend de Bere geldt als een vooraanstaande Patriot. Op 16 okt. 1787 werd hij uit 

zijn functies gezet en verbannen en zijn goederen werden verbeurd verklaard, 

wegens deelname aan de opstand in dat jaar tegen de Friese Staten en de Prins 

van Oranje. In de Franse tijd kwam hij terug in Koudum (Molhuysen en Blok, 

NNBW ).

  Kinderen uit het eerste huwelijk ged. Workum: Aaltje (1787), trouwt 
Workum, Klaas Jans Hingst; Dirk (1793).

4.  Doede Diks ten Dam, trouwt Koudum 25 febr. 1798 Antje Kampen, 
geb. Koudum 18 febr. 1773, dochter van Auke Harmens Kampen en 
Sytj Dirks.

  Uit dit huwelijk: Gooitje 1798- 1833; Durk 1801-1833; Sytje 1804-1874; 
Aukjen 1810-1897.

VIIb. Abe Takes Galtema, ovl. Leiden juni 1785, trouwt Hendrina de 
Rijke.
Uit dit huwelijk:
1.  Batje Galtema, ged. Leiden 13 dec. 1752, trouwt Leiden 23 juli 1779 

Isaac Kasteel, rokjeswerker.
2.  Jan Pieter Galtema, ged. Leiden 17 april 1754.
3.  Koba (Jacoba) Galtema, ged. Leiden 1 okt. 1758, trouwt Leiden 11 okt. 

1776 Arie Bon.
4.  Hendrina Galtema, ged. Leiden 8 nov. 1761, ovl. Leiden (huis van 

bewaring) 3 sept. 1824, winkelierster, naaister, trouwt Jan Geerlof.
Hendrin(k)a Galtema, geb. Leiden, winkelierster/naaister, overl. 3-9-1824, 63 

jr. oud, dr. van Abe Galtema en Hendrina de Rijke; vrouw van Jan Geerlof. 

Veroordeeld wegens overtreding van de verbanning haar opgelegd in 1787 en 

in 1791 te Rotterdam, terzake van overspel, oplichting en ontucht, uitspraak 12-

5-1795: 12 jr. tuchthuis, 12 jr. verbanning uit Holland; n.b. strafvermindering 

van 6 jr. en 4 mnd. Wederom veroordeeld op 7-5-1819 wegens oplichting 

tot een gevangenisstraf van 2 jr. en f l.25,- boete en het betalen van f l.12,75 

proceskosten; opnieuw veroordeeld op 6-7-1821 wegens gepleegde oplichting, 

tot 10 jr. gevangenisstraf, f l.25,- boete, een schadevergoeding van f l.581,95 en 

het betalen van f l.11,- proceskosten (Heuvel, Overledenen Gravesteen).

VIIc. Antje Jurriens, ged. Koudum 30 mei 1734, ovl. na 1787, trouwt 
Koudum 2 april 1762 Jan Dirks, ged. Koudum 7 okt. 1731, zoon van Dirk 
Jans, veerschipper op Workum, en Lysbert Ydes.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Goytj Doedes, ged. Hindeloopen 28 aug. 1735, trouwt Koudum 
22 dec. 1754 Dirk Jans ten Dam, geb. omstr. 1730, mr. bakker te 
Koudum, ovl. voor 1787, zoon van Johannes Jans ten Dam, damman op 
Galamadammen, en Antje Aukes.
18 febr. 1725, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Johannes Jans, jongeman.

4 juli 1726, gereformeerde lidmaten Koudum; doopbelijdenis van Antje Aukes, van 

Menniste af komst.

1728, stemkohier Koudum nr. 66, een huis (Galamadammen); eigenaar Kapitein 

Brunet de Lemouillet n.u., huurder Johannes Jans.

11 mei 1755, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Dirk Jans.

11 mei 1755, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis van Gooitje Doedes.

4 dec. 1766, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 15 aug. 1766; Dirk Jans 

ten Dam, meesterbakker te Koudum, bekent 150 gulden schuldig te zijn aan Klaas 

Hendriks Leegen, koopman te Hindeloopen, ter sake geleverde granen (T 13-18 nr 39 

/ 193).

Uit dit huwelijk:
1.  Rink Dirks ten Dam, geb. omstr. 1758, ovl. Koudum 19 sept. 1826, 

trouwt 1. Koudum 21 jan. 1781 Albert Cornelis, ged. Koudum 5 okt 
1755; trouwt 2. Koudum 20 febr. 1803 Gerrit Lelsz, weduwnaar van 
Aalk Ydes (VIr kind 5).

  Uit het eerste huwelijk: Gooitje 1784-1858; Antje 1786-1829; Dirkje 
1789-1859.

2.  Jan Dirks ten Dam, ged. Koudum 24 mei 1761, trouwt Koudum 
24 mei 1789 Antje Freriks.

3.  Antje Dirks ten Dam, ged. Koudum 22 apr. 1764, ovl. Koudum 
15 mei 1819, trouwt 1. Koudum 6 nov. 1785 Tjeerd Lucas Abbring, 
secretaris van H.O.N.; trouwt 2. Koudum 16 april 1809 Arend 
Julianus Carel de Bere, geb. De Biezen, gemeente Steenbergen, 
2 okt 1753, ovl. Koudum 26 maart 1820, luitenant en kapitein onder 
general-majoor Bentinck, grietman van H.O.N. 1779-1787, kapitein 
in het Franse leger, grietenijontvanger, ovl. Koudum 26 maart 1820, 
weduwnaar van Anna Maria Boekhorst, daarvoor weduwnaar van 
Nicasia Susanna de jonge Redivia van der Haer, zoon van Daniel de 
Bere en Anna Maria van Eck van Teijsterbant.
24 jan. 1784, proklamatie H.O.N.; Arend Julianus Karel de Bere, grietman van 

H.O.N., als koper van zekere drie pondematen en negen einsen land, zijnde de 

helft van Duinkerken, ten noorden van Koudum en belast op f loreennr. 104. 

Gekocht van Evert Oostenveld, dijksecretaris, voor 80 gulden (T 13-18 nr. 27 f. 

140).

19 febr. 1785, proklamatie H.O.N.; Arend Julianus Karel de Bere, grietman 

van H.O.N., en Evert Oostenveld, dijksecretaris, als kopers van o.a. zekere 3 

pondematen negen einsen land, zijnde de zuidelijke helft van Duinkerken, 
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trouwt Sondel 28 mei 1802 Trijntje Annes.
4.  Jacob Jans, ged. Koudum 26 aug. 1770.
5.  Rein Jans, ged. Koudum 8 maart 1772.
6.  Minne Jans, geb. Koudum 10 mei 1775.

VIIf. Jan Jelles, ged. Koudum 1 nov. 1739, schilder, trouwt Koudum 
27 april 1766 Tryn Ydes, ged. Koudum 25 dec. 1744, dochter van Ide 
Douwes en Lysbeth Nolkes (VIr kind 2).
Uit dit huwelijk:
1.  Jelle Jans, ged. Koudum 18 aug. 1771.
2.  Yde Jans Valck, volgt VIIIa.
3.  Wapke Jans Valck, geb. Koudum 19 juni 1778, ovl. Koudum 3 jan. 1858, 

trouwt 28 okt. 1798 Goswinus (Gosse) Keuchenius, geb. Staveren 
9 jan. 1775, ovl. Koudum 29 maart 1837, notaris, rijksontvanger en 
schout te Koudum, zoon van Willem Keuchenius, ontvanger der 
konvooien en licenten, en Jessel Gosses.

 
  Leeuwarder Courant 4 april 1837

  23 mei 1814, brief van G. Keuchenius, schout te Koudum, aan de heer 

commissaris van het arrondissement Sneek, over zijn onderhandelingen met 

de kerkenraden van het Hervormd kerkgenootschap over de betaling van 

achterstallige traktementen aan de leraars van dat genoodschap. Te Koudum vond 

hij tot zijn grote teleurstelling de kerkenraad en twee der notabelen in het bijzonder 

niet genegen op zijn voorstel in te gaan. Tegenwerking was in Koudum volgens 

hem de algemene houding ten opzichte van alles wat belasting heet, hoe gering 

ook. Gierigheid, domheid gepaard met waanwijsheid en zucht om immer anders te 

willen dan hetgeen van meer of min hoogere macht gewild, zo schreef Keuchenius 

aan zijn baas (T 11 nr. 6628 / 825).

  5 maart 1818, testament Wapke Valck te Koudum, gehuwd met Goswines 

Keuchenius, notaris en percepteur der directe belastingen. Haar nalatenschap 

zou bij haar overlijden bestaan uit een derde gedeelte van de gezamenlijke 

boedel met haar huidige man. Tot haar erfgenamen van kleding etc. benoemde 

zij haar schoonzuster Maria Keuchinius en Tryn Iedes Valck, het kind van haar 

broer. Maria erfde ook haar bloedkoralen en haar in goud gezette gitten. Tryn 

erfde haar zilveren beugel en tas. Tryn was net drie jaar in 1818 en de erf laatster 

1.  Dirk Jans Jaarsma, ged. Koudum 12 sept. 1762, trouwt Yf ke Willems, 
ged. Koudum 1 april 1764, ovl. Koudum 28 dec. 1843, dochter van 
Willem Gerbens, bijzitter H.O.N., en Tryn Pieters (Krooneman, 
Jaarsma Koudum).
1811, familienamen Koudum; Dirk Jans Jaarsma. Kinderen: Jan 21, Willem 18, 

Jurjen 9, Trijntje 20, Rutje 12; Kindskinderen (van Jan): Dirk 9 weken. N.B. Dirk 

Jans is voogd over de kinderen van Ellert Sjouwes de Boer.

2.  Rutjen Jans, ged. Koudum 25 nov. 1764.
3.  Jurjen Jans, ged. Koudum 18 jan. 1767.
4.   Wybren Jans Jaarsma, arbeider, ged. Koudum 30 april 1769, trouwt 

Koudum 15 juni 1806 Froukje Eeuwes, ged. Koudum 14 maart 1778, 
dochter van Eeuwe Johannes en Jansen Hindriks.
1832, kadaster gemeente Koudum; Wybren Jans Jaarsma, arbeider, eigenaar 

van de percelen A100, A101 en A102.

5.  Douwe Jans Jaarsma, geb. Koudum 9 nov. 1773.

VIId. Rein Jurjens, ged. Koudum 4 nov. 1735, landbouwer, ovl. voor 
1786, trouwt Koudum 4 nov. 1764 Fok Sybrens, ged. Oudega 25 okt. 1739, 
dochter van Siebren Rimmers en Rieme Dirks.
21 okt. 1786, weesboek H.O.N.; benoeming van curatoren over de kinderen van wijlen 

Rein Jurjens en Fok Siebrens: Jurjen 22, Gooyt 20, Rieme 17, Rutje 14, Antje 9 jaar 

(T 13-18 nr. 15 f. 2).

Uit dit huwelijk:
1.  Jurjen Reins, ged. Koudum 17 maart 1765.
2.  Gooytj Reins de Valk, ged. Koudum 30 nov. 1766, ovl. Warns 4 febr. 

1832, trouwt Warns 19 mei 1799 Uilke Wybrands Fennema, geb. 
Warns 29 nov. 1769, ovl. Warns 26 aug. 1857.

  Kinderen: Rein (1802), trouwt Janna Schram; Fok (1807).
3.  Rieme Reins, ged. Koudum 8 okt. 1769, ovl. Koudum 17 aug. 1826, 

trouwt Koudum 30 aug 1815 Haitze Jetses de Jong.
4.  Rutj Reins, trouwt Yde Jans Valk (VIIIa).
5.   Antje Reins, geb. Koudum 11 juni 1777.

VIIe. Jan Harmens, ged. Koudum 22 sept 1737, trouwt Koudum 11 febr. 
1759 Wipk Ottes, ged. Hemelum 17 okt. 1736, dochter van Otte Jacobs en 
Bens Minnes.
Uit dit huwelijk:
1.  Rinskje Jans, geb. Hemelum 5 nov. 1760.
2.  Harmen Jans de Bok, ged. Koudum 28 okt 1764, ovl. Koudum 

24 mei 1817, trouwt Koudum 23 aug. 1800 Jantjen Jacobs Schaper, 
geb. Koudum 5 sept. 1778, ovl. Koudum 31 jan. 1833.

3.  Otte Jans de Bok, ged. Koudum 1 jan. 1769, ovl. Staveren 5 dec. 1825, 
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13 maart 1766, resolutie Staten van Friesland; Dr. SIMON BINKES Secretaris te 

Stavoren 106.000 ponden Spek in deeze Provintie gekogt hebbende, waar van den 

invoer en waagrecht betaald heeft, en het zelve aan de Oost Indische Compagnie 

in Holland gelevert hebbende, heeft wederom ontvangen 76 zyden van dat Spek, ’t 

welk afgekeurd was, en waar van nu by den invoert weder Impositie en Waagrecht 

werd gevordert, zoo word de Suppliant voor ditmaal daar van gelibereert (Register 

resolutien Friese Staten).

Uit dit huwelijk: 
1.  Taad Binkes, volgt VIIIb.
2.  Harmannus Binkes, ged. Staveren 5 aug. 1764. 

VIIh. Hiltjen Binkes, ged. Staveren 5 jan. 1735, ovl. Oldeberkoop 
1 juni 1811, trouwt Staveren 14 okt. 1753 prof. dr. Elias Broers Wigeri, 
geb. Wolvega 2 febr. 1731, hoogleraar aan de universiteit te Franeker, 
procureur-generaal Hof van Friesland, ovl. Wolvega 15 april 1791, zoon 
van Broer Wigeri en Geertje Klarenberg (Lende, Wigeri).
23 juni 1752, promoties Franeker; Elias Wigeri, Wolviga Frisius, jurist (Meijer, Album 

Franeker). 

11 okt. 1752, inschrijving als advocaat Hof van Friesland; dr. Elias Wigeri, hoogleraar 

Franeker; procureur-generaal (Engels, Naamlijsten). 

26 febr. 1808, proklamatie; Hiltje Binkes, weduwe van wijlen de heer E. Wigeri, in 

leven professor honnorarius aan ’s lands academie te Franeker en procureur-generaal 

van Friesland, woonachtig te Oldeberkoop, als verkoopster van landerijen te Gaast, 

de oude kooij nu tot land gemaakt (T 13-43 nr. 264 / 309). Het betreft de eendenkooi 

aangelegd in 1675 door Jacob Benckes.

Uit dit huwelijk: 
1.  Taad Wigeri, volgt VIIIc.

   

 Portret van Hiltjen Binkes 
(VIIh), gehuwd met Elias Wigeri 
(af komstig uit een particuliere 
collectie, foto RKD)

verwachtte blijkbaar niet dat zij de kleine zou zien opgroeien, want zij liet het 

aan haar man over of Tryn haar gouden oorijzer zou erven. Wanneer hij zulks 

gevoeglijk oordeelt en zij door hare liefde jegens hem en goed gedrag zich waardig maakt. 

Getekend in bijzijn van Ulphert Douwes van der Wal, schipper van Koudum 

op Workum, Taekele Everts Groeneveld, schipper, Lammert Lyckles Eckringa, 

meester schoenmaker, en Sipke Klaases Tjessema, wolkammersknecht, allen 

te Koudum (T 26 nr. 141011 / 564).

 
   Silhouetten van rijksontvanger en notaris Goswinus Keuchenius en zijn vrouw 

Wapke Jans Valck (VIIf kind 3) af komstig uit het handgeschreven album ‘Familie 
Keuchenius Friesche tak 1771-1892’ (collectie CBG, foto RKD)

VIIg. Dr. Symen (Binkesz) Binkes, geb. Staveren 30 juli 1732, secretaris, 
burgemeester en advocaat te Staveren, raadsheer Hof van Friesland 
1770-1783, ovl. Leeuwarden 26 sept. 1786, trouwt Franeker 13 april 1755 
Margareta Maria Venema, ged. Franeker 17 juni 1727, ovl. Leeuwarden 
1 juli 1820, dochter van prof. dr. Harmannus Venema, hoogleraar 
theologie en academiepredikant te Franeker, en Anna Sophia Sixti 
(NNBW; Vries et al., Heeren van den Raede nr. 224, p. 364; Sluijter, 
Repertorium ambtsdragers, nr. 9588).
28 juni 1753, promoties Franeker; Simon Binckes Stauria Frisius, Jurist (Meijer, 

Album Franeker).

3 maart 1756, overeenkomst; raden ter admiraliteit in Friesland en Sijmon Binkes te 

Stavoren, met toestemming van zijn vader Binke Binkes, zijn overeengekomen dat 

hij Sijmon Binkes ten langsten voor den tienden april ten dienste van den lande zal leeveren 

Vijftien duisent ponden buskruid het welk op de proef goed zal weezen zodanig als men gewoon 

is op de scheepen van oorlog te gebruiken (T 319 nr. 2137b).

29 maart 1757, inschijving als advocaat Hof van Friesland; dr. Simon Binkes, 

secretaris en burgemeester te Staveren (Engels, Naamlijsten).
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3.  Binke Simon Aulus, geb. Nieuweschans 22 mei 1776, ovl. voor 1783.
Uit de relatie van Margrieta en Rinse:
a.  Maria Meilsma, ged. Hijlaard 18 jan. 1763.

1763, doopboek Hijlaard; Den 18e januari is gedoopt de dogter van Rinso Meilsma 

en is genaamd Maria.

18 sept. 1781, curatelestelling nedergerecht Leeuwarden; Maria Meilsma, 

18 jaar, dochter van wijlen Grietje Vlietstra, in leven vrouw van Aulus Binkes, 

commies, rekwirant, en Tjitse van Emmenes, collecteur der lantaarngelden 

alhier, gerekwireerde. HCL autorisatie W17 / 48. Van Emmenes was getrouwd 

met Wobina Meilsma, een halfzuster van Maria.

VIIj. Petronella Binkes, geb. Workum 13 april 1738, ovl. 5 mei 1800, begr. 
Leeuwarden 12 mei 1800, trouwt 1. Leeuwarden 28 maart 1762 Dominicus 
Hamerster, geb. Leeuwarden 26 maart 1737, commies der financiën in 
Friesland, zoon van dr. Dominicus (Ages) Hamerster, raadsheer Hof van 
Friesland, en Maria Agnes Huber; trouwt 2. Leeuwarden 14 okt. 1778 
dr. Marius Nauta, advocaat, pensionaris van Leeuwarden, weduwnaar 
van Fokeltje Lauerman, zoon van Gijsbartus Nauta, fiscaal te Sloten, en 
Geertruyd Beuckens.
20 okt. 1753, promoties Franeker; Marius Nauta, Leovardia Frisius, jurist (Meijer, 

Album Franeker). Zelfde jaar als de latere raadsheer Symen Binkes. 

Uit het eerste huwelijk: 
1.  Dominicus Aggeus Hamerster, ged. Leeuwarden 17 maart 1765, 

fiscaal generaal en raadsheer van het Hof van Friesland, ovl. 
Leeuwarden 14 mei 1819, trouwt Leeuwarden 11 jan. 1796 Ytje 
Rozema, geb. Leeuwarden 16 juli 1773, daar ovl. 6 dec. 1823, dochter 
van Cornelis Rozema en Geertje van der Ark.
5 juli 1787, promoties Franeker; Dominicus Aggaeus Hamerster, Leovardia 

Frisius (Meijer, Album Franeker). Ingeschreven als advocaat Hof van Friesland 

10 juli (Engels, Naamlijsten).

  Kinderen ged. Leeuwarden: Dominicus Aggeus (1796); Agatha 
Wilhelmina (1798); Ludovicus Adrianus (1799); Petrus Pierius (1801); 
Petronella Geertruida (1802); Albertus Jacobus (1815).

VIIi. Dr. Aulus (Auke Binkesz) Binkes, ged. Staveren 23 maart 1738, 
advocaat, commies van konvooien en licenten te Langakker Schans 
en Groningen, ovl. Groningen (Pelserstraat) 24 febr. 1787, trouwt 
Leeuwarden 30 juni 1771 Margrieta Flietstra, van Hijlaard, begr. 
Groningen 26 aug. 1781. Margrieta had daarvoor een relatie met Rinse 
Meilsma, ged. Staveren 15 nov. 1720, ovl. Hijlaard 8 febr. 1766, predikant 
te Hijlaard, echtgenoot of weduwnaar van Catharina Siderius, zoon van 
Petrus Meilsma en Foekjen Riemers (Vgl. Woudstra, Siderius p. 327). Aulus 
trouwt 2. Groningen 19 okt. 1783 Elisabeth Grosieux, ged. Amsterdam 
16 sept. 1731, onderwijzeres en pensionhoudster, begr. Groningen 
10 nov. 1790, dochter van Pierre André Grosieux en Catharina Manson, 
weduwe van Jean Anthoine Chazot en eerder van Jan Pieterson de Vries.
10 sept. 1759, Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591 - 1811; Aulus Binkes 

Stauria Frisius, Jurist. 

16 okt. 1759, Hof van Friesland; inschrijving als advocaat van dr. Aulus Binkes, 

commies Langakker Schans (Engels, Naamlijsten).

31 mei 1766, advertentie Leeuwarder Courant; aankondiging van een boelgoed op 2 

juni 1766 in het sterf huis van wijlen ds. Rinse Meilsma te Hijlaard.

13 jan. 1767, notulen classis Leeuwarden; ingekomen een verzoek van de eigenerfden 

van de dorpen Hijlaard en Lions de kandidaat Dijkstra aan te stellen, na experatie 

van het genadenjaar, ’t welk zijn zal den 8 febr. 1767. De datum valt precies een jaar na 

het overlijden van Rinse Meilsma. Tegen de gewoonte in werd Meilsma’s overlijden 

niet herdacht in de classisvergadering (T 242 nr. 5). Genadejaar betekent mogelijk 

het jaar waarin het salaris wordt doorbetaald waarop rechtens geen aanspraak 

meer gemaakt kan worden; bijvoorbeeld van een overleden man aan de weduwe. 

Gnadenzeit: Zeit, in der ein rechtlich nicht mehr zustehendes Gehalt weitergezahlt wird, zum 

Beispiel des verstorbenen Mannes an die Witwe (Deutsches Wörterbuch (1972)).

7 maart 1773, ledematen en kerkenraadshandelingen van Nieuweschans; Margarietha 

Flietstra huisvrouw van de heer Aulus Binkes met attestatie van Hijlaard. 

aug. 1778, gereformeerde lidmaten Groningen; Aulus Binkes en Margreta Flietstra 

ingekomen van de Nieuwe Schans.

16 nov. 1783, testament Aulus Binkes, commies en Elisabeth Grosieux, echtelieden. 

Na het kinderloos overlijden van testator zal zijn gehele eigendom overgaan op 

testatrice en bij haar voortijdig overlijden op haar voorkind Henriette Chazot (GRA 

rechterlijke archieven IJ3).

4 febr. 1828, overlijdensakte Menaldumadeel; Henriette Marie Chazot, 60 jaar, 

ongehuwd, gedomicilieerd te Marssum, geboren te Groningen, dochter van wijlen 

de echtelieden Jean Antoine Chazot en Elisabeth Grosieux. Overleden op 25 jan. 1828 

te Groningen in het ziekenhuis. 

Uit dit huwelijk: 
1.  Simon Aulus, geb. Nieuweschans 18 mei 1772, ovl. voor 1783. 
2.  Taatje Elisabeth Aulus, geb. Nieuweschans 21 jan. 1775, ovl. voor 1783. 
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8.  Maria Theodora Wilhelmina Muntz, 2 april 1778, trouwt Cornelis 
Verniers van de Loeff. 

VIIm. Johannes Binkes, ged. Amsterdam 17 mei 1754, equipagemeester 
Admiraliteit Amsterdam, artilleriemeester der Marine, begr. Den 
Haag 6 sept. 1800, trouwt Dordrecht 13 juni 1785 Susanna Duffer, 
geb. Dordrecht 8 maart 1756, ovl. Bolsward 2 nov. 1825, dochter van 
Christoffel Duffer en Anna Dorothea Dorges.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha Binkes, ged. Amsterdam 9 aug. 1786.
2.  Jan Binkes, geb. Amsterdam 28 jan. 1789, cadet-ter-zee, ovl. 

Demerary 1803.
3.  Christoffel Johannes Binkes, volgt VIIId.
4.  Mr. Franciscus Johannes Binkes, geb. Amsterdam 17 jan. 1794 (ged. 

oude Waalse kerk), advocaat, rechter te Sneek, mede-oprichter in 
1827 en eerste secretaris (1827-1830) van Het Friesch Genootschap, 
ovl. Sneek 16 apr. 1835.
Franciscus Binkes was een studiegenoot te Amsterdam en Leiden van de latere 

liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke (Hooykaas, Thorbecke p. 727). 

Thorbecke zou na zijn studie confessionele politici zoals Christoffel Binkes 

(een broer van Franciscus) bestrijden, omdat ze vastgeroest leken te zijn aan de 

banken van de Tweede Kamer.

VIIn. Douwe Ides, geb. voor 1749, koopvaardijschipper te Koudum, ovl. 
voor 1786, trouwt Koudum 18 febr. 1770 Lyckel Annes (VIh kind 1).
22 maart 1775, bevrachtingscontract; Jan d’ Arnaud, Davidsz, namens Fa. Lubeley, De 

Wit en d’ Arnaud te Amsterdam, als bevrachter namens Samuel Crena te Dordrecht 

en Douwe Idesz van Koudum, schipper op het f luitschip ‘Catharina Johanna’ van 140 

x 34 x 15 voeten met een verdek van 7½ voet. In ballast naar Riga, herladen met balken 

en aanvullen met ballast, zowel in het ruim, tussendeks als in het kabelgat. De 

hierin aanwezige kabels moeten op het dek geplaatst worden. Lossen in Dordrecht 

(SAA 5075 nr. 10878 / 172).

20 mei 1786, proklamatie H.O.N.; Tjeerd Abbring, oud secretaris van H.O.N., als 

koper van zekere huizinge of koehuis ten oosten van Koudum, waarin zeven koe- en 

een paardenstal met een schaaphok c.a., vrij van f loreen en grondpacht, gekocht van 

de koopman Timen Gerrits te Koudum voor 5/12 en Lyckel Annes, weduwe van de 

schipper Douwe Ides, samen met Binke Annes allen te Koudum voor de resterende 

7/12 (T 13-18 nr. 27 f. 190).

20 mei 1786, proklamatie H.O.N.; Lykkel Annes, weduwe van schipper Douwe Iedes, 

mede namens haar minderjarige zoon Iede Douwes als koper van 17/24 deel in 

een deftige welgebouwde huizinge en stede c.a. ten oosten van Koudum, waarvan 

zij het resterende 7/24 part bezit, bestaande uit twee royale kamers, een mooi 

  
   Dominicus Hamerster en Pijtronella Binkes met hun zoontje Dominicus (VIIj). 

Boven de haard zijn hun familiewapens afgebeeld. Het portret hangt in de 
buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp en is eigendom van het Fries Museum  
( foto Willem Poerink).

VIIk. Maria Binkes, ged. Workum 29 okt. 1741, trouwt Leeuwarden 
1 aug. 1762 Johan Willem Muntz, ovl. omstr 1782, commissaris van de 
konvooien, equipagemeester te Harlingen. 
Kinderen gedoopt Harlingen: 
1.  Theodora Rudolfia, 28 febr. 1765.
2.  Pierius, 16 sept. 1767.
3.  Dr. Rudolphus Muntz, 16 maart 1769, advocaat Hof van Friesland, 

secretaris Wonseradeel, overl. Bolsward 7 maart 1814, trouwt 
Leeuwarden 28 nov. 1792 Anna Maria Manger.
14 mei 1791, promoties Franeker; Rudolphus Muntz, Harlinga Frisius (Meijer, 

Album Franeker).

4.  Anna Agneta Muntz, 23 nov. 1770, trouwt (attestatie van Harlingen 
27 juni 1790) Abraham Matak, onderluitenant. 

Geboren Harlingen:
5.  Gerardus, 30 aug. 1772.
6.  Simon, 23 maart 1774. 
7.  Gerardus, 27 sept. 1776.
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1777 Lisk Ydes, ged. Koudum 8 sept. 1754, daar ovl. 3 juli 1829, dochter 
van Ide Douwes en Lysbeth Nolkes (VIr kind 6).
8 december 1784, bevrachtingscontract; Johannes Luden, namens Luden en Companie 

als bevrachter en Fonger Lammerts uit Koudum, schipper op het f luitschip ‘Vrouwe 

Alida Theodora’ van 139 x 34 x 16 x 7 voeten. Van Amsterdam met goederen vrachtvrij 

naar Pernau, lossen en herladen met balken, delen, granen of andere goederen voor 

Amsterdam. Vrachtprijs 10.000 gulden met een kaplaken van 100 gulden (SAA 5075 

nr. 14196 / 755).

28 juni 1783, proklamatie H.O.N.; Fonger Lammerts, grootschipper te Koudum als 

koper van zekere halve huizinge en stede c.a., ten Oosten van Koudum, gerechtigd met 

een halve stem op nr. 75 en belast op f loreennr. 378, gekocht van Albert Ages, huisman 

te Koudum (T 13-18 nr. 27 f. 133).

1811, familienamen Koudum; Fonger Lammerts Valck. Kinderen: Lammert 26, Yde 17.

1811, familienamen Koudum; Lisk Ydes.

18 nov. 1816, obligatie; betreft een perceel land te Molkwerum - Bauke Kramer, 

landbouwer te Koudum, schuldenaar: Fonger Lammerts Valck, oud grootschipper te 

Koudum (T 26 nr. 72002 Rep.nr. 33).

Uit dit huwelijk:
1.  Lammert Fongers Valck, ged. Koudum okt. 1785, daar ovl. 13 juli 

1833, ongehuwd en zonder beroep. 
2.  Lysbert Fongers Valck, geb. Koudum 29 april 1787, ovl. voor 1811.
3.  Yde Fongers Valck, volgt VIIIe.
4.  Zymen (Symentje) Fongers Valck, geb. Koudum 24 dec. 1796, ovl. 

voor 1811.

VIIIa. Yde Jans Valck, geb. Koudum 17 nov. 1772, meesterschilder, verwer 
en glazemaker te Koudum, daar ovl. 3 juni 1823, trouwt Koudum 22 mei 
1803 Ruthje Reins, geb. Koudum 1 jan. 1773, daar ovl. 7 febr. 1826, dochter 
van Rein Jurjens en Fok Sybrens.
25 nov. 1799, weesboek H.O.N.; Gerrit Douwes en Gerrit Lelsz, bij testamentaire 

beschikking van wijlen [Tryn Ydes], weduwe van Jan Jelles, administratoren van het 

erfdeel van Iede Jansz, wiens moeder hem door zijn los gedrag de administratie niet 

toevertrouwde. Wegens afwezigheid van Gerrit Lelsz neemt Eelke Wouters diens 

plaats in (T 13-18 nr. 15, f. 149).

1811, familienamen Koudum; Yde Jans Valck.

9 maart 1826, notariële boedelinventaris; Goswinus Keuchenius, voogd van Tryn 

Yedes Valck, dochter van Yede Jans Valck, meesterschilder, verwer en glazemaker, en 

Ruttje Reins, in leven echtelieden te Koudum en aldaar overleden (T 26 nr. 141016 / 

1713).

Uit dit huwelijk:
1.  Tyn Valck, geb. Koudum 27 maart 1815, ovl. aldaar 6 dec. 1833, trouwt 

Koudum 22 mei 1833 Fonger Sybrens Steenstra, meestertimmerman.

schrijf kamertje met een optred, waaronder een grote kelder, met een mooi litshuis 

en een tuin en hof met tien mooie jonge vruchtbomen en de groedlanden ten westen 

en noorden van het huis. Voorts een jacht of schiphuis op de Wal, voorzien met een 

secreet, met vrij gebruik en opslag van de gehele Wyk en opvaart van en naar de Var. 

Bekend onder stemnummer 73, vrij van f loreen. Gekocht van de koopman Timen 

Gerrits voor 5/12 en van Binke Annes, beiden te Koudum, voor de helft van 7/12, 

samen 17/24, voor 358 gulden (T 13-18 nr. 27 f. 191).

21 dec. 1787, weesboek H.O.N.; benoeming van curatoren voor de kinderen van wijlen 

de grootschipper Douwe Ides, gehuwd met Lyckel Annes, te Koudum, genaamd 

Yde, Anne, Lysbeth, Lammert en Intj Douwes. Curatoren: De oude kapitein Ide 

Douwes, grootvader van de kinderen, en hun ooms Binke Annes, Jan Jelles en de 

grootschipper Gerrit Lelsz (T 13-18 nr. 15, f. 11).

Uit dit huwelijk:
1.  Ide Douwes de Jong, geb. Koudum 19 apr. 1771, ovl. Hindeloopen 

22 dec. 1832, trouwt Hindeloopen 20 aug. 1792 Dieuw Freerks, ged. 
Hindeloopen 4 nov. 1770, dochter van Freerk Ales en Eelk Annes.

  Kinderen ged. Koudum: Douwe (1796-1833); Lykel (1800-1836); Eelk 
(1802-vóór 1811); Freerk (1809-1856); Anne (1811-1834). 

2.  Anne Douwes.
3.  Lysbert Douwes. 
4.  Lammert Douwes.
5.  Intj Douwes.

VIIo. Janke Ydes, ged. Koudum 19 jan. 1749, ovl. omstr. 1799, trouwt 
Koudum 22 jan 1769 Pieter Pieters.
7 mei 1785, proklamatie H.O.N.; Janke Ydes en haar man Pieter Pieters, schipper te 

Koudum, als kopers van zekere kamer, lytshuis, groedland en de helft van de kelder 

waarvan de andere helft blijft bij de voorkamer die door Lyckel Annes, weduwe van 

Douwe Ydes, wordt bewoond. Bekend in het reëel cohier onder nr. 729. Gekocht van de 

oud kapitein Yde Douwes te Koudum (T 13-18 nr. 27 / 171).

31 mei 1799, weesboek H.O.N.; staat en inventaris van de goederen van wijlen Janke Ydes, 

onlangs te Koudum overleden, opgemaakt door Sybrand Peters en Fonger Lammerts, 

grootschippers te Koudum, curatoren van de minderjarige kinderen Lysbert en Tjerk 

Peters, erfgenamen ab intestato van de overledene (T 13-18 nr. 21 ongen).

Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Pieters, geb. Koudum 3 sept. 1774, ovl. voor 1799.
2. Lysbert Pieters, trouwt Age Alberts de Jong (OJ VIIIe, kind 1).
3. Tjerk Pieters, geb. Koudum 4 nov. 1784.
4.  Yde Pieters, geb. Koudum 1 nov. 1787, ovl. voor 1799.

VIIp. Fonger Lammerts Valck, ged. Koudum, 24 okt. 1751, 
koopvaardijschipper, ovl. Koudum 11 juli 1819, trouwt Koudum 16 febr. 
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misnoegen der ingezeetenen, en tot herstelling van het oud en onontbeerlijk vertrouwen op het 

Hof van Justitie noodzakelijk gereekend hebben (‘Verzameling van Placaaten missiven en 

resolutien enz. 1795’). 

VIIId. Christoffel Johannes Binkes, geb. Amsterdam 9 aug. 1791, 
grietman van Wonseradeel, lid provinciale Staten (1843-1851), lid der 
Staten-Generaal (1836-1842), ovl. Haarlem 20 apr. 1868, trouwt Bolsward 
22 nov. 1822 Elizabeth Muntz, geb. Bolsward 14 dec. 1793, ovl. Sassenheim 
2 juni 1860, dochter van dr. Rudolphus Muntz (1769-1814), secretaris 
Wonseradeel en Anna Maria Manger, ovl. 1807 (VIIk kind 3).
14 jan. 1837, Brief van C.J. van Assen aan J.R. Thorbecke. Het bevreemdt mij dat de 

schandelijke handelwijs van Binkes, lid der Kamer, geheim wordt gehouden. Hij droeg als 

grietman bij sub en obreptie zijn zoon tot zijn sekretaris voor, een jongen die nooit het ouderlijk 

huis verliet en zelfs de wettige leeftijd niet had. De gouverneur hielp er in en binnen 14 dagen 

na dat Binkes benoemd was tot grietman, was ook zijn zoon benoemd tot sekretaris (1200 

tractement). De Kok en De Beyma zijn zelfs bijna van de vakature onkundig gebleven. Ik 

heb mij die zaak bij Binnenlandsche Zaken, en bij den heer De Mey (die nog altijd koninklijk 

bezoek ontvangt) sterk aangetrokken (Hooykaas, Thorbecke III, p. 26).

13 juli 1823, Christoffel Binkes door Jacob van Lennep (1802-1868) getypeerd als den 

lompsten vlegel dien ik ken (Lennep en Hogendorp Nederland p. 60, 235. Hier per abuis 

Christiaan Binkes (1791-1868)).

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Binkes, volgt IXb.
2.  Dr. Rudolph Binkes, volgt IXc.
3.  Franciscus Binkes, geb. Bolsward 1 aug. 1816, daar ovl. 9 nov. 1816. 
4.  Samueel Hendrik Binkes, geb. Bolward 10 okt. 1819, luitenant-ter-

zee, ovl. a/b transportschip ‘Heldin’ onderweg van Batavia 21 aug. 
1862, trouwt Rotterdam 4 sept. 1861 Catharina Maria Muntz, geb. 
Lemmer 20 sept. 1823, ovl. Leeuwarden 14 aug. 1878, dochter van 
Samuel Hendrik Muntz en Catharina Maria van der Kolk.

5.  Anna Maria Binkes, volgt IXd.
6.  Johan Willem Binkes, volgt IXe.
7.  Susanna Reinoudina Binkes, geb. Bolsward 12 dec. 1832, ovl. 

Bloemendaal 5 sept. 1893, trouwt Sassenheim 27 mei 1853 jhr. 
mr. David Rutgers van Rozenburg, geb. Amsterdam 30 april 
1815, ovl. Haarlem 25 juli 1865, advocaat, lid van Provinciale- en 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, zoon van jhr. mr. David 
van Rozenburg en Elisabeth Wilhelmina Koenen.

  Kinderen geb. te Amsterdam en te Haarlem: David (1854); Elisabeth 
(1856); Christoffel (1858); Louis (1859); Anne Eliza Willem (1862); 
Reinoud Johannes (1862); Susanna Reinoudina (1864).

VIIIb. Taad Binkes, geb. Staveren 26 aug. 1759, ovl. Delfzijl 27 sept. 1786, 
trouwt Leeuwarden 4 jan. 1778 dr. Cornelis Wichers, geb. Groningen 
6 okt. 1750, hoofdman Hoge Justitiekamer van Stad en Lande, ovl. 
Groningen 8 sept. 1812, zoon van mr. Johan Wichers, hoofdman Hoge 
Justitiekamer van Stad en Lande, en Johanna Elisabeth Meurs. Cornelis 
trouwt 2. Catharina Elisabeth van Iddekinge.
Uit dit huwelijk: 
1.  Johanna Elizabet Wichers, volgt IXa.
 
VIIIc. Taad Wigeri, ovl. 9 aug. 1833, trouwt Wolvega 6 jan. 1784 dr. Jan 
Albert Willinge, advocaat, secretaris van Ooststellingwerf, raadsheer 
Hof van Friesland 1791-1795, geb. Oldeberkoop 21 juni 1760, ovl. 31 jan. 
1839. Zij kregen geen kinderen.

  

Portret van Taad Wigeri (VIIIc), 
gehuwd met Albert Jan Willinge 
(af komstig uit een particuliere collectie, 
foto RKD)

8 juli 1783, promoties universiteit Franeker; Johannes Albertus Willinga (Meijer, 

Album Franeker).

20 sept. 1785, inschrijving als advocaat Hof van Friesland; dr. Jan Albert Willinge 

(Engels, Naamlijsten). 

15 juli 1795, publicatie van de representanten van het volk van Friesland; Het is dan in 

gevolge van deese consideratien, dat wij na rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan hebben 

te decreteeren de navolgende burgers mr. Johan van Idsinga, Harmanus Ulricus Huber, 

Simon Cocq, Martinus van Viersen, Jan Albert Willinge, Willem Hendrik van Sijtzama en 

Tjepke Haitsma, allen zijnde raaden van het Hof Provinciaal, van deese hunne posten te 

ontslaan, gelijk zij daar van bij eene, door ons hun toegezondene resolutie, ontslagen zijn, 

met dien verstande echter, dat deese hun verleende dimissie aan hunne eer en goeden naam 

geen f lettrissure aanbrenge, naardien wij dezelve enkel ter wegneeming van het meergemeld 
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Hendrik van Sonsbeeck, burgemeester van Zuidwolde, Sloten (NH) 
en Vlagtwedde (1831-1903).

IXc. Dr. Rudolph Binkes, geb. Bolsward 10 jan. 1815, ovl. Haarlem 1 okt. 
1890, jurist, secretaris van Hennarderadeel en van Schoterland, griffier 
bij de arrondissementsrechtbanken te Heerenveen en Leeuwarden, 
trouwt Franeker 17 nov. 1842 Jacoba Louisa Conradina Muntz, geb. 
Lemmer 29 nov. 1821, ovl. Haarlem, 28 april 1899, dochter van Samuel 
Hendrik Muntz en Catharina Maria van der Kolk.

  

Kapitein luitenant-ter-zee Samuel 
Hendrik Binkes (IXc kind 1)  
(collectie en foto Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie)

Uit dit huwelijk: 
1.  Samuel Hendrik Binkes (1846-1921), luitenant-ter-zee, burgemeester 

van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland, trouwt 1. ’s Gravenland 
30 juni 1887 Elizabeth Cornelia Jacoba Busman (1861-1890); trouwt 
2. Landsmeer 19 mei 1892 Wilhelmina Gezina Celia Fortuyn (1863-
1947). 

2.  Elisabeth (1848-1862). 
3.  Justine Anette Binkes (1854-1937), schrijfster. 

IXd. Anna Maria Binkes, geb. Bolsward 3 febr. 1823, ovl. Den Haag 
12 febr. 1904, trouwt Haarlem 19 aug. 1862 Hanso Henricus Schotanus à 
Steringa Lemke, geb. Lutjewoude 29 juli 1824, directeur der Domeinen 
Noord Nederland, ovl. Scheveningen 4 jan. 1905, weduwnaar van Tettje 
Andreae, zoon van Willem Lemke, predikant, en Janneke Nauta.

VIIIe. Yde Fongers Valck, geb. Koudum 5 okt. 1794, schilder, daar ovl. 
19 apr. 1836, trouwt Koudum 22 sept. 1820 Liskjen Jans van der Stag, geb. 
Hamburgerberg Denemarken, ovl. Koudum 2 dec. 1833, dochter van Jan 
Feddes van der Stag, zeeman, en Trijntjen Abes.
Uit dit huwelijk:
1.  Lysbert Ydes Valck, geb. Koudum 12 juni 1821, daar ovl. 13 jan. 1835.
2.  Trijntje Ydes Valck, geb. Koudum 21 juli 1823, daar ovl. 21 juli 1833.
3.  Lisk Ydes Valck, geb. Koudum 8 maart 1825, trouwt Koudum 15 juni 

1845 Cornelis van der Woldt, geb. Medemblik 1822, varensgezel.
4.  Jetske Ydes Valck, geb. Koudum 28 nov. 1832, daar ovl. 29 nov. 1832.

IXa. Johanna Elizabet Wichers, geb. Leeuwarden 6 dec. 1778, trouwt 
Leeuwarden 13 juni 1798 dr. Pieter Wierdsma, advocaat, procureur-
generaal, president Hof van Friesland, geb. Leeuwarden 1 sept. 1776, 
zoon van Petrus Wierdsma en Jeltje van der Veen (Eekhoff, Wierdsma).
17 maart 1796, promoties Franeker; Petrus Wierdsma, Leovardia Frisius (Meijer, 

Album Franeker).

Kinderen gedoopt Leeuwarden:
1.  Maria Taad (1805-1820).
2.  Jellina Diderica (1807-1834), trouwt Johannes Schik, griffier van de 

Staten van Friesland.
3.  Petrus (1809-1826).
4.  Elisabeth Sophie Albertine Willemine Wierdsma (1811-1898), 

trouwt Leeuwarden 19 juni 1834 dr. Adolph Ypey (1805-1875), 
procureur-generaal.

5.  Hiltje Taad Wierdsma (1815), trouwt Leeuwarden 21 mei 1841 
Gerardus Antonius Ramaer, medisch dokter te Zwolle. 

6.  Emilia Wierdsma (1817-1839).
7.  Elisabeth Catharina Wierdsma (1819-1895), trouwt mr. Johan 

Herman Albarda (1826-1898).
8.  Maria Taad (1821-1873), trouwt Leeuwarden 19 nov. 1851 baron 

Tjalling Minne Watze Els Collot d’Escury (1825-1887), burgemeester 
van Barradeel.

9.  Dr. Cornelis Wichers Wierdsma (1823-1902) advocaat, grietman 
van Hennarderadeel, trouwt Leeuwarden 10 juli 1850 Rolina Maria 
Buma.

IXb. Johannes Binkes, geb. Bolsward 22 aug. 1813, daar ovl. 2 okt. 1885, 
trouwt Bolsward 11 sept. 1840 Hendrica Sabina Borgstein.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Christina Binkes, geb. Bolsward 21 juli 1841, ovl. 

Nijmegen 30 dec. 1892, trouwt Bolsward 11 sept. 1859 Lodewijk 
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3.  Parenteel van Otte Jacobs Hinnema

I. Otte Jacobs Hinnema, ovl. vóór okt. 1611, trouwt Jenck Jouckedr, ovl. 
na okt. 1611.
8 maart 1610, Hof van Friesland; Tyaard Reins te Workum, als curator van Rixt 

Tyaardsdr, ongeveer 17 jaar oud, contra Jenke Joukedr, weduwe van Otte Jacobs, Jacob 

Ottes, Jenke Ottes, en Sibbel Ottes, huisvrouw van Claas Benkes (T 14 nr. 16709, p 

196). 

26 okt. 1611, Hof van Friesland; Tiaerdt Reins, burger te Workum, als curator van 

Rixt Tiaerds, contra Jencke Jouckedr, weduwe van Otte Jacobs, Jacob Ottes, Jencke 

Ottes, Sibbel Ottes, huisvrouw van Claes Benckes, kinderen en erfgenamen van 

Otte Jacobs. Soe seijd d’impetrant [eiser] dat in leven was geweest eene Tiaerdt Tiaerdts 

van Coeverden, alias Coenincx, die in echte bij eene Geert Lambertsdr van Coeningsbergen 

in Pruisen getoogen hebbende binnen der stede Amsterdam Rixt Tiaards, zijn dochter, 

daernae ongeveer anno 1595 deeser weerelt was overleden, naerlatende d’voorschrevene Rixt 

zijn dochter met eenige schoone goederen tot Coudum gelegen, volgende ende wtwijsensde 

seeckere inventaris waeraf copie werde vertoont met selve. Het Hof vonniste gedaagde de eiser 

in het bezit te stellen van de goederen zoals nagelaten door Tiaerdt Tiaerdts, met vruchten, 

emolumenten, etc. (T 14 nr. 16485 sent. 54).

4 mei 1657, weesboek Hindeloopen; beschrijving van goederen van wijlen Rinwer 

Jacobs. Vaste goederen te Koudum o.a.: Noch een scheydbrieff van Otte Jacobs Hinnema 

c.s. van verscheydene cleyne percelen lants de dato den 26e febr. 1579 (T 13-20 nr. 61 / 88).

Uit dit huwelijk: 
1.  Jacob Ottes Hinnema, volgt IIa.
2.  Jencke [Joucke] Ottes, ovl. na 1660, trouwt mogelijk Hempck 

Fokkedr, ovl. voor 1640.
29 april 1639, Jencke Ottes te Oudega (T 13-18 nr. 33 / 233). 

1640, Stemkohier Oudega nrs. 4 (in 1698 een plaats) en 5 (in 1698 een huisstede); 

Jencke Ottes. Beide percelen in 1698 in bezit van grietman Jacob van der Waayen. 

7 febr. 1660, schuldbekentenis; Joucke Benckes Hinnema, koopman te 

Amsterdam, 800 gulden debet aan Joucke Ottes te Oudega, als restschuld, ter 

saecke van een halve huijsingen ende zatelants in Colderwolde gelegen, bij mij van hem 

gekocht. Voor 1 mei van het volgende jaar, 1661, moet Joucke Benckes Hinnema 

het resterende bedrag betalen. Registratie van de akte: 6 okt. 1662 (T 13-18 nr. 

35 / 597). 

14 mei 1660, schuldbekentenis; Joucke Binckes Hinnema wonende tot Coudum 

in Vrieslant debet 1200 gulden tegen 3% jaarlijkse rente aan Haytie Binckes 

en Otte Idses als voogden van Jan Rinwaerts, allen te Hinloopen. Onderpand: 

Mijn halve zate lant gelegen in Colderwolde inde Grietenij van Heemlumer 

Oldevaert, laetst gecocht van Joucke Ottes wonende tot Balck. Registratie van 

deze akte in H.O.N. op 26 nov. 1661 (T 13-18, nr. 35 / 533).

3.  Sibbel Ottedr Hinnema, trouwt Claes Benckes (BA IIb).

Uit dit huwelijk:
1.  Tettje Lemke (1863-1864).

IXe. Johan Willem Binkes, geb. Bolsward 13 mei 1828, vice-admiraal, 
adjudant des konings in buitengewone dienst, ovl. Den Haag 29 maart 
1891, trouwt Idaarderadeel 16 mei 1859 Titia Lemke, geb. Tjalleberd 
27 mei 1831, ovl. Den Haag 12 mei 1913, dochter van Willem Lemke, 
predikant, en Janneke Nauta.
1883, Oprichting van de ‘Vereeniging tot behartiging van de op Zee betrekking 

hebbende Onderwerpen’ [vanaf 1947 in Vereniging van Marineofficieren] te Den 

Helder. De nieuwe vereeniging is een reactie op de kritische bevindingen van de kapitein-ter-zee 

J.W. Binkes over de tot een kustvloot gereduceerde marine alsmede de ramp op 5 juli 1882 met Zr. 

Ms. ‘Adder’ voor de Nederlandse kust (Alphen, M.A. van, et al., Kroniek der Zeemacht, p. 91).

  Portret van Johan Willem Binkes (IXe.) vice-admiraal en adjudant des konings  
(collectie en foto Marine Museum te Den Helder)

Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Maria Anna Binkes, geb. Leiden 16 dec. 1861, ovl. Den 

Haag 24 febr. 1943, trouwt Den Haag 13 juni 1889 Abraham George 
Ellis, geb. Paramaribo 26 aug. 1846, vice-admiraal, commandant 
van de zeemacht in Indië, minister van Marine in het kabinet-
Kuyper 1, adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de 
Koningin, ovl. Amsterdam 29 nov. 1916, zoon van Johannes Ellis en 
de als slavin te Suriname geboren Maria Louisa de Hart.
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Stemkohier Koudum, nr. 74 een huis. Ter hoogte van huidige Ooste 
no. 17.
1640, Aege Jacobs erven eigenaar, Reuver Jacobs gebruiker.

1698, Jacob Gerbrands eigenaar, Jacob Arjens gebruiker.

1708 en 1718, Jacob Gerbrands eigenaar, Hendrik Jans gebruiker.

1728, Albert Hiddes kinderen eigenaar, Hidde Pook gebruiker.

1738, Albert Hiddes kinderen eigenaar, Thijs Sjoerds gebruiker.

1748, Gerben en Claasje Alberts eigenaar, Thijs Sjoerds en Age Sibles gebruikers.

1758 Age Sibles c.u. eigenaar, Jan Lieuwes gebruiker.

1778 en 1788, Swier Roelofs eigenaar en gebruiker.

IIIa. Ids Jacobs Hinnema, ovl. tussen 1667 en 1669, koopvaardijschipper 
te Koudum, trouwt Weyntje Jacobs, ovl. voor 1674.
3 juni 1628, tolrekening Son, Mariakirke; fortoldet skipper Ids Jacobsen aff Koudum hans 

skib dragtig 70 laster (RN EA-5023 / L0001).

17 mei 1647, gemeten schepen Harlingen; Itse Jacobs uit Koudum schipper op de ‘Hind’, 

lang 122½ x25 x13¼ Amsterdamse voeten, laadvermogen 142 lasten (Douwes, gemeten 

schepen).

15 juni 1649, bevrachtingscontract; Philip de Witte, koopman te Amsterdam, als 

bevrachter en Ids Jacobs van Koudum, schipper op de ‘Vergulde Hinne’ van 125 x 25 

x 13¾ voeten. Goederen laden in Riga, vrachtprijs 2100 gulden (SAA 5075 nr. 1533 / 30). 

15 juni 1649, Sonttolregisters; Idkse Jacobs van Coudumb.

23 mei 1650, bevrachtingscontract; Caspar Brinckman, koopman te Amsterdam, 

als bevrachter en Idts Jacobs van Koudum, schipper op de ‘Hin’ van 127 x 25 x 13¾ 

Edamse voeten. Houtwaren laden in Pernu Lijf land voor Amsterdam. Het contract is 

ondertekend door Otto Idts uit naam van zijn vader (SAA 5075 nr. 1534 / 27). 

27 dec. 1657, machtiging; de comparant Ids Jacobs van Koudum, schipper op de 

‘Susanna’, machtigt Rincke Abbes te Amsterdam om namens hem comparant goede 

opzicht te hebben op sijn constituants schip en aencleven van dien, de matrozen te betalen soo 

haest hun legdagen uijt sijn, ende voorts generalijcken dienaengaende in omnibus adlites alles 

te doen wat nodig is, met de belofte de inspanningen van de geconstiueerde te sullen approberen 

en van waerden houden. Getekend in presentie van Hylcke Douwes en Baucke Ieskes als 

getuigen (SAA 5075 nr. 2873 / 1093).

27 maart 1658, verklaring; Claes Doytjes, van Koudum, 32 jaar, stuurman, en Buwe 

Jacobs, van Warns, 21 jaar, bootsgezel, verklaren op verzoek van hun schipper Ids 

Jacobs Hinnema van Koudum, schipper op de ‘Susanna’, dat zij te Deckelenweurt, bij de 

commies die de schipper was aangewezen, het genoemde schip hebben afgeladen met 

houtwaren. Zo namen zij o.a. een partij brandhout in. Op gezag van de commies niet 

bij vamen maar bij de hoop. Zo wisten ze niet precies hoeveel brandhout met jollen aan 

boord is gebracht. Verder verklaren de getuigen dat ze op de droogte voor Draker aan 

de grond raakten en dat de schipper toen om weer vlot te raken niet meer dan anderhalf 

of twee vamen hout overboord heeft laten smijten (SAA 5075 nr. 2874 / 221).

IIa. Jacob Ottes Hinnema, ovl. na 1631, koopvaardijschipper te 
Koudum, trouwt 1. Koudum 1596 Tied Idses, ovl. vóór 1625, trouwt 2. 
Auck Jelledr.
13 sept. 1613, bevrachtingscontract; Cornelis Roemsz van Sinderdorp voor de helft 

en Jacob Jansz van Purmereijnde en Frans Gerbrantsen van Ossanen samen de 

andere helft, als bevrachters en Jacob Ottes van Koudum, schipper op Die Liefde van 

80 lasten. Van Amsterdam met delen [hout], en koopmanschappen naar Bordeaux, 

lossen, herladen met koopmanschappen, eventueel laden in Livorno, wijnen, 

kastanjes etc. voor Amsterdam, Middelburg of in de Maas. Indien de schipper door 

slecht weer genoodzaakt wordt op de uitreis Engeland aan te doen, dan kan de 

bevrachter eventueel de lading in Engeland van de hand doen en het schip op zijn 

kosten ballasten voor de verdere reis (SAA 5075 nr. 133 / 11).

28 maart 1617, tolrekening Son (N); Jacob Ottes van Koudum ballastscheeps 

ingekomen en vertrokken op 12 april (RN Tollregnskap Son, nr. EA-5023 / L0001).

16 jan. 1625, obligatie; Seerp en Tjalling van Epema bekennen schuldig te zijn aan 

Jacob Ottes en Auck Jelledochter, echtelieden te Koudum, vier honderd gulden 

op twintich stuijvers gereekent, goetlopende munten, wegens een lening. Akte was mede 

getekend door hun oom Lolle van Epema (T 13-18 nr. 34 p. 201). 

2 dec. 1631, schuldbekentenis; Reyn Doyties en Sas Auckedr echtelieden te Stavoren 

debet 600 gulden aan Jacob Ottes Hinnema en Bincke Binckes en Rinck Jacobsdr, 

echtelieden te Koudum. Onderpand een fenne land te Koudum; bij wanbetaling 

mag daarvan ook de huur geïnd worden (T 13-18 nr. 32 p. 152). 

15 juli 1648, Hof van Friesland; Ids Jacobs te Koudum, Rinwer Jacobs te Hindeloopen 

en Rinck Jacobs, weduwe van Bincke Binckes, erfgenamen van Jacob Ottes 

Hinnema, hun wijlen vader, contra Serapius van Epema, oude dijkgraaf, thans te 

Hindeloopen. Zaak ging over de terugbetaling van een obligatie d.d. 16 jan. 1626, 

op naam van Tjalling en Seerp Epema. De eisers vorderden betaling van de helft 

van 400 gulden met rente (T 14 nr. 16517, ongenummerd).

13 maart 1649, Hof van Friesland; Ids Jacobs te Koudum, Renwert Jacobs te 

Hindeloopen en Rink Jacobs, weduwe van Bincke Binckes, ook te Koudum, 

erfgenamen van Jacob Ottes Hinnema, wijlen hun vader, contra Tjalling van Epema 

te Koudum. Geen duidelijkheid over de zaak zelf. Gedaagde werd veroordeeld om 

in totaal 300 gulden aan de eisers te betalen (T 14 nr. 16518, ongenummerd).

Uit dit huwelijk:
1.  Rinck Jacobs, trouwt 1. Jarich Jayes; trouwt 2. Bencke Benckes (BA 

IIe).
2.  Ids Jacobs Hinnema, volgt IIIa.
3.  Rinwer Jacobs Hinnema, volgt IIIb.
4.  Alger Jacobs Hinnema, ovl. voor 1640, koopvaardijschipper te 

Koudum.
3 juni 1628, tolrekening Son, Maria kirke; fortoldet skipper Alker Jacobsen aff 

Koudum hans skib dragtig 70 laster (RN nr. EA-5023 / L0001).
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Het conde wesen dat d’impetrant als factoor van Joucke Binckes wegens deselve Joucke aen 

Wijncoop ofte anderen eenige penningen uijt des delves verschot ofte coopmanschap mochte 

hebben getelt, sulcx conde d’impetrant niet tot haer gedaagdes wijlen man last brengen, dan 

hadde sulcx met Joucke Binckes selven te verreeckenen. Hylcke Douwes was over deze zaak 

tegen Wijntje Jacobs, de vrouw van de schipper Ids Jacobs (gedaagdes wijlen man) al 

op 8 maart 1670 [Rol: 21 febr. 1669] in het gelijk gesteld, maar de schuld was nog altijd 

niet voldaan. Het Hof stelde de eiser in het gelijk en vonniste de gedaagde om 1720 

gulden met rente te betalen aan de eiser en de proceskosten te betalen (T 14 nr. 16547).

1700, f loreenkohier Koudum nr. 109; Ellert Fongers drie kalfsgraesen over hoog en leegh in 

Hinnemagras, […] twee hoofden over hoog en leeg in Jdts Jacobs fenne.

Stemkohier Koudum, nr. 56 een huisstede. Omgeving Konijnenbuurt / Grovestins.

1640, Ids Jacobs Hinnema eigenaar, Meyne Etties gebruiker.

1698, Jacob van der Waayen eigenaar en gebruiker.

Uit dit huwelijk:
1.  Otte Idses, volgt IVa.
2.  Jacob Idses Hinnema, volgt IVb.
3.  Antie Idses, volgt IVc.
4.  Tied Idses, volgt IVd.

 
 Schilderij van onbekende maker van Grovestinsstate te Koudum (particuliere collectie)
  Eertijds lagen hier ook de staten Galama, Epema en Keimpe Doniahuis, aldus de 

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden in het lemma over Koudum. Galama 
was een adellijke stins en het dorp had in 1578 geen twee maar drie eigenerfde huizen. 
Naast Epema (Hessel Copingae) en Aestwarda (Reynner Allerts) was het derde huis in 
bezit van Anna, Otte weduwe (Van der Meer, Ymposysje). Was Anna of haar man een 

2 juni 1658, schuldbekentenis; Ids Jacobs van Koudum, schipper op de ‘Susanna’, bekent 

1500 gulden schuldig te zijn aan Johan Wijncoop, over contante penningen tot mijn genoegen 

van hem ontfangen, welck voorschreven somma van f 1500 beloven binnen drij maenden naer 

dato deses wederom te betalen aen voorschrevene Wijncoop off thoonder deses, met de verlopen 

interesse tot ellef stuivers per cento ter maent. [6,6%] Borgen zijn Joucke Benckes en Hylke 

Douwes als principaal. Akte werd opgemaakt te Amsterdam. De schuldbekentenis 

werd onderwerp van een juridische strijd. Op 21 mei 1681 nam Hylke Douwes de 

schuldbekentenis over van Wijncoop. Akte Ingeschreven in het hypotheekboek op 16 

sept. 1669 (T 13-18 nr. 36 f. 322).

8 maart 1670, Hof van Friesland; Hylcke Douwes te Amsterdam, mede namens 

Jan Wijncoop, contra Weintie Jacobs te Koudum. Beide partijen moeten onder ede 

verklaringen af leggen (T 14 nr. 16539).

24 febr. 1674, Hof van Friesland; Hylcke Douwes te Amsterdam, contra Jacob Idses te 

Koudum, mede als curator van de minderjarige kinderen van Tied Idses bij wijlen 

Gerbrant Hartmans, Antie Idses gesterkt met haar man Evert Tiercx, kinderen en 

erfgenamen van Ids Jacobs en Weyntien Jacobs. De zaak ging over het schip ‘Susanna’ 

van wijlen schipper Ids Jacobs. De eiser had op 18 maart 1661 recht en procuratie 

gekregen om’t voornoemde schip de Susanna met recht inde wael te trecken, tot 

een vordering van 3967 gulden zou zijn betaald, waerover seer sware en langduijrige 

proceduren waren geweest, die eijndelijk bij den gerechte der stede Amsterdam waren 

getermineert. Hylcke Douwes eiste betaling van 1930 gulden. De gedaagde verweerde 

zich door te stellen dat niet de schipper maar de reders van het schip aangesproken 

dienden te worden. De rechter vonniste niet ontvankelijk, onvercort de impetrant sijn 

eijsch tegens de samentijcke reders van’t schip (T 14 nr. 16543, vonnis 33). 

19 maart en 16 juli 1678, Hof van Friesland; Hylcke Douwes te Amsterdam, cessie 

hebbend van Jan Wijncoop, beiden te Amsterdam, contra Jacob Idses Hinnema, mede 

namens de andere erfgenamen van wijlen Weyntjen Jacobs te Koudum. Volgens de 

eiser had wijlen Ids Jacobs Hinnema, schipper op ’t schip ‘Susanna’, 1500 gulden 

geleend van genoemde Wijncoop tegen een rente van elf stuivers per maand, met 

de belofte het geld binnen drie maanden terug te betalen. Hylke Douwes en Joucke 

Benckes hadden zich borg gesteld voor Hinnema (zie 2 juni 1658, T 13-18 nr 36 f 322). 

De voornoemde Idts Jacobs Hennema in gebreecke blijvende de voorschreven somma aen Jan 

Wijncoop te betalen, hadde d’impetrant den 2e december 1660 de voornoemde 1500 gulden aan 

Jan Wijncoop moeten voldoen met 220 gulden van verschenen interessen. Hylcke Douwes 

voerde aan dat hij over deze kwestie op 21 febr. 1669 een zaak had aangespannen bij 

het Hof van Friesland. De toenmalige gedaagde Wijntje Jacobs, de vrouw van schipper 

Ids Jacobs, inmiddels beide overleden, ontkende het bestaan van de vordering. Zij 

kon zich niet voorstellen dat haar man een dergelijke overeenkomst was aangegaan. 

En mocht het wel zo zijn, dan kon zij niet geloven dat haer wijlen man solde sijn in 

gebreecke gebleven, (…) te betalen waertoe hij nae rechte was geholden geweest. Ze wist 

van geen vordering, als de vordering rechtsgeldig was, waarom was ze dan niet eerder 

aangesproken? Volgens haar was niet haar man maar Joucke Benckes de schuldenaar. 
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nae Noorwegen met sijn schepie d’ Orangieboom groot 95 lasten. Tussen april 1654 en sept. 

1657 zijn zes van dergelijke registraties opgenomen, waarvan vier in 1655 (GAH 7 nr. 

501 f. 9, 49, 81, 102, 117, 124). 

6 sept. 1657, schuldbekentenis; Hylke Douwes, makelaar te Amsterdam, bekent 2000 

gulden schuldig te zijn aan Jaye Hayes, Haytje Binckes en Otte Idses als voogden 

van het nagelaten weeskind van Rinwer Jacobs te Hindeloopen. Akte ingeschreven 

30 april 1664. Akte opgemaakt bij nts. J.V. Oli (T 13-18 nr. 35 p. 729).

4 mei 1657, weesboek Hindeloopen; beschrijving van de goederen van wijlen Rinwer 

Jacobs zoals buijten de vercoopinge der boelgoederen gelaten, en overgeleverd aan 

de curator Haytie Bintkes. Na betaling van de huishuur en de meid restte 1425 

gulden 16 st. 8 pen. aan contant geld. De waarde van de schuldbekentenissen was 

in totaal 9200 gulden, waaronder: een obligatie op Annius Haersma ad 650 gulden, 

een obligatie op de Bolswarder trekvaart ad 800 gulden, een handschrift op Joucke 

Benckes ad 500 gulden, een handschrift op Sibbel Ottes Hinnema ad 300 gulden, 

een obligatie d.d. 21 juli 1629 op de stad Enkhuizen ad 800 gulden.

Scheepsparten: 1/128 (½ vierenzestigste) part aan Reyner Goyffarts schip, 1/32 part 

aan Evert Tjerks, 1/64 part aan Marten Heyns, 1/32 part aan Hidde Rinverts, 1/64 part 

aan Sierd Ockes, 1/64 part aan Symen Idses, 1/64 part aan zijn eigen schip, af komstig 

van Cristen Christens, 3/32 (1½ zestiende) part aan zijn eigen schip, 1/64 part aan 

Aelert Pieters te Koudum, 1/64 part aan Jacob Binckes, 1/32 part aan Otte Idses, 1/32 

part aan Jacob Idses.

Wijders alsoo de vaders clederen van weinich wardie waaren, oock tot dienste van de soon 

conden gebruijckt warden, mitsgaders de vaders boecken, hebben den zelven als mede de 

18 vaders hemden de soon overgelevert ende tot zijn gebruijck gelaten (T 13-20 nr. 61 / 88).

8 april 1679, Hof van Friesland; Jacob Idses Hinnema c.s. in kwaliteit van rekwirant, 

Symen Idses in kwaliteit gerekwireerde. Jacob Idses Hinnema en Antje Idses met 

Evert Freercx [Tjerks] haar man, door het kinderloos overlijden van Jan Rinwers 

mede erfgenamen van wijlen Rinwer Jacobs te Koudum, contra Simen Idses, 

grootschipper te Koudum, man van Tied Binckes, mede namens Joucke Binckes 

[ws. Haytje, want Joucke leefde niet meer] en als erfgenamen representerende wijlen 

Jacob Binckes, hun broeder, voor 3/5 parten erfgenamen van wijlen Rinwer Jacobs, 

hun oom, ofte andersins van hun wijlen neef ofte susterlingh Jan Rinwers. Grootschipper 

Rinwer Jacobs bepaalde in zijn testament dat, ingeval van kinderloos overlijden van 

zijn zoon Jan Rinwers, zijn erfenis zou gaan naar zijn broer en zuster Ids Jacobs en 

Rinck Jacobs en in geval zij waren overleden, naar hun kinderen. Toen Jan Rinwers 

inderdaad kinderloos overleed waren Ids en Rinck Jacobs ook niet meer in leven en 

ontstond er een probleem over de verdeling van de erfenis tussen hun kinderen. 

Blijkbaar konden alleen de nog levende zonen en dochters van Ids en Rinck 

aanspraak maken op een erfdeel en niet de kinderen van hun al overleden broers en 

zusters. Van Ids leefden nog twee kinderen Jacob en Antie, van Rinck waren op het 

moment van overlijden van Jan Rinwers nog drie kinderen in leven: Tied Benckes, 

getrouwd met Symen Idses, Jacob Benckes, en Haytje Benckes. Vijf erfgenamen in 

Hinnema en wordt met Keimpe Doniahuis gedoeld op Hinnemastate? Het eerste is 
denkbaar gezien de naam Otte en het tweede ook gezien de relatie tussen Keimpe Donia 
en de Hinnemastate te Jellum. Als de Koudumer Hinnemastate heeft bestaan stond 
deze mogelijk op de plaats waar rond 1665 de nog steeds bestaande state Grovestins 
verrees (Jan de Vries, ‘Straatnamen’). Het stemnummer 56 dat in 1640 het eigendom 
was van Ids Jacobs Hinnema (IIIa), hoorde in 1698 bij de Grovestinsstate. Het is 
daarom denkbaar dat de bouw van deze state te maken heeft met het verdwijnen van de 
naam Hinnema in Koudum.

IIIb. Rinwer Jacobs Hinnema, ovl. Hindeloopen 1 maart 1657, 
koopvaardijschipper te Koudum en Hindeloopen, trouwt 1. Jan Jacobs; 
trouwt 2. Hindeloopen 29 maart 1642 Dick Hayes, dochter van Haye 
Jeyes.
3 juni 1628, tolrekening Son, Mariakirke; fortoldet skipper Rinwer Jacobsen aff Koudum 

hans skip dragtig 70 laster (RN nr. EA-5023 / L0001).

2 febr. 1634, schuldbekentenis; Jan Wybes te Koudum bekent 300 gulden schuldig te 

zijn aan Renwer Jacobs en Jan Jacobsdr, echtelieden aldaar. De rente was in natura: 

het gebruik van twee hoofden maadland, die tevens als onderpand dienen (T 13-18 

nr. 32 p. 573). 

1640, stemkohier Koudum nr. 54 een huis; Rieuwer Jacobs eigenaar.

1698, stemkohier Koudum nr. 54 een huisstede; Anne Inties eigenaar.

7 maart 1635, transport; Bencke Benckes en Rinck Jacobs Hinnema echtelieden te 

Koudum en Reuwer Jacobs Hinnema en Jan Jacobs mede echtelieden aldaar, als 

kopers van seeckere beschut stuck lants leggende bij Terwische inde gerechticheijt van den 

voorseide dorpe, […] steeckende van Jolle fenne tot aen de oosterwar hebbende Sijmon Jansen 

Hollander ten suidwesten naesten. Gekocht van dorpsgenoot Andries Andries. Op 29 

maart 1637 werd de koop teruggedraaid omdat bleek dat het land fideïcommissair 

was bezwaard en daarom niet verkocht mocht worden door Andries Andries. Akte 

ingeschreven 4 nov. 1653 (T 13-18 nr. 34 f. 396-399). 

17 mei 1647, Gemeten schepen Harlingen; Rinwer Jacobs van Hindeloopen, schipper 

op de ‘Oranieboom’ van 114½ x 23¼ x 12¾ voeten, laadvermogen 110 lasten (Douwes, 

gemeten schepen).

8 maart 1650, testament van Rinwer Jacobs, grootschipper te Hindelopen. 

Erfgenaam is zijn zoon Jan Rinwers. Sierd Sierds, de half broer van Jan, erft niets, 

ook diens kinderen niet. Heye Jeyes, grootvader van Jan, erft het vruchtgebruik van 

de goederen zolang hij leeft, ook bij eventueel overlijden van Jan. Bij kinderloos 

overlijden van Jan zullen de goederen van Rinwer in eigendom overgaan op diens 

broer en zuster Ids en Rinck Jacobs. Ofte ijmandt van deselve, voor ofte nae mij stervende, 

op hunne respective kinderen, dewelcke in dien gevalle sullen staen aen hun respective olders 

plaetse (T 14 EEE2 f. 39). 

24 april 1654, last en veilgeld Harlingen; Rindver Jacobs voor comen ende gaen van ende 
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gewone uitdragers en personen die kennis hebben van partenscheeps. Welke schatting 

door Aelert is aanvaard onder jaa ende nee in eedes plaats. Grootvader Reytje Wiggerts 

werd benoemd tot curator van de vijf kinderen: Reyntjen 19 jaar, Wiggert 12 jaar, 

Symen 9 jaar, Dries 7 jaar en Fok 5 jaar. Het totale bezit exclusief het vastgoed en 

inclusief een groot aantal scheepsparten bedroeg ruim 22000 gulden (T 13-20 nr. 63 

f. 160). De goederen werden verdeeld op 31 jan. 1681 (T 13-20 nr. 68 f. 66).

30 maart 1669, weesboek Hindeloopen; inventarisatie van de bezittingen van Ewart 

Aelerts, nu getrouwd met Aelert Goyckes. In de opsomming o.a. obligaties van Jarich 

en Ewart Aelerts, als erfgenamen van hun ouders; 1/16 part scheeps aan het schip van 

haar zoon Binke Binkes;

een zilveren brandewijnskroes, Jel toekomend; een half mingelens zilveren beker, 

Tiete Ottes toekomend. Ewart Aelerts bezat in totaal voor ruim 6000 gulden aan 

roerende goederen (T 13-20 nr. 63 f. 167).

17 mei 1670, Hof van Friesland; Goycke en Otte Allerts, Reytie Wiggerts en Wybe 

Pieters, diaken van de Mennonite gemeente te Hindeloopen, contra Claesien Sierds, 

erfgename van wijlen haar man Haye Hommes, gesterkt met Andries Annes haar 

tegenwoordige man (T 14 nr. 16538 vonnis 44).

17 juli 1678, huurcontract; Enne Ennes en Tyedt Claesen (BA IIId) verklaren verhuurd 

te hebben aan Jacob Idses te Koudum, Seeckere half stucktie nieuwland gelegen voor 

Sijmen Idses huisinge tot Coudum, hebbende Benne Claesen ten suijdewesten ende vaert ten 

noordwesten, afcomstig van Otte Hinnema (T 13-18 nr. 37 / 62).

1708, f loreenkohier Hindeloopen; Ewert Alerts Roos, bezwaard met 12 pondematen, 

6 einsen en 13 penningen. Haar bezit omvatte een groot aantal kleine stukjes land 

(GAS HOA nr. 63 / 13). 

Uit het huwelijk van Otte en Tied:
1.  Tied Ottes, volgt Va. 
2.  Jel Ottes, ovl. na 1723, trouwt Hindeloopen 4 maart 1680 Broer 

Gaeles, ovl. voor 1701.
31 maart 1687, weesboek Hindeloopen; inventaris van de goederen van zaliger 

Dirk Gales. Gedurende het huwelijk van Dirk Gaeles en Folcker Symens heeft 

Broer Gaeles aan zijn genoemde broer Dirk 600 zilveren ducatons verstrekt 

(T 13-20 nr. 69 f. 182).

18 okt. 1706, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 16 juni 1701; 

Alexander Sanders, bijzitter van H.O.N., bekent 1500 gulden mij op heden tot 

mijn genoegen in groff gelt toegetelt, tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Jel 

Ottes, weduwe van Broer Gales (T 13-18 nr. 38 / 171).

20 febr. 1723, proklamatie; Jel en Tied Ottes gezusters te Hindeloopen als 

ontvangers van een donatie [schenknemers] van zekere 5 [...] en 5 penningen 

land in Poppe fenne op de kant van de Soutgracht en de Cons aan de Hanemeer 

onder Coudum leggende. Belast met 5 stuivers 4 penningen te Koudum. Aldus 

gedoneerd door Lieuke Lourens eveneens te Hindeloopen (T 13-18 nr. 25 / 401).

totaal. Voor de kinderen van Rinck was een verdeling van de erfenis per hoofd (capita) 

het voordeligst, voor die van Ids per staak (stirpes). Ze besloten in goed overleg om de 

kwestie voor te leggen aan het Hof en lootten wie de rol van eiser en wie de rol van 

gedaagde op zich zou nemen. Het Hof besloot dat de erfenis per staak verdeeld moest 

worden (T 14 nr. 16548 sententie 38. Ook: T 14 nr. 16540, 11 april 1671).

18 mei 1686, Hof van Friesland; Reyntje Allerts te Hindeloopen, getrouwd met Tied 

Ottes, en Hartman Gerbens mede namens Hidde Alberts, Fonger Hobbes [Hommes] 

en Bincke Binckes, allen te Koudum, kleinkinderen van Ids Jacobs, hun grootvader, 

contra Jacob Idses Hinnema c.s. te Koudum en contra Tied Renckes [Benckes] te 

Koudum. Beide zaken werd aangespannen over het testament d.d. 8 maart 1650 van 

Rinwer Jacobs Hinnema (zie: T 14 EEE2 f. 39). Het Hof vonniste niet ontvangbaar in 

beide zaken (T 14 nr. 16555 sententie nr. 8 en 9).

Uit het tweede huwelijk:
1.  Jan Rinwers, volgt IVe.

IVa. Otte Idses, ovl. omstr. 1663, koopvaardijschipper te Koudum, 
trouwt Hindeloopen 8 nov. 1654 Ewart (Evertje) Allerts Roos, ovl. na 1681, 
weduwe van Bencke Benckes (BA IIIm), dochter van Allert Ottes Roos, 
koopvaardijschipper te Hindeloopen en Pieter Jarichsdr, ovl. na 1661; Ewart 
trouwt 3. Hindeloopen 23 jan. 1669 Allert Goykes, koopvaardijschipper te 
Hindeloopen, scheepsbevrachter, ovl. Hindeloopen 1681, weduwnaar van 
Fock Reytjes, zoon van Goyke Allerts en Beyts Symens.
29 juli 1654, trouwregister gerecht Hindeloopen; Otte Idzes van Coudum ende Ewart 

Aelerts Wedue van Bincke Binckes t Hindeloopen hebben hen inde echte Staat begeven.

13 sept. 1658, bevrachtingscontract; William Davitson Pegges, koopman te 

Amsterdam, als bevrachter en Otte Idts van Koudum, schipper op de ‘Hin’ van ong. 

180 lasten. Houtwaren, teer en evt. andere goederen laden in Noorwegen voor Leith 

in Schotland, lossen en herladen met steenkool voor Amsterdam of Rotterdam. 

Vrachtprijs voor het traject Amsterdam-Noorwegen-Schotland 2200 gulden, en voor 

het traject Schotland-Nederland 11 gulden per last (SAA 5075 nr. 1538 p. 239).

25 sept. 1659, verklaring; de comparant Sieuwert Feddes, van Koudum, 36 jaar, 

schipper op de ‘Drie Koningen’, verklaart als getuige op verzoek van grootschipper 

Otte Idses, ook van Koudum, dat hij getuige in mei van dit jaar te Normer 12 rollen 

smalle tobacq verkocht heeft aan Roelof Augustinus aldaar (SAA 5075 nr. 2880 / 537).

17 febr. 1663, weesboek Hindeloopen; Jan Rinwerts, 21 jaar, verzoekt om tot zijn 

curator te benoemen Jacob Idzes in plaats van de overleden Otte Idzes en afrekening 

en overdracht van de administratie door de weduwe van genoemde Otte (T 13-20 nr. 

62 f. 97).

23 febr. 1664, weesboek Hindeloopen; Evert Allerts Roos, weduwe van Otte Idses 

(T 13-20 nr. 170 / 37). 

9 febr. 1669, weesboek Hindeloopen; schatting van de bezittingen van Aelert 

Goyckes, weduwnaar van Fock Reyties, nu getrouwd met Ewart Aelerts, door de 
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hadde overgelecht de annexe declaratie van schaden met A. Nauta betwistte de hoogte van de 

declaratie van 79 gulden 5 stuivers en 8 penningen. Omdat in’t af lopen van appelants galiot 

schip geen schade aende geappeleerdes grootschip ware geschiedt. De scheur in het roer was 

een oude droogtescheur geweest. Hij was door de nederrechter veroordeeld tot betalen 

maar het Hof stelde hem in het gelijk (T 14 nr. 16534).

21 okt. 1665, contract van koop en verkoop tussen schipper Jacob Idses van Koudum en 

de heer Jan van Vreland van een partij Hollandts greenen vier schore gave nommer deelen 

zoveel als het schip van schipper Sjoerd Allarts van Enkhuizen laden kan op ’t lidt van Nommer 

in Noorwegen (SAA 5075 nr. 1519).

8 aug. 1667, huurcontract; Jacob Idses verhuurt het schip ‘Hinde’ van 122½ x 25¾ x 

12¼ met een verdek van 4 Amsterdamse voeten aan het college ter admiraliteit te 

Amsterdam voor 1647½ gulden per maand. Schade of verlies is voor rekening van de 

huurder, het schip is getaxeerd op 12000 gulden (SAA 5075 nr. 1559 / 1531).

18 april 1668, borgstelling; Jacob Idses van Koudum, stelt zich vrijwillig borg voor een 

bedrag van 6000 gulden ten behoeve van Saling Idses, wiens schip ‘Grauwe Valck’ 

in Dublin in Ierland mogelijk zal worden geconfisqueerd vanwege het placaet van sijn 

conincklijke majesteit dat aldaer geen Hollantze schepen soude mogen comen. Jacob Idses 

beloofde in geval van confiscatie het genoemde bedrag aan schipper en reders uit te 

keren (SAA 5075 nr. 2878 / 329).

20 dec. 1670, Hof van Friesland; Hylcke Douwes te Amsterdam contra Jacob Idtses 

Hinnema. Het Hof veroordeelde Hinnema te gehengen ende gedogen dat de notaris 

Jan Olij op des requirants overgelegde artikel als getuige worde verhoort ende nopens de persoon 

van Jan Wijncoop ontsegt de requirant sijn versoeck (T 14 nr. 16539).

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Jacob Idses aangeslagen over een kapitaal van 7000 

gulden. 

9 april 1678, bevrachtingscontract; d’eersame Jacob Idses, koopman van Coudum in 

Vrieslandt als bevrachter en Pieter Hansz van Hoesum [Húsum] in Holsteyn, schipper van 

’t f luitschip ‘Zee-Paert’, groot omtrent 80 lasten. Ballastscheeps, en in konvooi met de 

walvisvaarders op Groenland, naar Trondheim, delen laden, lossen in Dublin Ierland. 

Vrachtprijs: 22 gulden per 124 delen, te betalen in Ierland in stukken van achten en 

kruisrijksdaalders die beide per stuk 50 stuivers waard zijn (SAA 5075 nr. 2309 / 393).

1681, proklamatie H.O.N.; Joachimus Gelly, deurwaarder van het Hof van Friesland, 

legt beslag op twee huizen naest malcanderen staande tot Coudum, waervan het een bij 

Jacob Idses en het andere bij Evert Tiercks bewoont wort, met het nieulandt daarbij ende het 

reijdtlandt aen de vaert leggende, op grond van een sententie d.d. 19 maart 1678 in het 

voordeel van Hylcke Douwes en tot nadeel van Jacob Idses (T 13-18 nr. 24 f. 243. Zie ook 

T 14 nr. 1654 (19 maart 1678) en T 13-18 nr. 36 f. 322). De schuld uit 1658 van vader Ids 

Jacobs aan Hylke Douwes werd uiteindelijk in mei 1681 voldaan.

IVc. Antie Idses Hinnema, ovl. na 1680, trouwt Evert Tiercks, geb. 
omstr. 1621, koopvaardijschipper te Molkwerum en te Koudum, ovl. na 
1681, eerder getrouwd met Jet Fungers.

IVb. Jacob Idses Hinnema, geb. 1630, ovl. na 1686, koopvaardijschipper, 
koopman en scheepsbevrachter te Koudum. 
21 juni 1651, bevrachtingscontract; Jan Pietersz Pet van Oostzaan als bevrachter en 

Jacob Idtses van Koudum, schipper op de ‘Grauwe Valck’ van 123 x 25 x 13½ x 3½ 

Zaandammer voeten. Goederen van Amsterdam naar Aarhus, lossen en herladen met 

houtwaren voor Amsterdam (SAA 5075 nr. 1535 / 5).

24 febr. 1655, last- en veilgeld Harlingen; Jacob Idses van Coudom voor comen ende gaan 

van ende nae Noorwegen met sijn schepie de Grauwe Valck ad 115 lasten (GAH 07 nr. 501 f. 76). 

17 jan. 1656, verklaring; de comparanten Jacob Itds van Koudum 26 jaar, schipper op 

de ‘Grauwe Valck’, en Oene Sibolts, 59 jaar, gewesen legger op’t selve schip, verklaren bij 

ware woorden in plaats van onder ede op verzoek van Lewe Smith van Harlingen, hoe 

waer is, Christelijck de voornoemde schipper Jacob Idts, dat het schip ‘Grauwe Valck’ is verkocht. 

Oene kreeg van de schipper de opdracht om de victualiën van boord te halen om deze 

uit te delen aan de armen. Oene verklaarde dit gedaan te hebben. De goederen heeft hij 

aan Lieuwe Smith van Harlingen gegeven, om die te brengen ter huijse van Jappe Jeuntjes, 

gelijck dezelve requirant ook heeft gedaan (SAA 5075 nr. 514 / 9).

1 sept. 1656, verklaring; Jacob Idts van Koudum, ong. 28 jaar, schipper op den schepe 

genaamd de Grauwe Valck, verklaarde op verzoek van schipper Jarich Sybollts van 

Embden dat de beide burgemeesters van Tønsberg in Noorwegen Juriaen Coldeweijn 

en Andries Matses in zijn bijzijn beloofden ieder een zestiende part te kopen in het 

nog te kopen schip van Jarich Sybolts (SAA 5075 nr. 1514, ongenummerd).

15 mei 1658, bevrachtingscontract; Hylke Douwes, makelaar, namens Jan Proviana, 

koopman te Glasgow in Schotland, als bevrachter en Jacob Ids, schipper op de ‘Hin’. 

Van Amsterdam naar Normer in Noorwegen, waar de schipper een scheepslading 

viercante gave en leverbare coopmans delen zal kopen en laden om ze te lossen, deels in Air en 

de rest in Glasgow in Schotland. Vrachtprijs 15 rijksdaalders voor iedere 100 delen, 124 te 

rekenen voor 100 (SAA 5075 nr. 2874A / 411).

1 dec. 1659, verklaring; de comparanten Pieke Reyns, van Koudum, 42 jaar, stuurman, 

en Albert Jans, van Bolsward, 43 jaar, verklaarden als getuigen op verzoek van Jacob 

Idses, van Koudum, schipper op ’t ‘Hin’ dat zij in de maand april van dit jaar met het 

schip van de requirant in Normer te Noorwegen waren, en daar gezien hebben dat de 

tollenaar aldaar het zout dat in zijn schip lag gemeten heeft, met een ton [doorgehaald: 

ongebrande off ongeeijkte tonne, daer ter werelt geen teken stont] en na meting heeft hij 30 

tonnen van het zout geconfisqueerd. Vervolgens haalden zij getuigen de gebrande 

meetton van sijn conincklijke majesteit van Denemarken van ’t land, en bleek deze groter te 

zijn dan die van de tollenaar, dat het op seven tonnen een scheelden. De requirant wees de 

tollenaar op het verschil in grootte van de tonnen en de getuigen hebben gezien dat de 

tollenaar vervolgens de gebrande en grootste ton gebruikte om het zout uit de andere 

schepen te meten (SAA 5075 nr. 2880 / 673).

14 maart 1665, Hof van Friesland; Harmen Sines Nauta, burgemeester te Harlingen 

contra Jacob Idses Hinnema, grootschipper te Koudum. De Appelant seijde onder salutaire 

rechtsreserven, dat de geappeleerde tegens hem appelant voor’t gerechte der stede Harlingen 
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gulden (SAA 5075 nr. 1546 / 17).

23 juni 1675, Sonttolregisters; Evert Tiarckx from Kaudom, komend van Pernau met 

bestemming Amsterdam, geladen met 136 Lester Roug oc biug en 17 Lester Hamp oc 3 

bants hør.

9 febr. 1678, proklamatie H.O.N.; Evert Tjercks te Koudum als koper van twee hoofden 

vijnlandt leggende over hoogh en leegh in een venne beoosten Koudum, dan nu 

Dunkarcken genaemt, ieder hoofd te Koudum belast met 9 stuivers, gekocht voor 80 

gulden per hoofd van Idts Saeckles en Idts Reyns, beiden te Molkwerum (T 13-18 nr. 

24 p. 124).

28 febr. 1680, proklamatie H.O.N.; Evert Tjercx en An Idses, echtelieden te Koudum, als 

kopers van twee hoofden fenlants tot Oost Coudum, waervan een calfsgras leggende in Hoite 

fenne en de rest in Evert fenne tot Coudum, [en] noch een pondemaet op Blockwar, beswaard 

met 27 stuijvers lants lasten. Aldus gekocht voor 125 gulden van Jisch Everts, weduwe van 

Thomas Siercx, mede namens haar kinderen (T 13-18 nr. 24 f. 195).

Uit het eerste huwelijk van Evert:
1.  Tjerk Everts, ged. Molkwerum 9 juli 1676, trouwt Molkwerum 

3 nov. 1683 Jarich Jarichs.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Jan Everts, volgt Vb.
3.  N.N. Everts, volgt Vc.
4.  Aegh Everts, volgt Vd.

IVd. Tied Idses Hinnema, ovl. vóór 1673, trouwt Gerbrand Hartmans, 
koopvaardijschipper te Koudum, ovl. voor 1665, zoon van Hartman 
Hartmans en onbekend, kleinzoon van Hartman Claesz en Peerck 
Wybes, getr. Koudum 1 jan. 1608.
Uit dit huwelijk: 
1.  Hartman Gerbrands, volgt Ve.
2.  Klaasje Gerbrands, volgt Vf.
3.  Jacob Gerbrands, volgt Vg.

IVe. Jan Rinwers, geb. 1642, ovl. Koudum 1673.
3 maart 1657, oud archief Hindeloopen; ’t gerecht gehoord hebbende ’t versoeck van Jan 

Rinwarts, old 15 jaaren ende gesien de schriftelijcke uijterste begeerte van Rinwar Jacobs zijn 

vader, in leven de 29 februari 1657 gedaan. Met instemming van zijn gekozen curator 

Haytje Binckes worden Yeye Heyes en Otte Idses, oom ende respective susterlingh, 

benoemd tot mede-curatoren van Jan Rinwers (GAS HOA nr. 409). 

12 jan. 1660, weesboek Hindeloopen; Goyts Hommes, weduwe van Jeye Heyes in 

leven curator van Jan Rinwers, draagt brieven en gelden over aan Otte Idses en 

Haytje Benckes, de andere curatoren van genoemde Jan (T 13-20 nr. 61 f. 224).

26 juli 1664, schuldbekentenis; de echtelieden Cornelis Jansen en Ansch Tjeerds, 

herbergiers te Koudum, bekennen 800 gulden schuldig te zijn aan de minderjarige 

6 aug. 1654, bevrachtingscontract; Elbert Doedes Yegant als bevrachter en Evert Tjerks 

schipper op ‘Den Gideon’ beiden van Molkwerum. Van Amsterdam naar Bergen in 

Noorwegen, goederen laden voor Amsterdam. Vrachtprijs: 5 stuivers per waag (SAA 

5075 nr. 1537 / 112).

30 aug. 1657, verklaring; de comparanten Evert Tjerks, van Molkwerum, 36 jaar, 

schipper op de ‘Gideon’ en Benne Claessen, gewezen bevrachter van het genoemde 

schip, verklaarden dat zij kortgeleden met het schip in Normer in Noorwegen zijn 

geweest en daar na aankomst het laadvermogen van het schip in lasten hadden 

aangegeven, zoals ook bij de voorgaande reis was gedaan; 100 lasten en 10.000 delen. 

Dit was geen bezwaar, temeer omdat zij beloofden het schip binnenkort te laten meten 

en branden. Echter toen het schip was geladen en vertold en klaar lag om uit te zeilen, 

kwam de ‘visiteerder’ van Normer bij hen aan boord die met groot geweld beweerde 

dat meer delen geladen waren dan aangegeven. Hij liet soldaten op het schip zetten, 

dreigde het te willen lossen, en confisqueerde 6000 van de ingeladen delen. Ze konden 

de geconfisqueerde delen terugkopen, waarvoor Pieter Ennes en Otte Idses zich borg 

stelden (SAA 5075 nr. 2873 / 593 en 649).

5 april 1658, bevrachtingscontract; Joucke Benckes Hinnema, koopman te Amsterdam, 

als bevrachter en Evert Tjerks van Molkwerum, schipper op de Gideon. Naar Sandivort 

in Noorwegen, vellingen en andere houtwaren en koopmansgoederen laden voor 

Amsterdam. Vrachtprijs: 1400 gulden (SAA 5075 nr. 2874A / 249).

7 mei 1665, hypotheekboek; Jarich van Grovestins, grietman en ontvanger H.O.N., 

bekent 1400 gulden tegen 4% rente schuldig te zijn aan Evert Tiercks en An Idses 

echtelieden te Koudum, wegens ontvangen contant geld. Akte ingeschreven: 3 aug. 

1672 (T 13-18 nr. 36 f. 590).

6 dec. 1668, transport; de comparant schipper Evert Tjerks van Molkwerum 

transporteert aan Barnard van der Linde, koopman te Amsterdam, een f luijtschip 

genaemt de Gideon, letst bij hem comparant als schipper gevoert. De kooppenningen zijn betaald. 

Poppe Symens van Stavoren compareerde als borg van de verkoper (SAA 5075 nr. 1548 / 106).

23 aug. 1669, Sonttolregisters; Euert Tiartssenn van Molqueren, in ballast komend van 

Amsterdam met bestemming Riga.

1 sept. 1671, verklaring; Samuel Isaacs, 41 jaar, en Abraham Levy, 42 jaar, tabaksverkopers 

te Amsterdam, verklaren op verzoek van Evert Tjerks van Molkwerum, dat zij ongeveer 

twee jaar geleden aan genoemde Evert 2000 pond tabak hebben verkocht en geleverd. 

Dun geel goed, gesponnen in kleine rollekens. Evert had deze in de Sont verkocht aan Albert 

Sieuwerts, die vervolgens per brief aan de attestanten had verzocht nog een partij van 

3 à 4000 pond van dezelfde soort tabak te leveren. Ze hadden Evert Tjerks gevraagd 

om de rekening te tonen, om te kunnen bepalen welke partij bedoeld werd (SAA 5075 

nr. 1521 / 274).

7 mei 1675, bevrachtingscontract; Jacob Noirot, koopman te Amsterdam als bevrachter 

en Evert Tjerks van Molkwerum, schipper op de ‘Gideon’ van 120 x 26 x 12 met een 

verdek van 4½ voeten. Van Amsterdam met het reguliere konvooi naar Pernau in 

Lijff land, granen en andere goederen laden voor Amsterdam. Vrachtprijs: 4000 
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met de kopers zelfs mandelich. Bezwaard met 2 stuivers 14 penningen f loreen. Aldus 

gekocht voor 20 gulden van Lieuke Reytjes te Hindeloopen (T 13-18 nr. 25 / 430v).

7 jan. 1736, autorisaties Hindeloopen; Pyter Tjeerds Kool koopman te Hindeloopen, 

toont aan het stadsgerecht een testament d.d. 10 juni 1733, van wijlen Tyed Ottes 

weduwe van Reyntien Allerts, Waer uit gebleeck dat wijlen Tijed Ottes hadde begeerde dat 

voorschrevene Pijtter Tjeerds Kool, naa haar overlijden tot curator tot de ontscheijdinge nog 

zou worden geauthoriseert (T 13-20 nr. 55).

Uit dit huwelijk:
1.  Pietertje Reyntjes Roos, volgt VIa. 

Vb. Jan Everts, trouwt Koudum 9 maart 1676 Wiggert Pieters, geb. 
Hindeloopen 1651, koopvaardijschipper te Hindeloopen, zoon van 
Pieter Wiggerts (Pijtter Wijggerts) en Lieuck Hommes te Hindeloopen.
23 jan. 1671, weesboek Hindeloopen; T’gerecht gehoord het versoeuk van Wigert Pieters, 

old in’t 20e jaar, soone van wijlen Pieter Wiggerts ende ’t consent van Wibrand Hessels, heeft 

den selve tot curator ad divisionem geauthoriseert, ok te wesen in de scheidinge met d’andere 

arfgenamen van Wiggert Yntjes en Piets Pieters, dewelke verklaard en belooft heeft (T 13-20 

nr. 64).

15 juni 1679, bevrachtingscontract; Hendrick Thesing als bevrachter en Wiggert 

Pieters van Hindeloopen, schipper op de ‘Hoop’ van 126 x 27½ Zaandamse voeten. 

In ballast en met koopmanschappen van Amsterdam naar Archangel, lossen en 

herladen met koopmanschappen voor Amsterdam. Retour in konvooi. Vrachtprijs 

5150 gulden (SAA 5075 nr. 2256 / 539).

1698, stemkohier Koudum, nr. 49; Wiggert Pieters.

20 febr. 1704, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 2 juli 1702; Sjoerd Tjeerds 

en Bauck Sjoerds, echtelieden te Koudum, bekennen 100 gulden tegen 4% jaarlijkse 

rente schuldig te zijn aan Wiggert Pieters en Jan Everts, echtelieden eveneens te 

Koudum (T 13-18 nr. 38 / 91).

7 mei 1706, f loreenkohier Hindeloopen; Wiggert Pieters, woonende op Coudum, hier 

aangescheven volgens deil van sijn vader Pieter Wiggerts stelle, een pondemate, een einse, drie 

en een halve penningen (GAS HOA nr. 62).

1700-1708, f loreenkohier Koudum Wiggert Pieters, een halve fenne genaamd 

Duinkerken, groot 10 hoofden, Haytje Haytjes de andere helft.

1718-1738, f loreenkohier Koudum nr. 31en 53 Evert Wiggerts, een halve fenne 

genaamd Duijnkerken, groot 10 hoofden, Haytje Haytjes de andere helft.

1748, f loreenkohier Koudum nr. 31 en 53 De burgemeester Tymen Aukes n.l., een 

halve fenne land genaamd Duijnkerken, groot 10 hoofden, Haytje Haytjes de andere 

helft.

1758, f loreenkohier Koudum nr. 31en 53 Beitj en Lieuk Tijmens, een halve fenne land 

genaamt Duinkerken, Evert en Gerrit Symens de andere helft.

1778, f loreenkohier Koudum nr. 104; Luyke Broers en Herke Dirks, getroud met Beitj 

en Lieuk Tymens een halve fenne lands genaamt Duinkerken, Evert Oostenveld 

Jan Rinwers, met consent van diens curatoren Jacob Idses en Haitje Benckes. Akte 

ingeschreven 10 sept. 1664 (T 13-18 nr. 35 f. 760 en f. 757).

16 nov. 1669, weesboek Hindeloopen; Jan Rinwers nu te Koudum jarig lang geweest 

zijnde, [meerderjarig] verklaarde dat zijn curatoren Haytje Benckes en Jacob Idses, de 

laatste in plaats van Otte Idses, hem bij het beëindigen van de curatele ten volle in 

het bezit hebben gesteld van zijn vaders- en moeders goederen. Ook Ewart Allerts, de 

weduwe van Otte Idses werd gekwiteerd (T 13-20 nr. 63 f. 228).

18 okt. 1671, schuldbekentenis; Biene Claesesz te Koudum bekent 200 gulden 

schuldig te zijn aan Jacob Idsesz en Jan Rinwers, beiden te Koudum. Registratie van 

de akte 26 okt. 1671 (T 13-18 nr. 36 f. 503). 

27 april 1672, zoutgeldbelasting; Jan Rinvers aangeslagen voor de betaling van 

16 gulden zoutgeld over een getaxeerd bezit van 14.000 gulden, hij is een van de 

hoogst aangeslagenen (GAS 01 H.O.N., nr. 18, Staat van ’t Soutgelt).

16 juli 1673, weesboek Hindeloopen; Anne Yntjes, getrouwd met Antje Sierds, Jan 

Abes, getrouwd met Dikke Sierds, en Doede Sierds, 20 jaar, gesterkt met zijn curator 

Hendrik Jappes, kinderen van wijlen de echtelieden Sierd Sierds en Taayk Harings, 

maken een verdeling van de goederen van wijlen hun oom Jan Rinwers, op basis 

van inventarisaties d.d. 17 maart en 28 juni 1673 te Koudum gemaakt. Hun deel van 

de boedel bevat o.a. 1/64 part scheeps aan Evert Tjerks schip; 1/64 part scheeps aan 

Fonger Hommes en ’T huis ende stede tot Koudum, daar Jan Rinwers uit verstorven is (T 

13-20 nr. 65 / 148, 150).

Va. Tied Ottes, geb. omstr 1655, ovl. omstr. 1735, trouwt Hindeloopen 
26 mei 1675 haar stief broer Reyntjen Allerts, geb. omstr. 1650, ovl. voor 
1681, zoon van Allert Goykes en Fock Reyties, weduwnaar van Homme 
Ottes (Douwes, ‘Beitj Tiemens’ nr. 29).
10 mei 1656, schuldbekentenis; Syds en Hessel van Epema te Koudum bekennen 

duizend gulden schuldig te zijn aan Aelert Goijckes ende Fock Reijtiesdr echteluijden tot 

Hindeloopen (T 13-08 nr. 35 / 301).

29 mei 1670, weesboek Hindeloopen; Reyntjen Aelerts getrouwd met Homme Ottes 

verklaarde zijn moeders erfdeel ontvangen te hebben (T 13-20 nr. 63 f. 167).

31 jan. 1681, weesboek Hindeloopen; verdeling van de boedel van Allert Goyckes. 

Reyntjen, Wiggert, Dries en Fock Allerts, beide laatsten minderjarig, allen kinderen 

ende erfgenamen ab intestato van wijlen Allert Goijckes, bij wijlen Fock Reijties, contra 

Ewart Allerts Roos, weduwe van Allert Goyckes (T 13-20 nr. 68 f. 66).

5 juli 1719, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 17 juni 1716; Moit Hylkes, 

weduwe van Hartman Douwes te Workum, bekent 400 gulden tegen 4% jaarlijkse 

rente schuldig te zijn aan de gezusters Tied en Jel Ottes te Hindeloopen wegens 

twee voorgaande obligaties d.d. 30 aug. 1714 en 17 maart 1715. De schipper Pieter Cool 

verklaarde op 27 april 1730 dat de lening was afgelost (T 13-18 nr. 38 / 356).

16 febr. 1726, proklamatie; Tiet en Jel Ottes tot Coudum, segge tot Hindeloopen wonende, 

als kopers van zekere 3 einsen en 12 penningen land in Poppe Fenne onder Koudum, 
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29 okt. 1693, schuldbekentenis; Ellert Fongers mede als man en voogd van Tryn Birdes 

mijn wijf, debet 200 gulden aan de edele Symen Pieters, grootschipper, en Aagt Everts 

echtelieden, beneffens de debiteuren woonachtigh tot Coudum, wegens lening van 

contant geld. Registratie 10 dec. 1699 (T 13-18 nr. 37 / 867).

25 april 1696, proklamatie H.O.N.; Bincke Oeges te Nieuwendam in Holland, als 

verkoper van een stuk nieuwland liggende te Oosten Coudum. Gekocht door Symen 

Pieters (T 13-18 nr. 37 f. 753).

26 juli 1698, Amsterdamsche Courant; 18e ’t schip van Symen Pietersz van Coudum, is voor 

dese stad gekomen.

8 sept. 1701, testament van Symen Pieters en Aagh Everts te Koudum voor nts. Simon 

van Sevenhoven te Amsterdam. De testateurs begunstigen elkaar. De langstlevende 

mag besluiten hoe de nalatenschap t.z.t. verdeeld zal worden, mits hij of zij er voor 

zal zorgen hun zes kinderen en de kinderen die eventueel nog zullen volgen, eerlijk en 

na behoren op te brengen en groot te maken, deselve doen leren eenigh kunst off handwerk daer 

mede sij haer in tijden en wijlen sullen kunnen generen (SAA 5075 nr. 5299 / 947).

Uit dit huwelijk:
1.  Intie Symens, trouwt Albert Hiddes (VIh).
2.  Pieter Symens, ovl. na 1708.
3.  An Symens, volgt VId.
4.  Evert Symens, volgt VIe.
5.  Klaasje Symens, volgt VIf.
6.  Gerrit Symens, volgt VIg. 

Ve. Hartman Gerbrands, koopvaardijschipper te Koudum, ovl. Dublin 
omstr. 1717, trouwt Koudum 22 maart 1673 Jel Tieties, dochter van 
Tydge Piers, koopvaardijschipper te Koudum, en Wreeltien Andries. Dit 
echtpaar had geen kinderen.
24 aug. 1678, bevrachtingscontract; Moses Jacobsz de Jonge, koopman te Memel in 

Courland, tegenwoordich sijnde binnen dese stede als bevrachter en Hartman Gerbrands 

van Koudum, schipper op het ‘Kasteel van Dublin’. Met goederen voor Memel in 

konvooi naar de Sont en vandaar naar Memel, lossen en herladen met goederen voor 

Amsterdam. Op terugreis in de Sont wederom aansluiten bij een konvooi (SAA 5075 

nr. 1563 / 565). 

31 aug. 1678, machtiging door Hartman Gerbrands van Koudum, schipper op het 

‘Kasteel van Dublin’ aan Tjert Clasen, inwoner van Amsterdam, om een zeker bedrag 

op te eisen bij de heer Matthijs Vermander (SAA 5075 nr. 1563 f. 597).

28 aug. 1679, civiele sententies H.O.N.; Cornelis Jappes te Molkwerum erfgenaam 

van wijlen zijn ouders Jappe Douwes en Rinck Cornelis contra Andries Hiddes, mede 

erfgenaam van wijlen zijn grootmoeder Wreeltien Andries (T 13-18 nr. 13 f. 226). 

27 aug. 1679, civiele sententies H.O.N.; aanklager Claes Heyneman contra Andries 

Hiddes mede namens zijn oom Hartman Gerbrens (T 13-18 nr. 13 f. 226).

15 maart 1718, collateraalboek H.O.N.; Albert Hiddes, koopman te Koudum 

kocht de andere helft, op 9 jan. 1773 van Intje en Tymen Gerrits (T 13-18 nr. 27 f. 13).

1840, f loreenkohier Koudum nr. 104; Gerbrand Koopmans, een stuk land Duinkerken 

genaamd, groot 2 bunder en bijna 76 roeden.

1850, f loreenkohier Koudum nr. 104 (sectie A nr. 1322, 1323, 1325) in eigendom 

overgegaan op Piebe Teekes Hoekema. 

Uit dit huwelijk:
1.  Evert Wiggerts, volgt VIb.

Vc. N.N. Everts, trouwt Haytje Haytjes, geb. omstr. 1634, koopman en 
scheepsbevrachter te Koudum, overl. voor 1685.
1 febr. 1647, weesboek Hindeloopen; gerechtelijk verzoek van Haytie Hayties, in 

zijn veertiende jaar, om Anne Eelkes tot zijn curator te benoemen in plaats van de 

overleden Jelle Aelerts (T 13-20 nr. 59 / 72, 217).

11 jan. 1659, weesboek Hindeloopen; afrekening sinds 29 febr. 1652 van Anne Eelkes, 

als curator van Haitje Haitjes die nu meerderjarig is (T 13-20 nr. 61 f. 205).

1672, f loreenkohier Hindeloopen, Haaijtje Haaijtjes te Coudum, elf eijnsen en elleftehalve 

penningen (GAS HOA nr. 58).

12 sept. 1675, verklaring; Pieter en Jacob Andries van Stavoren, kooplieden in deze 

stad, mij notaris bekend, verklaren borgen te zijn als principalen voor Haitje Haitjes 

van Koudum in Friesland, ten behoeve van de edel mogende heeren raden ende meesters 

van de reekeninge der domeijnen vande edel grootmogende heeren staten van Holland ende 

Westvriesland, omme de selve hare [...] mitsgaders de heer Cornelis Berck, drossart ende 

rentmeester op den eijland vander Schellinh ende alle anderen des behorende te sudemneren, 

bevrijden ende schadeloos te houden, van alle naemaninge op ende jegens eenen ijgelijcken 

wegens soodanige noortse last, bestaande in balcken, deelen en de sparren, als uijt het 

gebleven schip van Japke [ Jappe?] Luikes, van Hinlopen, mede in Vriesland, op’t voorseijde 

eijland vander Schellingh gestrandt, is geberght, ende aenden voornoemde Haitje Haitjes als 

bevrachter ende eijgenaer van der selver last, sal worden gerestitueerd ende geleverd (SAA 5075 

nr. 1523). Zie over de Amsterdamse kooplieden Pieter en Jacob Andries van Stavoren 

(Jan de Vries, ‘Staversen’ p. 24-25, 68-69).

16 febr. 1678, proklamatie H.O.N.; Haytie Hayties c.u. als kopers van een huis en stede 

met de groede te Koudum op het end van Nijburen, Oege Reeuwerts ten zuiden, de 

algemene weg ten noorden. Aldus gekocht voor 77 gulden 10 stuivers van de weduwe 

Wyttie Sibrens (T 13-18 nr. 24 p. 126). Een groede of grude is een schapenweide met 

‘f ijn gras’ (Waling Dijkstra, Friesch woordenboek). 

1683, f loreenkohier Hindeloopen; Haijtje Haijtjes tot Coudum, elf eijnsen en elleftehalve 

penningen (GAS, HOA nr. 59).

Uit dit huwelijk:
1.  Haytje Haytjes, volgt VIc.

Vd. Aegh Everts, ovl. voor 1708, trouwt Koudum 2 maart 1678 Symen 
Pieters, koopvaardijschipper te Koudum.
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7861 en nr. 16570, sent. 8).

12 april 1701, Hof van Friesland; Andries en Albert Hiddes kinderen en erfgenamen 

van wijlen Hidde Albarts, Claessien Gerbrands weduwe van genoemde Hidde, allen 

te Koudum, door cessie het recht verkregen van wijlen Pier Tietties als curator van 

Jel Hylckes, dochter en erfgename van wijlen haar vader Hylcke Tietties, contra Jel 

Hylckes en haar man Jan Scholtes, huisman te Koudum, als erfgename van haar 

genoemde vader (T 14 nr. 16750, interlocutoir nr. 3).

Uit het eerste huwelijk van Hidde:
1.  Andries Hiddes, ovl. voor 1718, trouwt Koudum 24 nov. 1709 Hylk 

Jelles.
14 mei 1718, registratieboek H.O.N. schuldbekentenis; Bauke Tyssen en Marten 

Symens echtelieden herbergiers in ‘De Swaen’ te Koudum, bekennen 130 

gulden tegen 5% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Hylck Jelles, weduwe van 

Andries Hiddes, als moeder van Hidde Andries (T 13-18 nr. 38 / 344).

Uit het tweede huwelijk:
2.  Albert Hiddes, volgt VIh.

Vg. Jacob Gerbrands, geb. omstr. 1651, koopvaardijschipper te Koudum, 
ovl. omstr. 1721.
27 mei 1665, recesboek H.O.N.; Sipke Pieters verzocht curator te worden van Jacob 

Gerbrands, 14 jaar, weeskind van wijlen Gerben Hartmans, heeft belofte gedaen onder 

jae ende neen in eedes plaats (T 13-18 nr. 4 f. 92).

23 nov. 1683, Oprechte Haerlemsche courant; Het schip van Riga gebleven, verstaet men te 

zijn [?] daer schipper op was Jacob Gerbrantsz van Koudum.

22 juni 1702, registratieboek H.O.N., overdracht d.d. 19 okt. 1682; Pier Thieties te 

Koudum, cedeert aan Jacob Gerbrands eveneens te Koudum, een obligatie ad 400 

gulden met de geldende rente, oorspronkelijk ten gunste van Bincke Poulus en 

Wybren Rieuwerts te Molkwerum, op 12 febr. 1682 door handen van Boris Heineman 

en de bijzitter Alexander Sanders op naam gesteld van genoemde Pier, namens de 

weeskinderen van Hylke Tytties, en op 13 febr. 1682, stellende Jacob voorschreven sijn 

persoon daer inne (T 13-18 nr. 38 / 64).

29 april 1721, collateraalboek H.O.N.; Haytje Haytjes, curator van de kinderen van 

wijlen Albert Hiddes, rapporteert het overlijden te Koudum van Jacob Gerbrands, 

oudoom van de genoemde kinderen (T 13-18 nr. 43 f. 14).

VIa. Pietertje Reyntjes Roos, geb. Hindeloopen ca. 1685, trouwt 
Workum 14 juni 1711 Johannes Hempenius, ged. Workum 28 juli 1686, 
stadssecretaris en notaris te Hindeloopen, daar ovl. 1760, zoon van dr. 
Jacobus Hempenius (1639-1714), advocaat, en Pietje Johannes Hansma 
(Hempenius, ‘Genealogie Hempenius’).
Uit dit huwelijk:
1.  Pietertje Johannes Hempenius, ged. Hindeloopen 25 dec. 1721,  

rapporteert, volgens vertoonde missive in dato 13 januari 1718, het overlijden voor enige tijd 

sonder den accuraten dag te weten tot Dublin in IJrland van zijn oom Hartman Gerbrants 

geboren te Koudum. Erfgenamen zijn Jacob Gerbrands, een broer, en de aangever die 

een zusterzoon is van de overledene. De erfgenamen zien af van het recht op het 

betalen van de 100e penning erfrecht waarvoor zij in aanmerking zouden komen 

door het laten maken van een inventaris en kiezen voor het betalen van de 30e 

penning over het kapitaal van Hartman Gerbrands, zoals staat aangegeven in het 

kohier van de honderdste penning (T 13-18 nr. 43 / 6).

Vf. Klaasje Gerbrands, ovl. na 1698, trouwt Koudum 30 maart 1672 
Hidde Alberts, ovl. voor 1698, weduwnaar van Andries Andries (getr. 
Koudum 22 april 1665). 
21 maart 1685, proklamatie H.O.N.; Hidde Alberts te Koudum als koper van o.m. een 

vierde part in Tietie Piers Fenne en een zesde part in een huis te Koudum, gekocht 

voor 330 gulden van de bijzitter Sanders, geordonneerde commissaris van de boedel 

van Pier Tieties te Koudum (T 13-18 nr. 24 p. 369).

5 juni 1698, Hof van Friesland; Catharina Beerns, weduwe van Pier Tieties te 

Koudum, met ‘jus. pro deo’ van het Hof, mede namens haar kinderen bij genoemde 

man, samen met haar crediteuren Claescke Gerbrands, weduwe van Hidde Alberts, 

Hartman en Jacob Gerbrands, allen te Koudum, en Oege Willems en Cornelis Jappes 

van Molkwerum contra Alexander Sanders te Koudum, bijzitter van het gerecht 

H.O.N., mede als ambtshalve commissaris tussen de genoemde crediteuren en de 

‘geabandonneerde boedel’ van Piet Tieties (T 14 nr. 16567 sent. 8 interlocutoir).

8 juni 1701, Hof van Friesland; Andries Hiddes en Albert Hiddes, kinderen en 

erfgenamen van wijlen Hidde Alberts, en genoemde Albert en Gerbrand Sipkes, 

erfgenamen van wijlen hun moeder Claasje Gerbrands, onlangs overleden, in 

leven weduwe van genoemde Hidde Alberts, inzake de procedure van hun moeder, 

door cessie het recht verkregen van wijlen Pier Tietties als curator van Jel Hylckes, 

dochter en erfgename van wijlen haar vader Hylcke Tietties, contra Jel Hylckes en 

haar man Jan Scholtes, huisman te Koudum, als erfgename van haar genoemde 

vader. Jel Hylckes was minderjarig toen haar vader overleed. Tot curator werd 

benoemd haar oom Pier Tietties, koopman te Koudum. In deze rol betaalde Pier 

op 28 dec. 1679 een bedrag van 400 gulden, wegens een obligatie d.d. 29 juni 1662, 

aan de erfgenamen van Haytje Lieuwes, vertegenwoordigd door Scholte Sibles en de 

notaris Bruynsma. Het geld had Pier volgens de eisers geleend van Hidde Alberts, 

zoals bleek uit een cessie d.d. 30 dec. 1679, zodat gedaagde het bedrag met rente 

schuldig was aan de eiser. Gedaagde weigerde echter te betalen omdat Pier de schuld 

voldeed namens alle kinderen van Hylcke Tietties; Jel was op dat moment niet het 

enige minderjarige kind. Het bedrag van 400 gulden werd slechts voor de helft aan 

Haytje Lieuwes uitgekeerd, de andere helft ging naar Douwe, de weduwe van Tierck 

Lieuwes. De gedaagde was bovendien niet overtuigd van de geldigheid van de door 

haar vader getekende kwitantie. Het Hof vonniste de eiser niet ontvankelijk (T 14 nr. 
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Haytjes als voogd van de doopsgezinde gemeente te Koudum, doen aangifte van het 

overlijden te Koudum op 22 april 1722 van Hylk Sibolts, weduwe van Gerrit Sybrens. 

Douw Sybrens is een schoonzuster van de overledene (T 13-18 nr. 43 / 19).

14 aug. 1728, Sonttolregisters; Hutze Huytjes van Coudum, komend van Amsterdam 

met bestemming Narva, geladen met 2400 pond tabak.

16 mei 1739, weesboek H.O.N.; inventarisatie van de boedel van Haytie Hayties de 

oude en Haytie Hayties de jonge, vader en zoon bij elkander in huys tot Coudum wonende, 

op verzoek van koopman Gerrit Symens, curator over genoemde vader en zoon. Dit 

alles naar beste kennen en geweten, weygerende Haytie Hayties de vader en soon enige 

de minste opening van saken te geven. In de boedel onder meer: enige openstaande 

rekeningen, zeker huis, stede, hoving en groede te Koudum, bewoond door de 

genoemde vader en zoon, streckende zuidoostwaarts van’t gemene pad tot in de Wyk met 

het schiphuys daar staande, de helft van een fenne ten oosten van Koudum Duynkercken 

genaamt en een lijfrentebrief d.d. 12 jan. 1685 ten profijte van Haytje Hayties nu de oude 

(T 13-18 nr.19 f. 215).

Uit dit huwelijk:
1.  Haytje Haytjes, volgt VIIa.

VId. An Symens, ovl. na 1727, trouwt 1. Bincke Annes (BA Vf ); trouwt 2. 
Hindeloopen 13 nov. 1720 Rieuwert (Ruurd) Baukes van Putten, ovl. voor 
1738.
8 febr. 1727, proklamatie; Ruurd Baukes en An Symens, echtelieden te Koudum, als 

kopers van zekere huizing, lytshuijs, hoving, groede, en nieuwland te Koudum. Per 

mei 1728 vrij van huur. Bezwaard met 7 stuivers f loreen. Aldus gekocht voor 488 

gulden 15 stuivers van C. Heineman en Albert Everts (T 13-18 nr. 25 / 441). Het betreft 

stem nr. 27 (T 13-18 nr. 25 / 365).

1728, stemkohier Koudum nr. 27 een huis; Rieuwert Baukes van Putten eigenaar en 

gebruiker.

1738, stemkohier Koudum nr. 27 een huis; Rieuwert Baukes van Putten kinderen 

eigenaar, Tjeetje Piers junior gebruiker.

Uit het tweede huwelijk: 
1.  Symen Ruurds van Putten, volgt VIIb.
2.  Aag Ruurds van Putten, trouwt Workum 15 sept. 1743 Jacob Ales.
3.  Pieter Ruyrds.

VIe. Evert Symens, geb. voor 1693, koopvaardijschipper te Koudum, ovl. 
11 juni 1776.
17 febr. 1725, proklamatie; Evert Symens als beoogde koper van zekere 1 verstal 

bouwland in het Bolwerk te Ooste van Coudum, [...] sulks met de rogge in dit vercochte 

uijtgesaeijt. Evert Wiggerts ten oosten en de bijzitter Willem Jarichs ten westen. Belast 

met 4 stuivers f loreen. Aldus gekocht voor 20 gulden van Jel Hylkes, weduwe van Jan 

Scholtes, mede namens haar kinderen. Willem Jarichs protesteerde met succes tegen 

trouwt 1. Hindeloopen 29 maart 1744 Jurjen Harmens Hermanides, 
ged. Staveren 19 aug. 1716, ovl. Hindeloopen 1761, zoon van Harmen 
Ages Hermanides, ovl. omstr 1680, en Baukje (Rienks) Renici 
(getrouwd Deersum 17 april 1712); Pietertje trouwt 2. Hindeloopen 
3 okt. 1762 dr. Suffridus Cornelis Kramer, medisch dokter te 
Workum, weduwnaar van Elisabeth Tuinman (BA Vo kind 3).

 Uit het tweede huwelijk: Titia Kramer, ged. Workum 9 okt. 1763. 

VIb. Evert Wiggerts, ovl. voor 1746, trouwt Hindeloopen 18 maart 1716 
Mary Hartmans, ovl. na 1746, dochter van Hartman Lieuckes (1651-1781), 
koopvaardijschipper en vroedsman te Hindeloopen, en Beitj Thomas. 
Dit echtpaar kreeg geen kinderen.
27 maart 1746, testament van de kinderloos overleden Mary Hartmans, weduwe 

van Evert Wiggerts; haar erfgenamen waren Beitj en Lieuck Tymens, dochters van 

Tymen Aukes. Mary bepaalde dat Beitj en Lieuk haar graf moesten onderhouden 

en van haar nalatenschap niets mochten verkopen. Het huis moest verwarmd 

en onderhouden worden, in de opkamer mocht niet worden gewoond en aan het 

interieur niets veranderd. Alles moet blijven zoals het is. Verder bepaalde ze dat 

Sybolt Sybolts en zijn vrouw niet welkom zijn op haar begrafenis en dat de kinderen 

en kindskinderen van Murkje Sjoerds tot in het zevende geslacht geen hulp of profijt 

sal gedaan worden uit haar goed, evenmin, maar dan tot in de vijfde graad, de kinderen en 

kindskinderen van wijlen Sytje Tymens (T 14 EEE8 f. 214). 

1758, f loreenkohier Koudum, nr 31; Beitj en Lieuk Tymens, een halve fenne land 

genaamt Duinkerken, groot 10 hoofden. Douwe Lammerts ten oosten.

1758, f loreenkohier Koudum, nr 53; Evert en Gerrit Symens: een halve fenne land, 

groot in’t geheel 10 hoofden, Duinkerken genaemt, Sjouwe Ellerts weduwe ten 

oosten, Joannes Coopmans ten westen.

VIc. Haytje Haytjes overl. voor 1749, koopvaardijschipper te Koudum, 
trouwt Koudum 31 dec. 1682 Sibbel Lyckles.
9 april 1687, proklamatie; Haytie Hayties, schipper en [...], echtelieden te Koudum 

als kopers van een akker zaadland, gekocht van van Piet Waltes (T 13-18 nr. 24 / 470).

12 aug. 1715, scheepsboek Hempenius; Scheepsrol en redersceduul van schipper 

Haytje Haytjes van Koudum. Onder de opvarenden staan o.a. genoemd de matrozen 

Haytje Haytjes en Evert Symens van Koudum. Bij de reders o.a. Symen Pieters erven 

voor 1/32 part en de zusters Tied en Jel Ottes elk voor 1/64 part (T 13-20 nr. 115 / 54).

4 maart 1717, collateraalboek H.O.N.; Gerrit Sybrens, Haytie Hayties en Albert 

Hiddes, als opsienders van de doopsgesinde gemeente te Koudum, doen aangifte van het 

overlijden op 30 jan. 1717 van Rink Jacobs, weduwe van Dries Jans, voor lange overleden. 

Gerrit Sybrens was een neef van de overledene en haar ab intestato erfgenaam, evenals de 

doopsgezinde gemeente te Koudum (T 13-18 nr. 43 / 1).

15 juli 1722, collateraalboek H.O.N; Douw Sybrens weduwe van Heere Jelles en Haytje 
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Amsterdam Lam en Toren 30 mei 1735, ovl. 1755, dochter van Pieter 
Outman en Josina Reijnders.

  Zoon Willem, ged. Amsterdam 1 juli 1763, trouwt Amsterdam 
10 mei 1787 Johanna Adriana Huijsen.

VIg. Gerrit Symens, geb. voor 1693, koopman te Koudum, ovl. voor 1776, 
trouwt 1. Koudum 21 nov. 1723 Lyckel Ottes; trouwt 2. Koudum 17 sept. 
1743 An Tymens, weduwe van Hessel Annes (getrouwd Hindeloopen 
18 sept. 1725).
25 jan. 1749, advertentie Amsterdamse Courant; Gerrit Blaeupot de jonge, Cornelis 

Boen, Mijndert Jansz Schaep en Johannes Kluft, makelaars, zullen op maandag 17 

febr., ’s avonds met het ophouden van de Boomklok, in het Nieuwe Heeren Logement 

verkopen twee extraordinaire welbezylde f luyt-schepen, leggende by de Kraens Boom. Het 

f luitschip St. Nicolaas van schipper Homme Reyns [Bruinsma, van Warns] 140 x 32-5 

x 14-4 lang, breed en hol, het verdek 7 voet 4 duim, de stuurplecht 10 voet 5 duim, 

nieuw uitgehaald in 1747, en het f luitschip St. Pieter van schipper Rein Idses (BA Ve 

kind 8) 138 x 33 x 14 voet 4½ duim, met een verdek van 7 voet 4 duim, de stuurplecht 

10 voet 4½ duim, nieuw uitgehaald in 1748. Nadere informatie en inventarislijst bij 

genoemde makelaars, alsmede in Coudum by Evert en Gerrit Symons.

1749, quotisatiekohieren Koudum, Gerryt Symensz, coopman, gezin van 5 volw. en 2 

kinderen, aanslag: 86-19-0.

Stemkohier Koudum, nr. 73 een huis. Mogelijk huidige Ooste no. 19.

1640, Jacob Idses eigenaar en gebruiker.

1698, Symen Pieters, n.u. en Aegh Everts eigenaren en gebruiker.

1708, Symen Pieters namens zijn kinderen Inthie, Pieter, An, Evert, Klaasje en Gerrit 

Symens eigenaar en gebruiker.

1718-1748, Evert en Gerrit Symens eigenaren en gebruikers.

1758, Evert en Gerrit Symens eigenaren Gerrit Symens gebruiker.

1778, Tymen en Intj Gerrits eigenaren, Marten Jochums en Hans Piers weduwe 

gebruikers

1788, Yde, Anne, Lysbert, Lammert en Intj Douwes eigenaren, Albert Ages gebruiker.

Uit het eerste huwelijk van Gerrit:
1.  Intj Gerrits, trouwt Anne Binkes (BA VIi).
Uit het eerste huwelijk van An:
2.  Setj Hessels, volgt VIIc.
3.  Tayk Hessels, volgt VIId.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Tymen Gerrits, volgt VIIe.

VIh. Albert Hiddes, koopman te Koudum, ovl. omstr. 1721, trouwt 
Hemelum 20 febr. 1707 Inthie Symens (Vd kind 1), ovl. voor 1719. 
23 maart 1714, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 1 febr. 1714; Harmannus 

de verkoop; f iat consent op de niaarnemer (T 13-18 nr. 25 / 418).

10 maart 1744, procuratie van Evert en Gerrit Symens, kooplieden te Koudum, aan 

Erasmus van den Burgh, koopman te St. Petersburg, om van Henrix Johan Clayhills, 

koopman te St. Petersburg, te vorderen hetgeen hij hen schuldig is (SAA 5075 nr. 

10356 / 338). 

13 dec. 1746, transporten Amsterdam; de comparant kapitein Auke Volkerts te 

Koudum, gevolmachtigde van Eelke Rijnders en Evert Symens, beiden te Koudum, 

bij testament van Abbe Eelkes Rijnders d.d. 19 maart 1737 voor notaris Jan Ardinois 

verleden, aangewezen als executeurs van genoemd testament van wijlen Abbe Eelkes 

Rijnders, die op 23 febr. 1712 eigenaar werd van een huis en erf op de binnenkant van 

het Nieuwe Eiland, het vijfde huis van de nieuwe waterkering, daer ’t Huys Egmond 

boven de deur staat, dat nu publiekelijk geveild is en gekocht door Jan Grauw.

1749, quotisatiekohieren Koudum; Evert Symens, gewesen groot schipper, 1 volw., 

aanslag 25-17-0.

11 juni 1757, gerecht H.O.N.; Luitje Tjerks te Koudum, echtgenote van schipper 

Rein Broers, contra schipper Evert Symens en koopman Gerrit Symens, beiden te 

Koudum. Gedaagden werden verplicht om met de andere erfgenamen van wijlen de 

echtelieden Rienk Scheltes en Yme Douwes te procederen tot scheiding en deling 

van de boedel en aan de eiser haar 1/14 part te laten toekomen. Volgende zaak is 

identiek met als gedaagde Douwe Gerbens (T 13-18 nr. 13, f. 304).

3 juli 1776, collateraalboek H.O.N.; Symen Ruurds van Putten, grootschipper te 

Hindeloopen, mede als curator van An en Binke Annes, minderjarige kinderen 

van wijlen Anne Binkes, bij Intj Gerritsdr, en als lasthebber van Claas [Claasje] 

Alberts, Aagt Ruurds, Intje Gerrits, Tymen Gerrits en Douwe Ides, als man en 

voogd van Lykel Annes, doet aangifte van het overlijden op dinsdag 11 juni 1776 

te Koudum van Evert Symens. De aangevers zijn erfgenamen van de overledene 

(T 13-18 nr. 43 f. 125).

VIf. Klaasje Symens, geb. omstr. 1691, ovl. voor 1755, trouwt Amsterdam 
26 juni 1716 Wilhelmus (Willem) van Leut, ged. Amsterdam 30 dec. 
1690, ovl. voor 1755, zoon van Pieter van Leut, hoedenkramer en Ageta 
Sijpmans.
19 febr. 1718, proklamatie; de gebroeders Evert en Gerrit Symens, meerderjarige 

vrijgezellen te Koudum, als kopers van zekere stemgerechtigde huizing, staande op 

De Wal, met lijtj huijs, voorhuijs, hof en groede, zoals door de proclamanten zelf bewoond en 

rondom met doelstenen van zijn naastliggers gescheiden. Vrij van f loreen en grondpacht. 

Jacob Gerbrands ten oosten, Joltje Jacobs ten westen en de kopers zelf ten noordwesten. 

Aldus gekocht voor 430 gulden van Klaasje Symens te Amsterdam, huisvrouw van de 

heer Willem van Leut (T 13-18 nr. 25 / 341v). Het betreft stemnummer 73.

Uit dit huwelijk:
1.  Willem van Leut, ged. Amsterdam Oude Kerk 2 april 1723, ovl. 

voor 1769, trouwt Amsterdam 19 dec. 1755 Cornelia Outman, ged. 
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Albert Hommes bij wijlen zijn vrouw Aagje Alberts, doen aangifte van het 

overlijden van Hidde Alberts, vrijgezel te Koudum, van wie de aangevers 

erfgenaam zijn. Omtrent nieuwjaar verliet Hidde Amsterdam op schaatsen, 

in gezelschap van een groep. Samen met veerschipper Andries Sjoerds 

scheidde hij van het gezelschap toen ze schaatsend bij Harderwijk waren. 

Sinds die tijd worden ze vermist. Seer apparent in’t ijs gevallen en verdroncken 

(T 13-18 nr. 43 f. 68).

4.   Aagje Alberts, volgt VIIg.

VIIa. Haytje Haytjes, geb. voor 1685, overl. Koudum 19 mei 1751, trouwt 
Koudum 3 sept. 1725 Yeb Rinners, overl. Molkwerum 24 dec. 1752, 
dochter van Rinner Sibles en Barber Wybrens. Haytje en Yeb hadden 
geen nakomelingen. Yeb trouwt 2. Molkwerum 17 juni 1752 Homme 
Frieskes, weduwnaar van Aagje Alberts (VIIg).
23 maart 1730, collateraalboek H.O.N.; Sible Rinners te Molkwerum, mede namens 

zijn zuster Jeb Rinners aldaar, rapporteert het overlijden te Molkwerum op 1 jan. 

1730 van Wybren Rinners. Erfgenamen zijn de aangever en zijn zuster elk voor 1/3 

en hun moeder Barber Wybrens voor 1/3 (T 13-18 nr. 43 f. 42; op f. 74 het overlijden 

van Sible Rinners).

1 okt. 1739, weesboek H.O.N.; inventarisatie van de goederen van Haytie Hayties 

de jonge, ten huize van Jeb Rinnerts te Molkwerum, zijn huisvrouw, ten eynde 

deselve gedeelt en gescheyden kunnen warden, op verzoek van Gerrit Symens, koopman 

te Koudum, en secretaris Jan Galtema, door het Hof van Friesland aangewezen 

curatoren van genoemde Haytie (T 13-18 nr. 19 f. 224).

1749 quotisatiekohieren, Koudum; Haytje Haytjes, leeft van de renthen 1 volwassene, 

aanslag: 22-5-0.

28 mei 1751, collateraalboek H.O.N.; Gerrit Symens, koopman te Koudum doet 

aangifte van het overlijden te Koudum op 19 mei 1751 van Haytie Hayties. Welker 

nalatenschap op den comparant volgens testament is comen te vererven, sijnde deselve een 

volle neef van de overledene. Goedschatting 4500 gulden (T 13-18 nr. 43 f. 82).

VIIb. Symen Ruurds van Putten, koopvaardijschipper te Hindeloopen, 
trouwt Hindeloopen 9 juni 1750 Jaay Sierds.
22 juni 1747, registratieboek H.O.N., transport d.d. 13 maart 1747; Symen Ruurds, 

grootschipper, Pieter Ruurds, varensgezel, beiden woonachtig te Koudum en 

beiden met handlichting Venia Atatis, en Aagjen Ruurds met haar man Jacob Ales, 

uurwerkmaker te Workum, doneren om moverende reden de helft van een stuk land 

te Koudum genaamd ’t Nieuwland, aan Frederik Sloterdijk, regerend burgemeester 

te Workum en gedeputeerde van Friesland, tevens eigenaar van de andere helft. 

Belast met 24 f loreen en strekkend van achter het jachthok van Broer Ages tot aan de 

vaart (T 13-18 nr. 39 / 70).

Uit dit huwelijk:

Eckringa, oud bijzitter, en Antje Paulus, echtelieden te Koudum, bekennen 1581 

gulden schuldig te zijn aan Gerrit Meeuwis Curee, koopman te Koudum, wegens koop 

en levering van een heerlicke en adelicke stemdragende huysinge met de stede, Epema Sathe 

genaemt, met hovinge, bomen, plantagie, nieuwland, schiphuis c.o.a. gelegen in het suijwester 

quatier van voorschreven dorpe. De koopsom mocht in termijnen voldaan worden. (T 13-18 

nr. 38 / 314).

29 maart 1714, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 22 maart 1714; Harmannus 

Eckringa oud bijzitter en Antje Radinga, echtelieden te Koudum, bekennen 500 gulden 

tegen 4,5% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan hun buurman de koopman Albert 

Hiddes (T 13-18 nr. 38 / 315).

20 mei 1719, proklamatie; Albert Hiddes, koopman te Koudum, namens zijn 

minderjarige kinderen bij wijlen zijn vrouw Yntje Symens, als koper van de helft van 

zekere vastigheden zoals omschreven. O.a.: Een fenne met een watermolen groot 5 hoofden, 

op ’t oost van Koudum. Aldus gekocht voor 400 gulden van Klaasje Symens, huisvrouw 

van Willem van Leut (T 13-18 nr. 25 / 364).

23 maart 1720, proklamatie; Albert Hiddes, koopman te Koudum, als koper van diverse 

stukjes land te Koudum, waaronder 6 verstal te Ooste, tussen de brede en de smalle weg 

en 1 verstal aan de oostkant van’t Gele Pad (T 13-18 nr. 25 / 373).

7 mei 1733, weesboek H.O.N.; Hidde Alberts, mede als gelastigde van zijn broer Gerben 

Alberts en zijn zusters Aagh en Claasjen, die allen minderjarig zijn, doch met veniam 

aetatis van het Hof van Friesland, gezamenlijk erfgenamen van wijlen hun ouders de 

echtelieden Albert Hiddes en Yntj Symens, versus Sipke Reyners te Molkwerum, die 

op verzoek van de eerstgenoemden, als hun medecurator een eijgenhandige geschreven 

reeckeningh van sijn ontvangh en uitgave heeft gedaan. De opsomming begint met de 

contanten ad 13795-16-10 zoals aangetroffen in het sterf huis van Albert Hiddes. Sipke 

kocht van het geld obligaties ten behoeve van de kinderen, ter waarde van 7849-6-0 (T 

13-18 nr. 23 / 81).

Uit dit huwelijk:
1.   Klaasje Alberts, volgt VIIf.
2.   Gerbrand Alberts, geb. na 1708, ovl. 1 jan 1763, trouwt N.N.

1749 quotisatie Koudum; Gerben Alberts, leeft van de renthen, 1 volw., 1 kind, 

aanslag 33-1-00.

31 jan. 1763, collateraalboek H.O.N.; Age Sibles getrouwd met Claesje Alberts 

doet aangifte van het overlijden in Koudum op zaterdag 1 januari 1763 van 

Gerben Alberts. De overledene was een volle broer van genoemde Claesje (T 13-

18 nr. 43 / 101).

3. Hidde Alberts, geb. omstr. 1708, schipper, ovl. 1743.
17 juli 1742, Sonttolregisters 504522; Hidde Alberts van Koudum, komend van 

Bergen met bestemming Stockholm, geladen met Tørfisk og Sild.

28 maart 1743, collateraalboek H.O.N.; Claasjen Alberts, meerderjarige 

vrijster, Gerben Alberts, meerderjarig, beiden te Koudum, en Homme 

Frieskes, leraar van de Mennoniete gemeente te Molkwerum, als vader van 
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1.  An Tymens, geb. omstr. 1772, ovl. Koudum 18 juni 1823.
Familienamen 1811 Koudum; An Tijmens, doch de comparante door een toeval niet 

kunnend teekenen hebben wij deze alleen geteekend.

9 juli 1823, inventarisatie, verdeling en verkoop van de overlijdensboedel van 

An Tymens te Koudum, in leven ongehuwd en zonder beroep, wonende aldaar 

op nr. 94. Vermoedelijke erfgenamen van vaders zijde: Hessel Wybes Leegen, 

koopman te Hindeloopen, Folkert Aukes Zeilmaker, zeilmaker van beroep, 

wonende te Oostzaandam, An Wybes, weduwe van Oepke Martens Boomsma, 

en Jisk Wiebes, dienstmeid te Koudum, laatstgenoemde geassisteerd door 

de administrerende armenvoogd van Koudum Gerben Willems Jaarsma, als 

haar in alimentatie hebbende, allen erfgenamen in de vierde graad. Van moeders 

zijde: Tjeerd Siblesz, koopman, Antje Siblesz, gesepareerde huisvrouw van de 

hoogleraar Johannes Anthony Lotze, Alida Siblesz, weduwe van Cornelis Baak, 

Antje Siblesz, getrouwd met Barend van Rinsum, makelaar, en Jan Siblesz, 

allen te Amsterdam, en Jan Tjeerds Zwaan, van Hindeloopen, ook allen in de 

vierde graad van verwantschap (T 26 nr. 72006 123, 130, 132 en 133). De erven 

van An Tymens van moederskant stammen af van de broers van Hidde Eukes, 

genaamd Sible, trouwt Hindeloopen 17 maart 1721 An Broers, en Tjeerd, trouwt 

Molkwerum 29 april 1714 Aag Gerbrands.

VIIf. Klaasje Alberts, geb. na 1708, ovl. na 1776, trouwt Koudum 2 nov. 
1744 Age Sibles, koopvaardijschipper, huisman en ontvanger te Koudum, 
ovl. 1769, zoon van Sible Ruurds en Sibbel Ages te Warns.
19 jan 1744, doopsgezinde lidmaten Warns; Age Sibles gekozen diaken.

1747 en 1748, doopsgezinde lidmaten Warns; Age Sibles, oud diaken vertrokken naar 

Koudum.

1749, quotisatiekohieren Koudum; Age Sibles, leeft van de renthen. Gezin van 3 volw. en 

2 kinderen, aanslag 84-17-0.

12 juli 1769 tot 13 sept. 1769, weesboek H.O.N.; inventarisatie en verdeling van de 

boedel en het onroerend goed van Age Sibles in leven grootschipper te Koudum, 

op verzoek van dr. Adrianus van Loon, secretaris te Hindeloopen, curator van de 

boedel, versus Claasje Alberts weduwe van de overledene, geassisteerd door notaris 

W. Atsma en U.J. Holwida wegens Geis Ages gehuwd mer Jurjen Alberts. Taxatie en 

verdeling werden gedaan door Ellert Sjouwes en Jantje Jacobs, huislieden te Koudum 

(T 13-18 nr. 20 f. 253, 280, 283).

18 okt. 1777, proklamatie; Swier Roelofs, wonend onder Ysbrechtum, als koper van 

zekere huizing, koehuis en groede c.s., staande en gelegen te oosten van Koudum, 

met stemnummer 74. In het f loreenkohier belast met 6 stuivers op nummer 378. Jolle 

Jolles ten oosten en Tymen en Intj Gerrits ten westen. Ten tweede een Nieuwland, 

ong. 1 pondemaat groot liggend te Ooste, oosten van Coudum. In het f loreenkohier 

belast met 10 stuivers op nr. 369. Jolle Jolles ten oosten en Tymen en Intje Gerrits ten 

westen, de groedlanden ten zuiden en de Var ten noorden. Aldus gekocht voor 200 

1.    Sierd Symens van Putten, volgt VIIIa.
2.   Ruurd Symens van Putten, volgt VIIIb.
3.   An Symens van Putten, volgt VIIIc.

VIIc. Setj Hessels, trouwt Koudum 13 sept. 1761 Wybe Durks, 
koopvaardijschipper.
Uit dit huwelijk:
1.   An Wybes, trouwt Koudum 11 febr. 1798 Oepke Martens Boomsma, 

geb. Dronrijp 9 apr. 1766, ovl. voor 1811, zoon van Marten Jochums 
Boomsma en Martjen Oepkes.
1811, familienamen Koudum; Marten Jochums Boomsma. Kinderen: Sytske 

50 te Hindelopen en Jochemma 33 te Hindelopen. Kindskinderen: Wybe 10, 

Marten 6, Martje 8 (v. Oepke te Koudum).

2.   Jisk Wybes, dienstmeid te Koudum.
3.   Hessel Wybes Leegen, geb. Koudum omstr. 1761, koopman, ovl. 

Hindeloopen 13 dec. 1823, trouwt Bauk Klazes, geb. Hindeloopen 
omstr. 1766, daar ovl. 20 mei 1822, dochter van Klaas Hendriks 
Leegen, olieslager en Jantje Gerrits.
1811, familienamen Hindeloopen; Hessel Wiebes Leegen, Kinderen: Jantjen 14.

VIId. Tayk Hessels, trouwt Warns 2 maart 1775 Auke Feltjers of Folkerts, 
waarschijnlijk een zoon van Feltjer Aukes en Ansk Hylkes.
Uit dit huwelijk:
1.  Feltjer (Folkert) Aukes Zeilenmaker, ovl. Zaandam 17 febr. 1833, 

trouwt Maartje Cornelis Saaf.
  Kinderen geb. Basingerhorn: Tayk (1798-1874, trouwt Dirk Kan); 

Grietje (1799); Crelis (1803).

VIIe. Tymen Gerrits, overl. voor 1811, trouwt Koudum 22 april 1770 
Wypk Hiddes, geb. Hindeloopen 15 juli 1745, overl. Koudum 23 okt. 1815, 
dochter van Hidde Eukes, koopvaardijschipper te Hindeloopen, en 
Tied Jans.
21 febr. 1778, proklamatie H.O.N.; Timen Gerrits als koper van zekere deftige huysinge 

en steede c.a., aan de nieuwe straat in de gebuurte van Koudum, bestaande uit twee kamers, 

een houten litshys, een bleekveld etc., gekocht voor 700 gulden van Siouk Durks getrouwd 

met Sjouwe Ellerts (T 13-18 nr. 27 f. 39).  

20 mei 1786, proklamatie H.O.N.; Tjeerd Abbring, oud secretaris van H.O.N., als 

koper van zekere huizinge of koehuis ten oosten van Koudum, waarin zeven koe- en 

een paardenstal met een schaaphok c.a., gekocht van de koopman Timen Gerrits te 

Koudum voor 5/12 en Lyckel Annes weduwe van de schipper Douwe Ides samen met 

Binke Annes allen te Koudum voor de resterende 7/12 (T 13-18 nr. 27 f. 190).

Uit dit huwelijk:
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13 dec. 1774, collateraalboek H.O.N.; Hisje Pieters te Molkwerum doet aangifte van 

het overlijden te Molkwerum op 7 okt. 1774 van haar man Homme Frieskes. Voor 

de te betalen schatting werd een inventaris gemaakt. In de boedel o.a. een plaats te 

Workum St. Ursula genaamd en vele huizen met of zonder koehuis te Molkwerum; 

een zilveren zakhorloge t.w.v. 40 gulden. In totaal was de waarde van het door Hisje 

Pieters geërfde vermogen 90.650 gulden (T 13-18 nr. 43 f. 107).

16 aug. 1782, collateraalboek H.O.N.; Albert Heyns, getrouwd met Fok Harings te 

Molkwerum, doet aangifte van het overlijden op donderdag 4 juli 1782 te Molkwerum 

van Hisje Pieters, weduwe van de raadsman Homme Frieskes. Erfgenaam was 

genoemde Fok Harings, een nicht van de overledene. Het getaxeerde vermogen 

waarover de 40e penning betaald moest worden bedroeg maar liefst 137.588 gulden 

(T 13-18 nr. 43 f. 201).

Uit het eerste huwelijk:
1.  Albert Hommes, ovl. voor 1763.

VIIIa. Sierd Symens van Putten, geb. Hindeloopen 6 juli 1758, ovl. 
Bolsward 27 mei 1814, grootschipper te Hindeloopen, trekschipper 
te Bolsward, trouwt Hindeloopen 1 maart 1783 Lieuwk Douwes, geb. 
Hindeloopen 1 nov. 1761, daar ovl. 16 sept. 1829, dochter van Douwe 
Reitjes, grootschipper, en Wypk Wybes.
25 nov. 1810, machtiging; de eerzame Sierd van Putten te Hindeloopen, mede als 

voogd van Tjalke Luitjens, de zoon van wijlen An Symens van Putten, en Jaay van 

Putten, dochter van wijlen Ruurd van Putten, gezamenlijke erfgenamen van Symen 

van Putten en in die kwaliteit medereders van het f luitschip Het Vertrouwen, 

machtigen Elle Douwes, grootschipper te Hindeloopen, thans te Amsterdam, om 

namens hen constituanten de gelden te ontvangen van de verkoop van het genoemde 

f luitschip (T 26 nr. 62001 / 75).

14 aug. 1822, testament Lieuwk Douwes te Hindeloopen, weduwe van Sierd van Putten. 

Begunstigden: de kinderen van haar broers, genaamd Beytjen en Bauck Reitjes 

Douwes en Wypk en Douwe Elles Douwes en Jaay van Putten, huisvrouw van Gerrit 

Hylkes Roosjen. Tot haar universele erfgenamen benoemde Lieuwk haar broers Wiebe 

en Elle Douwes en de kinderen van wijlen haar broer Reytje (T 26 nr. 141014 / 1295).

16 juli 1830, verdeling van de boedel van wijlen Sierd Symens van Putten, in leven 

trekschipper te Bolsward en getrouwd met Lieuwk Douwes die recentelijk is 

overleden en het vruchtgebruik had van wijlen haar mans goederen. Begunstigden: 

Jaay van Putten te Hindeloopen en haar man Gerrit Hylkes Roosjen, schuitschipper, 

de laatste met procuratie, d.d. 29 maart 1830 verleden voor notaris Abraham van 

der Swalme te Vlissingen in Zeeland, van Coenraad Jilleba, arbeider te Vlissingen, 

als voogd van Anna Luitjes, minderjarige dochter van wijlen Tjalke Lutjes, in 

leven zeeman van beroep, gehuwd met Johanna Margreta Jilleba. Roosjen in dezen 

bijgestaan door Johannes Barnach, politieman te Hindeloopen, als gemachtigde van 

Gillis of Jellis Tafa, scheepstimmerman bij de marine (T 26 nr. 72012 / 26 / 123).

gulden van Klaasje Alberts, weduwe van Age Sibles (T 13-18 nr. 27 / 37).

Stemkohier Koudum, nr. 23 een huis. Omgeving Snakke en Zwarteweg:

1640, Peerk Hartmans eigenaarsche en gebruiker.

1698, Claesien Gerbens Hidde Alberts weduwe eigenaar, Gerbrans Hartmans 

Claessien Gerbrands gebruiker.

1708, 1718, Albert Hiddes eigenaar en gebruiker.

1728, 1738, Albert Hiddes kinderen eigenaren en gebruikers.

1748, Age Sibles n.u. en Gerben Alberts eigenaren en gebruikers.

1758, Age Sibles eigenaar en gebruiker.

1778, Weduwe Age Sibles eigenaar en gebruiker.

1788, Heere Klaases [Duif ] eigenaar en gebruiker.

Stemkohier Koudum, nr. 24 een huis. Omgeving Snakke en Zwarteweg.

1640, Gerben Hartmans eigenaar en gebruiker.

1698, Jacob Gerbrands, Gerbrand Hartmans erven, eigenaar, Gerbrand Hartmans 

en Murk Lolles gebruiker.

1708, Jacob Gerbens eigenaar, Hylke Claasen gebruiker.

1718, Jacob Gerbens eigenaar en gebruiker.

1728, Albert Hiddes kinderen eigenaren, Gerrit Symens gebruiker.

1738, 1748, Albert Hiddes kinderen eigenaren, Ellert Sjouwes gebruiker.

1758, Gerben Alberts eigenaar, Jan Gerbens gebruiker.

1778, Weduwe Age Sibles eigenaar, Rinke Tjetjes gebruiker.

1788, Volkert Arjens Heeringa eigenaar, Hendrik Teekes gebruiker.

Uit dit huwelijk:
1.  Sible Ages, volgt VIIId. 
2.  Albert Ages, volgt VIIIe.
3.  Sibbel Ages, volgt VIIIf. 

VIIg. Aagje Alberts, geb. na 1708, ovl. voor 1743, trouwt Molkwerum 
19 okt. 1737 Homme Frieskes, doopsgezinde leraar te Molkwerum, ovl. 
7 okt. 1774. Homme trouwt 2. Molkwerum 17 juni 1752 Yeb Rinners, 
weduwe van Haytje Haytjes (VIIa); Homme trouwt 3. Molkwerum 3 nov. 
1753 Hisje Pieters, ovl. 4 juli 1782 (Zie ook: Trompetter, Familie p. 196-197).
25 jan. 1722, doopsgezinde lidmaten Molkwerum; Homme Frieskes gedoopt op 

belijdenis.

1734, doopsgezinde lidmaten Molkwerum; Homme Frieskes gekozen als leraar.

3 mei 1752, collateraalboek H.O.N.; Homme Frieskes, doopsgezinde leraar te 

Molkwerum, doet aangifte van het overlijden in Molkwerum op 21 april 1752 van 

Age Frieskes, volle broer van de aangever (T 13-18 nr. 43 f. 83).

20 jan. 1753, collateraalboek H.O.N.; Homme Frieskes, doopsgezinde leraar te 

Molkwerum, doet aangifte van het overlijden in Molkwerum op 24 dec. 1752 van 

zijn vrouw Yeb Rinners van wie hij erfgenaam is. De erfenis werd aangeslagen voor 

32.000 gulden (T 13-18 nr. 43 f. 85).
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11 mei 1776, proklamatie; Albert Ages, huisman te Koudum, als koper van zekere 

zathe en landen met een hof, tuin, schuur en huizing, bestaande uit drie kamer 

met ...keuken c.a. staande ten westen aan de gebuurte tot Coudum, met stemnummer 35 

en f loreennr. 591, met de landen op de nrs. 32, 120, 125, 219, 256, 414, 609, 621, 639 en 

641. Groot 22 pondematen fen- en bouwlanden, zoals bewoond door en in gebruik 

van Reinholt Tietjes en Auke Baukes. Aldus gekocht voor 1700 gulden; de naam van 

de verkoper staat niet genoemd (T 13-18 nr. 27 / 23).

18 febr. 1786, 3de proklamatie; oud secretaris Tjeerd Abbring voor de helft en 

koopman Tymen Gerrits voor de andere helft als kopers van zekere deftige huizing 

en schuur met een goede put en bak waarin diverse koebeesten kunnen staan. 

Staande te Koudum ten westen van de kerk, met stemnummer 35. Aldus gekocht 

voor 400 gulden 15 stuivers van Albert Ages, huisman te Koudum (T 13-18 nr. 27 / 

184).

20 mei 1786, 3de proklamatie; Albert Ages, huisman te Koudum, namens zijn 

kinderen Hidde, Sible en Age Alberts bij wijlen zijn vrouw Neel Sibles als koper van 

een deftig nieuwland ten oosten van Coudum gelegen, groot ongeveer 2 pondematen, 

met de gehele wyk langs de oostkant, belast met de vrije vaart van het huis van 

Douwe Iedes weduwe. Belast op f loreennr. 374 met 20 stuivers. Aldus gekocht voor 

300 gulden van koopman Timen Gerrits voor 5/12 en Lykkel Annes, weduwe van 

Douwe Iedes, en Binke Annes, allen te Koudum, voor het resterende 7/12 part (T 

13-18 nr. 27 / 188v).

23 mei 1789, proklamatie; Volkert Heeringa als koper van zekere zate en landen 

ten noordwesten in de gebuurte tot Coudum, groot naar naam en faam ong. 73 

pondematen, bestaande uit: huizing, schuur en groede c.a., strekkend van de 

gemeene rijdweg tot aan het Nieuwland, berechtigd met een stem op nr. 24, belast in 

het f loreenkohier op nr. 754, daarnaast een fruithof en diverse stukken land. Aldus 

gekocht voor 4200 gulden 15 stuivers van Albert Ages, huisman te Koudum (T 13-18 

nr. 27 / 237).

Uit het eerste huwelijk:
1.  Age Alberts de Jong, geb. Koudum 29 maart 1778, ged. 14 maart 

1802, zeeman, ovl. voor 1811, trouwt Koudum 3 aug. 1800 Lysbert 
Pieters (BA VIIo.); Lysbert trouwt 2. Koudum 29 april 1812 Obe 
Douwes van der Wal, kapitein, weduwnaar van Waal Sikkes Hessels 
(Jan de Vries, Eelke Olferts).

2. Hidde Alberts.
3. Sible Alberts.
Uit het derde huwelijk:
4. Tjeerd Alberts de Jong, geb. Koudum 5 mei 1785.
5.  Gerben Alberts de Jong, geb. omstr. 1787, zeeman, ovl. New Orleans 

23 april 1823.

VIIIb. Ruurd Symens van Putten, overl. Amsterdam 7 maart 1809, 
trouwt Koudum 8 juli 1749 Douwe Jans.
17 maart 1809, Hindeloopen overlijden/begraven; Ruwert van Putten, overleden te 

Amsterdam. De overledene was weduwnaar en laat een kind na.

Uit dit huwelijk:
1.  Jaay Ruurds van Putten, geb. Hindeloopen 2 mei 1797, ovl. na 

1837, trouwt Hindeloopen 25 jan. 1818 Gerrit Hylkes Roosjen, 
geb. Hindeloopen 11 okt. 1793, ovl. Hindeloopen 28 mei 1837, 
schuitschipper, zoon van Hylke Jappes Roosjen en Klaaske Gerrits.

  Van hun negen te Hindeloopen geboren kinderen trouwden zes te 
Amsterdam. 

VIIIc. An Symens van Putten, overl. Hindeloopen 16 nov. 1806, trouwt 1. 
Hindeloopen 18 mei 1779 Luitjen Tjalkes, trouwt 2. Hindeloopen 1 april 
1795 Pieter Gerrits.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Tjalke Luitjens Lutjes, ged. Workum 30 dec. 1785, ovl. voor 1830, 

zeeman, trouwt Vlissingen 17 aug. 1814 Johanna Margrieta Jilleba 
(Jillebaard), geb. omstr. 1796, ovl. Vlissingen 22 aug. 1824, dochter 
van Wouter Jilleba en Johanna Riemans.

  Kinderen geb. Vlissingen: Anna Lutjes (1816-1865); Margrieta Lutjes 
(1819-1822).

VIIId. Sible Ages, ovl. voor 1811, trouwt Hindeloopen 3 okt. 1786 Antke 
Jappes Roosjen, ovl. Hindeloopen 22 maart 1816, dochter van Jappe 
Dirks, matroos, en Maayke Hylkes.
1811, Familienamen Hindeloopen; Antke Jappes Sibles, Sible Ages weduwe en Jappe 

24, buitenlands en onbekend.

Uit dit huwelijk:
1.  Jappe Sibles Sibles, geb. Hindeloopen 25 nov. 1787, zeeman, ovl. 

Hindeloopen 27 dec. 1876, trouwt Hindeloopen 5 maart 1820 
Lieuwk Lykeles Kant, geb. Hindeloopen omstr. 1796, dochter van 
Lykele Arjens Kant, zeeman, en Jouwe Klases Liegen.

  Kinderen geb. Hindeloopen: Antke (1821, trouwt Sneek 1849 Pieter 
Bouma); At (1828).

VIIIe. Albert Ages de Jong, huisman te Koudum, ovl. voor 1811, trouwt 
1. Koudum 9 mei 1773 Neel Sibles; trouwt 2. Koudum 11 aug. 1782 An 
Annes; trouwt 3. Koudum 8 febr. 1784 Geeske Tjeerds van der Veer, ged. 
Koudum 18 nov. 1764, ovl. aldaar 15 nov. 1828, dochter van Tjeerd Jans 
van der Veer, beurtschipper van Koudum op Amsterdam, en Klaasjen 
Andries.



288 289genealogysk j ier boek 2 014 bencke a bes en ot te jacobs hinnem a van kou dum

4.  Bronnen

Gebruikte archieven
Nationaal Archief te Den Haag (NA): Staten-Generaal (1.01.02) 
Admiraliteitscolleges (1.01.46) J.C. de Jonge (1.13.06) Gedeputeerden 
Haarlem (3.01.09) Hof van Holland (3.03.01.01).
Rijksarchief Noorwegen te Oslo (RN): Tollregnskap Son (EA-5023 / L0001). 
Tresoar te Leeuwarden (T): Staten van Friesland (5) Friese Stadhouders 
(7) Nedergerechten van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (13-18) 
Hindeloopen (13-20) Lemsterland (13-25) Staveren (13-36) Wonseradeel (13-
43) en Workum (13-44) Hof van Friesland (14) Notarieel (26) Stadsbestuur 
Staveren (70-01) Hervormde gemeente Koudum (244-39) Familie Van 
Beyma thoe Kingma (319) Familie Albarda (332-12) Verzameling kopieën 
van elders berustende stukken (348). 
Groninger Archieven te Groningen (GRA): Rechterlijke archieven.
Groene Hart Archieven te Gouda (GHA): Beverningh kapel (0372).
Westfries Archief te Hoorn (WFA): Oud notarieel archief Enkhuizen 
(ONA).
Regionaal Archief Alkmaar (RAA): Notarieel archief Schagen.
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL): Rechterlijke archieven. 
Gemeentearchief Súdwest-Fryslân te Witmarsum (GAS): Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde oud archief (H.O.N.) Hindeloopen Oud 
Archief (HOA).
Gemeentearchief Harlingen te Harlingen (GAH).
Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam (SAA). Nr. 30452 bevat de 
gedeeltelijke index van Simon Hart op het notarieel archief nr. 5075.
Centraal Bureau Genealogie (CBG): Archief Rutgers van Rozenburg nr. 93.

Gebruikte literatuur en databases
Aa, A. J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (1852-1867).
Albada, Sicco van, De Friese Scheepsbouwers, een ordening naar plaats en tijd 
(manuscript).
Alle Groningers, Allegroningers.nl/.
Alphen, M.A. van, Dissel, A.M.C. van, Acda, G.M.W., Kroniek der zeemacht, 
gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis 
(Amsterdam 2003).
Boom, R., Eenling, G., Lootsma, J., Steensma, J., Strikwerda, D., Stavoren 
1740-1840 een verdwijnend silhouet? (Stavoren 2005).
Brandt, Gerard, Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter (3e druk, 
Amsterdam 1687).
Bruijn, J.R., Gaastra, F.S., Schöffer, I., met medewerking van E.S. van  
Eyck van Heslinga, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th 

VIIIf. Sibbel Ages, ovl. voor 1796, trouwt Koudum 11 jan. 1780 Heere 
Klases Duif, geb. Hindeloopen 22 juli 1759, zoon van Klaas Doedes en 
Symen Reinders. Heere trouwt 2. Koudum 17 april 1796 Aalk Sybrens.
1811, Familienamen Koudum; Heere Klazes Duif en zijn 5 kinderen: Sybren 12, Klaas 

8, Jan 5, Symen 15, Trijn 11.

Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend.



290 291genealogysk j ier boek 2 014 bencke a bes en ot te jacobs hinnem a van kou dum

Jaarboek van het koninkrijk der Nederlanden (deel 1, 1758).
Jonge, J.C. de, De geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen (vijf delen, 2e 
druk, Haarlem 1858-1864, herdruk Franeker 1993).
Krooneman, Tim, Jaarsma uit Koudum, members.home.nl/
timkrooneman/jaarsma_uit_koudum.htm/ (geraadpleegd 15 juni 2014).
Lels, C.J., Geslachtslijst der familie Lels (Rotterdam 1914).
Lende, P. van der, De familie Wigeri, Stellingwerven.dds.nl/regenten/600/
wigeri/wigeri.htm/ (geraadpleegd 15 juni 2014).
Lennep, Jacob van, en Hogendorp, Dirk, “Nederland in den goeden ouden 
tijd”, reproductie naar het originele manuscript, verzorgd door M. Elisabeth 
Kluit met aantekeningen (Bussum 1980) p. 60, 235.
Lootsma, S., ‘De zeevaart van Hindeloopen’ in: Economisch historisch 
jaarboek (1940).
Maritiem Digitaal, collectie zoeksysteem van de maritieme wereld, 
maritiemdigitaal.nl/
Meer, P.L.G. van der, ‘De Registers fan de Personele Ymposysje út 1578’ 
in: Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid 
(Ljouwert 1993), p. 155-395.
Meijer, Th.J., Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591 – 1811 
(Franeker 1972).
Molhuysen, P.C. en Blok, P.J., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
Mooij, Willem en Jonker Duynstee, Juliette, ‘Willem van Braam, een 
admiraal in Loenen’ in: Vechtkroniek (2000 nr. 1).
Petermann, J.J.V., Der Kayserl. Stadt Pernau Zulage-Journal von denen bey 
derselben in Ao 1776 bis den 30 Septembr. eingekommenen und ausgegangenen 
Schiffen mit angehängter Rechnung von Loots-Geld und Brücken-Zoll geführet 
von J. J. V. Petermann, Groß-Fürstlen Secretaire und hiesigen Stadt-Zulage-
administrator, eha.ee/raamatud/sadamaraamat/1776.pdf (geraadpleegd 
8 mei 2014).
Ramshorst, J.D. van en Ramshorst-Hinlopen, B.M. van, Genealogie 
Hinlopen-Hinloopen (Milsbeek 1997). 
Register der resolutien en placaaten van hun edel mogenden de heeren Staaten 
van Friesland 1580-1780 (eerste deel, Kampen 1784).
Regt, J.W., ‘Fragment uit eene historische beschrijving van Waddinxveen’ 
in: Vaderlandsche Letteroefeningen (1856).
RKD portretten, Nederlands instituut kunstgeschiedenis, rkd.nl/
Romein, T.A., Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe in de 
hervormde gemeenten van Friesland (Leeuwarden 1888).
Schotanus, Christiaen, beschrijvinghe van Frieslandt (Leeuwarden 1664).
Schouten, P. et al., Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (1788). 
Sluijter, R.G.H., Repertorium van ambtenaren en ambtsdragers 1588-1795, 
resources.huygens.knaw.nl/ (geraadpleegd 15 juni 2014).

centuries, resources.huygens.knaw.nl/das/ (geraadpleegd 15 juni 2014).
Cannegieter, D., Geslachtsregister van Jelle Hotjes, opgemaakt door D. 
Cannegieter te Tzum (Tresoar, handschriften voormalige PBF, 8299 Hs, a).
Damsteegt, B.C., Nieuwe spiegel der zeevaart (Amsterdam 1942).
Delpher Kranten, kranten.delpher.nl/ (geraadpleegd 15 juni 2014).
Dijkstra, Waling (red.), Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum) (meerdere 
delen, Leeuwarden 1898-1911).
Douwes, T.E.A., (transcriptie) Lijst van gemeten schepen, varende op 
Noorwegen, in de jaren 1647-1648 (T 348 nr. 6018, origineel in het 
Riksarkivet te Oslo). 
Douwes, T.E.A, ‘Kwartieren van Beitj Tymens uit Hindeloopen’ in: 
Genealogysk Jierboekje 1977 (Ljouwert 1977).
Eekhoff, W., Voorlezing over het leven van Petrus Wierdsma en zijne 
verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland, voorgedragen 
in eene vergadering van het Friesch Genootschap den 13 april 1854, wumkes.nl/ 
(geraadpleegd 26 mei 2014).
Elias, Johan E., Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen (deel V, 
’s Gravenhage 1928).
Engels, Martin, ‘Naamlijsten’ home.online.nl/mpaginae/ (geraadpleegd 
15 juni 2014).
Genealogische zoeksystemen Amsterdam, Stadsarchief.Amsterdam.
nl/, vonnissen averij grosse 1700-1810, begraafregisters voor 1811, 
boedelpapieren 1634-1938, doopregisters voor 1811, lidmaten 
doopsgezinden 1668-1829, ondertrouwregisters 1565-1811, poorters 1531-
1652, transportakten voor 1811.
Genealogysk Wurkferbân Fryske Akademy, Grafschriften Staveren, Fryske-
akademy.nl/undersyk/wurkferbannen-en-wurkgroepen/genealogy/
grefskriften/ (geraadpleegd 28 april 2014).
Graven in de Martinikerk te Bolsward, Martinikerkbolsward.nl/ 
(geraadpleegd 15 juni 2014).
Hannema, S., Genealogie Hannema (1918).
Hellinga, Jaap, ‘Al het voorgestelde zoet is voor haar in bitterheid 
veranderd’ in: Leeuwarder Courant (5 dec. 1998).
Hempenius, A.L., ‘Genealogie Hempenius l’ in: Genealogysk Jierboekje 
1973 (Ljouwert, 1973).
Hervormd Hazerswoude.nl (geraadpleegd 18 aug. 2014).
Heuvel, Lida van den, Overledenen in het Gravesteen, huis van arrest te Leiden 
1812-1862 (10 sept. 2013). Archief leiden.nl/home/collecties/uw-verhalen/
verhaal/id/275 (geraadpleegd 23 juni 2014).
Hooykaas, G.J., Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872 (Deel 3, 1836-
1840, Den Haag 1988) resources.huygens.knaw.nl/ (geraadpleegd 15 juni 
2014).



292 genealogysk j ier boek 2 014

Sonttolregisters, Soundtol.nl/ (geraadpleegd 15 juni 2014).
Trompetter, Cor, Een grote familie, doopsgezinde elites in de Friese 
Zuidwesthoek (Hilversum 2007). 
Verheyden-Lels, Dorine en Bruyn-Lelsz, Tineke de, Des Hemels zegen, 
scheepsbrieven van Murk Lelsz, 1803-1819 (2004).
Verzameling van Placaaten missiven en resolutien enz., door het Committé 
Revolutionair en de Provisioneele representanten 1795 (Franeker 1795).
Visser, Simon, ‘De bewonings- en bouwgeschiedenis van “het slotje” 
of “grietmanshuis” te Huizum (1750-1888)’ in: Tusken Potmarge en Jokse, 
bydragen ta de skiednis fan it Sudertrimdiel (diel 4, Wurdum 1999).
Vries, Jan de, ‘Zeventiende-eeuwse Staversen, naar aanleiding van 
het inventariseren van de grafschriften in de Nicolaaskerk’ in: Ype 
Brouwers, Anne Hielke Lemstra, Reid van der Ley, Pieter Nieuwland en 
Jarich Renema (red.) Genealogysk Jierboek 2011.
Vries, Jan de, ‘nakomelingen van Eelke Olferts’ in: Het nostalgisch album 
van Koudum, nostalgisch.koudum.nl (geraadpleegd 15 juni 2014).
Vries, Jan de, ‘Straatnamen 10’ bijlage van: Bulte Nijs, dorpskrant van 
Koudum (nr. 249, juni 2014).
Vries, O., Hempenius-van Dijk, B.S., Nieuwland, P., Baks, P., De Heeren 
van den Raede (Leeuwarden 1999).
Walle, Hessel de, Friezen uit vroeger eeuwen, opschriften uit Friesland, 
1280-1811 (Groningen, 2007). Aanvullingen en wijzigingen: walmar.nl/ 
(geraadpleegd 15 juni 2014).
Warrink, Dick, Genealogie Swalue, members.chello.nl/d.warrink8/
minnema/swalue.htm/ (geraadpleegd 15 juni 2014).
Woudstra, Johannes, Siderius, de familie en het handschrift (Engelum 2002).
Zoeken naar voorouders Friesland, Tresoar.nl/ (geraadpleegd 15 juni 2014).





297wapenr egistr a asje

fryske rie foar heraldyk

Wapenregistraasje

It twadde part fan it Genealogysk Jierboek wurdt fersoarge troch – en 
stiet ûnder ferantwurdlikens fan – de Fryske Rie foar Heraldyk. Dy Rie 
bestiet út de neifolgjende persoanen:

mr. J.T. Anema, foarsitter,
J.C. Terluin, H.F. I, twadde foarsitter,
K.J. Bekkema, skriuwer, argivaris,
R.J. Broersma, Heraut Frisia IV, wapentekener,
drs. H. Bremer, lid,
dr. C.J. Kuiken, lid,
P.H. van den Muijzenberg, lid, adviseur f laggen,
J.R. van der Wal, lid, adviseur tsjerklike heraldyk.

De Fryske Rie foar Heraldyk jout rie by it ûndersyk nei en it ûntwerpen 
fan famylje-, korporaasje- en oerheidswapens en -f laggen yn Fryslân. 
Fierders registrearret de Rie dy wapens en f laggen yn it Genealogysk 
Jierboek.

> Ynhâld

Doarpswapens en -f laggen:
 Rottevalle / De Rottefalle, De Tike 298

R.J. Broersma: 
 Enkele wapens op zegels in het Historisch Centrum 
 Leeuwarden (HCL) (2) 302

Famyljewapens (en -f laggen):
 Knol, Miedema, Steyn, Tolman / Talman, Vis 310
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>  Wapen en f lagge Rottevalle / De Rottefalle yn de gemeente 
Smallingerland / Smellingerlân

  Wapen: yn grien in sulveren punt, belein mei de doarpstsjerke, fan foaren 

besjoen, yn read mei in blauwe toerspits, en iepene fan it f jild, de tsjerke fan 

ûnderen beselskippe fan in griene klaver; de punt yn it grien lofts en rjochts 

beselskippe fan in sulveren turf; in weagjend skyldhaad fan read, belein mei 

twa fûstkjende hannen, elts fanút in mouwe, alles fan sulver.

  Flagge: trije banen fan grien, wyt en grien, de wite baan belein mei twa reade 

turven; in broekingstrijehoeke mei de punt op in tredde fan de f lecht, de 

trijehoek yn trije banen wyt, read en wyt.

 Wapenspreuk: op in read lint yn wite kapitalen: “UT DE LITS WEI OMHEECH”

  It doarpsgebiet fan De Rottefalle wie eartiids ferdield oer trije gemeenten: 

Achtkarspelen, Smellingerlân en Tytsjerksteradiel. Sa is ek it skyld yn trijen 

ferdield troch de sulveren punt.

  It doarp is ûntstien troch de feanterij, by it plak lei it “Witveen” en yn it suden 

it “Zwartveen”, tusken De Pein en De Rottefalle. Dat wurdt oanjûn troch de 

turven.

  De feanterij waard troch gearwurking fan de “Compagnons” útfierd. As teken 

fan dy gearwurking binne yn it skyldhaad twa fûstkjende hannen ôf bylde. It 

read fan it skyldhaad ferwiist nei de eardere heechfeanheide, wylst it sulver 

de fertsjinsten fan de feanterij werjout. Mei de weagjende ûnderkant fan it 

skyldhaad wurdt de Lits oantsjut, it rivierke wêrlâns oft de turf ôffierd waard. 

It wapen fan Achtkarspelen is fan sulver, belein mei in reade tsjerke mei in 

blau dak en mei acht tuorren mei in blauwe spits op in griene grûn. Dat byld is 

omset nei it wapen fan De Rottefalle, dêr’t de doarpstsjerke (as ien fan de acht) 

yn de sulveren punt pleatst is, sa as dy eartiids ek yn it diel fan it doarp stie dat 

yn Achtkarspelen lei.

  De klaver symbolisearret de hjoeddeiske lânbou. De wapenkleuren binnen 

ôf laat fan de wapens fan de trije gemeenten.

  De f lagge is krekt as it wapen yn trijen ferdield mei deselde betsjutting. 

De middelste baan foarmet yn de trijehoeke it sylhûet fan in hûs, dêr’t de 

bebouwing mei oantsjut wurdt.

  Under it wapen is op in read lint yn wite kapitalen de spreuk: “UT DE LITS 

WEI OMHEECH” opnaam.

  Untwerp wapen en f lagge: J.C. Terluin; lid F.R.f.H., yn oparbeidzjen mei 

Doarpsbelang.

De Rottefalle
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>  Wapen en f lagge De Tike yn de gemeente Smallingerland / 
Smellingerlân

Wapen: read, mei in griene skyldfoet; yn it read trije punten, ferhege oprizend 

út de skyldfoet, de punten boppe beselskippe fan in ploech, alles fan sulver; de 

skyldfoet belein mei in sulveren pompeblêd.

Flagge: twa banen grien en wyt; yn de griene baan oan de stokside in sulveren 

ploechizer; yn de wite baan trije reade punten, de basis begjinnend op 1/10 

f laggehichte fan de ûnderkant fan de f lagge en de punten eindigjend op 1/10 

f laggehichte fan de griene baan.

De Tike hat lang ien fan de buorskippen fan Nyegea west, lizzend op de heide. 

Sûnt 1952 is it doarp selsstannich. De minsken dy’t hjir op de heide wennen 

wienen earm en wennen meastentiids yn plaggehutten. Yn de 20ste ieu is de 

heide ûntgûn en kamen der boerespultsjes. 

Dy gegevens binne de basis fan it wapenûntwerp foar De Tike. De sulveren 

punten steane foar de ienfâldige plaggehutten op de heide (read). De sulveren 

ploech stiet foar de ûntginning fan de heide, dêr’t it lânskip troch feroare yn in 

greidelânskip, de griene skyldfoet. It sulveren pompeblêd stiet foar de mar De 

Leien, dêr’t it doarp by leit.

Yn de f lagge is deselde symbolyk brûkt. De punten binne no read, om oan 

te jaan dat de huzen no fan stien binne. It sulveren ploechizer hat deselde 

betsjutting as de ploech yn it wapen.

Untwerp wapen en f lagge: J.C. Terluin; lid F.R.f.H.

De Tike
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>  Fedde Garcka zoen, pastoor Oldehove (Leeuwarden),1529 (dezelfde 
als hiervoor, maar nu met een “ambtswapen”):

       een miskelk met hostie erboven.
       Helmteken: (een staande vogel?).

> Feika Uninga (Feyka Unyngha ) (Unia), 1446:

       gedeeld: I. een halve adelaar; II. een 
wassenaar.

       (Kempo (Keimpe) Uninga zegelt hetzelfde 
document met een halve adelaar en een 
gewende wassenaar.)

>  Frans Simons (Franciscus Simonis), meester, prebendarius St. Vitus 
(Oldehove Leeuwarden) 1543-44:

       gedeeld: I. twee bloemen (rozen) boven 
elkaar; II. (een kruik).

> Funger Syrsma, meester, burger van Bolsward, 1539:

       een wapenschild met een zespuntige ster. 
Helmteken gedeeltelijk verdwenen, doch 
waarschijnlijk de ster van het schild.

> Enkele wapens op zegels in het Historisch Centrum Leeuwarden 
(HCL) (2)

Dit artikel is een vervolg op datgene wat in het vorige Jierboek is 
gepubliceerd. In deze serie komen wel bekende familienamen voor, 
maar met afwijkende, vaak nog persoonlijke wapens. Deze wapens zijn 
onder andere van leden uit de families Camminga, Camstra en Uninga 
(Unia).
De wapens worden alfabetisch op voornaam beschreven zonder te letten 
op een eventuele achternaam, omdat het merendeel van deze wapens 
nog persoonlijke wapens zijn. 
De jaartallen (het jaartal) achter de namen betreffen (betreft) de 
periode of het jaar waarin de oorkonden met de betreffende zegels zijn 
opgemaakt.

> Aggo Broersma, meester, stadssecretaris te Sneek, 1539:
      
       een wapenschild met monogram A B, met 

daarboven een haan.

> Douwa Wlbitszoen, Franeker, 1503:

       gedeeld: I. een halve adelaar; II. twee 
zespuntige sterren boven elkaar.

>  Feddo Gerke zoen [Popkema], heer, pastoor St. Vitus (Oldehove 
Leeuwarden), 1498-1517:

       een kale boomstam. Het schild gedekt door 
een steekhelm met wrong en helmkleed. 
Helmteken: een staande vogel.
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> Jan en Peter Sijmons, leden Zoete naam Jezusgilde, 1556:

       een adelaar. Helmteken: een uitkomende 
adelaar.

> Jelger Feykisma (Feytsma), 1451-68:

       een klimmende leeuw met een dubbele 
staart.

> Kempo Uninga (Keimpe Unia), 1459-78:

       gedeeld: I. een gewende wassenaar; II. een 
halve adelaar, komende uit de deellijn.

> Martinus Lichtfoet, pastoor, 1519:

       gedeeld: I. een halve adelaar; II. een 
dwarsbalk, boven vergezeld van twee 
vijfpuntige sterren naast elkaar en onder 
van een roos.

> Garret (Gerrolt) Kammynga, 1467:

       een dubbele adelaar, met in het schildhoofd 
tussen de koppen een rechtopstaande kam 
met aan beide zijden tanden. Helmteken: 
een uitkomende omgewende eenhoorn.

>  Heenka Tadinga (Heneko Tadingha), schepen te Leeuwarden, 
1436-50:

       een klimmende leeuw met een dubbele 
staart.

> Jacobus Petri, prebendarius St. Vitus (Oldehove Leeuwarden), 1554:

       een pijlijzer (pijlpunt) met de punt naar 
beneden.

>  Jan Rommarts, meester, raedt ordinarijs in den hove van Vrieslandt, 
1538-46:

       gedeeld: I. een boom; II. een klimmende 
leeuw.
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>  Petrus Syrici, meester, vicaris St. Vitus te Oldehove (Leeuwarden), 
1525-38:

      hoofdletters P S.

> Rennert, pastoor (te Leeuwarden?), 1490:

       gedeeld: I. twee klavers (?) en een 
zespuntige ster, alles onder elkaar; II. een 
halve adelaar.

> Rey[g]nerus, pastoor te Wommels, 1490:

       een eikentak met bladeren en een eikel; de 
tak gebogen vanuit de schildpunt naar de 
her. linkerbovenhoek, aan de buitenkant 
van de tak twee bladeren, een eikel en 
drie bladeren, waarbij de eikel in de her. 
rechterbovenhoek is gesitueerd; aan de 
binnenkant van de tak drie bladeren.

> Seerp Lyuwa zoen, 1488:

       een lelie, vergezeld van drie (vijf bladige 
bloemen?), geplaatst twee boven en een 
onder de lelie.

> Mathias Everardi, notaris publicus, 1602:

       gedeeld: I. een kale boom; II. drie kannen, 
geplaatst 2 en 1. Helmteken: een kale boom.

> Nicola[as] Cleuting, notaris te Leeuwarden, 1579:

       gekanteeld doorsneden. Helmteken: twee 
knoestige takken.

>  Peter Kampstra [Kampster, Kamsther = Pieter van Camstra], 1472-89:

       (gedeeld) I. een (kam) en een ster boven 
elkaar; II. een halve adelaar. Helmteken: 
een uitkomende omgewende eenhoorn.

> Petrus Haarlem [Petrus Harlemensis], abt te Lidlum, 1501:

      een wapenschild met een vogel (duif?). 
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> Tzumma Wiarda, 1451-(72):

      een klimmende leeuw.

>  Wilhelmus Frederici (Willem Frederiks), pastoor St. Maarten te 
Groningen, 1496:

       gedeeld: I. een adelaar?; II. een roos, boven 
vergezeld van twee lelies en onder van een 
lelie.

> Wpko Burmania, 1528:

       gedeeld: I. een halve adelaar; II. een liggend 
takje, met daarop een klaver op een steel.

> Syka Mertena (Sicke Mertena), 1451-77:

       gedeeld: I. een halve adelaar; II. een eikel 
op een schuinlinks geplaatst takje.

> Sythie, pastoor te Cornjum, 1494:

       een huismerk, bestaande uit een 
omgekeerde en 45 graden gekantelde Z met 
door het midden een schuinbalk.

> Syuck Gherrit zoen Kammingha, 1494-1506:

       een liggend (of op zijn achterpoten staand) 
hert verticaal geplaatst met de kop naar 
boven, met in het schildhoofd twee 
liggende kammen, met aan beide zijden 
tanden. Helmteken: een uitkomend hert.

> Tyaert Burmannie, 1520:

       gedeeld: I. een halve adelaar; II. een 
schuinliggend takje in de schildvoet, met 
daarop een klaver op een lange steel.
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> Miedema (Hartwerter Mieden, Wommels, Winsum)
  Dield: I. de Fryske heale earn, swart op goud; II. trochsnien: a. yn 

grien in sulveren St. Jabiksskulp; b. yn sulver in read hert, boppe 
beselskippe fan twa griene klavers neist elkoar.

 Helmkleed en wrong: grien, fuorre fan giel.
 Helmteken: in ljip fan wyt en swart, tusken in swarte f lecht.

  Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, zwart op goud; II. doorsneden: 
a. in groen een zilveren St. Jakobsschelp; b. in zilver een rood hart, 
boven vergezeld van twee groene klavers naast elkaar.

 Helmkleed en wrong: groen, gevoerd van geel.
 Hemteken: een kievit van wit en zwart, tussen een zwarte vlucht.

  Dit wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Jelle Pieters 
Miedema, berne Hartwert 10-10-1762, stoarn Wommels 28-9-1836, 
troud 1. Burchwert 4-6-1786 Baukjen Gerrits, berne Easterein 
9-3-1760, stoarn Wommels 26-3-1797; troud 2. Wommels 25-1-1801 
Klaaske Sjerps Wynia, berne Spannum 26-5-1772, stoarn Wommels 
7-1-1851.

  De skulp komt út it wapen fan Wommels as ûnderskied fan oare 
famyljes Miedema út dizze kontreien, wylst de klavers ferwize nei 
de mieden en de dêroan ûntliende namme. It hert ferwiist nei it 
wapen fan Hartwert en de streekkroech “Het Rode Hart” ûnder 
Nijlân, as symboal foar it komôf en it besit. De swarte f lecht fan it 
helmteken stiet foar de wjukken fan de Garoeda-fûgel en ferwiist 
nei de bân fan dizze famylje mei Ynje-Yndonesië.

 Untwerp: de ynstjoerder, yn oparbeidzjen mei de F.R.f.H.
 Ynstjoerder: Dr. J. Miedema, Lavendeltuin 2, 2317 NB Leiden.

> Knol
  Ferhege trochsnien yn de foarm fan in ferbrede terp fan read en 

goud; it goud belein mei in stegerjend swart wurkhynder.
 Helmkleed en wrong: read, fuorre fan giel.
  Helmteken: in hammer en in bile fan goud, pleatst neffens in 

skeankrús.

  Verhoogd doorsneden in de vorm van een verbrede terp van rood 
en goud, het goud beladen met een steigerend zwart werkpaard.

 Helmkleed en wrong: rood, gevoerd van geel.
  Helmteken: een hamer en een bijl van goud, schuingekruist 

geplaatst.

  Dit wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Leenhard (ek 
Lenert) Tyercks Cnol, berne Minnertsgea omtrint 1626, troud 
Minnertsgea 24-3-1676 Aacht Lolles, doopt Minnertsgea 4-11-1655, 
dy’t de namme Cnol of Knol fiere.

  It hynder is in ferwizing nei de famyljenamme en nei it Frysk 
wurkhynder (saneamd “koudbloedpaard”), dat fergelykbere 
eigenskippen hat as de famylje: wurknocht. De ferhege 
trochsnijingsline hat de foarm fan in terp krigen, as ferwizing nei 
de terp fan Minnertsgea, dêr’t de famylje syn oarsprong hat (knol 
betsjut ek “hichte”). It helmteken is in ferwizing nei de beroppen 
fan de âldste generaasjes; timmerlju, weinmakkers, timmerfeinten 
en mitselders en stiet ek foar de wurknocht.

 Untwerp: H.C. ’t Jong, heraldisch atelier De Raaf, Dordrecht.
 Ynstjoerder: T. Knol, Reinder de Vriessingel 25, 9218 RS De Pein.
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> Tolman / Talman
  Trochsnien fan read en blau, mei oer de trochsnijingsline hinne 

in fersmelle dwersbalke fan sulver; yn it read beselskippe fan in 
sulveren hert tusken twa gouden klavers en yn it blau fan twa peinjes 
fan sulver en in gouden leelje, pleatst 2 en 1.

 Helmkleed en wrong: blau, fuorre fan wyt.
 Helmteken: in reade f lecht.

  Doorsneden van rood en blauw, met over de doorsnijdingslijn heen 
een versmalde dwarsbalk van zilver; in het rood vergezeld van een 
zilveren hart tussen twee gouden klavers en in het blauw van twee 
zilveren penningen en een gouden lelie, geplaatst 2 en 1.

 Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van wit. 
 Helmteken: een rode vlucht.

  It wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Jentje Eesges, berne 
1689 te Jirnsum, stoarn 1746 te Akkrum, troud yn 1712 mei Neeltje 
Atses, stoarn 1758/’59, dy’t de namme Tolman of Talman fiere. 
Harren bernsbern Eesge Douwes en Wiebe Douwes nimme yn 1811 
yn de mairie Beetstersweach de namme Tolman oan. De sulveren 
dwersbalke symbolisearret de tolhikke by it tolhûs yn Beets, dêr’t de 
famylje de namme oan ûntliend hat. De klavers binne in oantinken 
oan it boerebedriuw, wylst it hert ferwiist nei de bybaan fan Jentje 
Eesges as leafdeprediker by de menisten yn Akkrum. De kleuren fan 
de boppeste helte binne ûntliend oan it wapen fan Utingeradiel, dêr’t 
Akkrum it haadplak fan wie. De sulveren peinjes ferwize wer nei it 
tolhûs en de leelje komt út it wapen fan Ald Beets. De kleur fan de 
ûnderste helte ferwiist nei de namme Beets, wat “beek” betsjut. 

  Untwerp: J.C. Terluin; lid F.R.f.H., yn oparbeidzjen mei de 
ynstjoerder.

 Ynstjoerder: H.F. Hansma, Compagnonsfeart 33, 8409 CR De Himrik.

> Steyn
  Trochsnien fan read en sulver, neffens in trepgevel fan trije 

treppen, it sulver belein mei in blauwe leelje.
 Helmkleed en wrong: read, fuorre fan wyt.
 Helmteken: de leelje fan it skyld.

  Doorsneden van rood en zilver in de vorm van een trapgevel van 
drie trappen, het zilver beladen met een blauwe lelie.

 Helmkleed en wrong: rood, gevoerd van wit.
 Helmteken: de lelie van het schild.

  It wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Douwe Gerbens, 
doopt Boazum 10-7-1631, stoarn Cabo de Goede Hoop, Súd-Afrika 
april 1700, troud Ljouwert 18-3-1657 Rixt Egberts, begroeven yn 
Amsterdam 27-8-1679.

  De trepgevel ferwiist nei it doarpswapen fan Weidum, dêr’t Douwe 
en Rixt earst wennen, en de bou, dêr’t leden fan ’e hjoeddeiske 
generaasjes wurksum yn binne, de leelje is sawol in ferwizing nei 
Weidum as nei it wapen fan Swellendam yn Súd-Afrika, it plak 
dêr’t Douwe syn neiteam him fêstige hat. Ut dat neiteam hawwe 
twa leden presidint fan Súd-Afrika west.

 Untwerp: H.C. ’t Jong, heraldisch atelier De Raaf, Dordrecht.
  Ynstjoerder: C. Steyn, Vincent van Goghstraat 15, 3781 XM 

Voorthuizen.
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> Vis
  Dield: I. yn blau in sulveren fisk, beselskippe fan trije gouden 

leeljes, pleatst 2 boppe en 1 ûnder de fisk; II. yn sulver in read 
boatsje (sloep), beselskippe fan trije skeanlofts pleatste blauwe 
seehoarns, 2 boppe en 1 ûnder it boatsje.

 Helmkleed en wrong: blau, fuorre fan wyt.
 Helmteken: it boatsje fan it skyld.

  Gedeeld: I. in blauw een zilveren vis, vergezeld van drie gouden 
lelies, geplaatst 2 boven en 1 onder de vis; II. in zilver een rood 
bootje, vergezeld van drie schuinlinks geplaatste blauwe zeehoorns, 
2 boven en 1 onder het bootje.

 Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van wit.
 Helmteken: het bootje van het schild.

  It wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Jacob Hilbrantsz Vis, 
dat him yn It Bilt nei wenjen set hat.

  It wapen is basearre op it wapen fan niisneamde Jacob Hilbrantsz 
Vis, Tresorier extraordinair van Enkhuizen, visiteur van de Middellandse 
zee 1666, sa as dat op in wapenkaart út dat jier foarkomt. De 
haadkleuren fan it nije wapen binne dy fan it Biltske gemeentewapen, 
de leeljes binne fan goud om sa de Fryske wapenkleuren wer te jaan 
en it boatsje (in net neier te tsjutten model, dat yn de beskriuwing 
fan it CBG yn Den Haach “schuit” neamd wurdt) is read om’t dat it 
tichtst by de dûnkere houtkleur komt. De ûndúdlike figueren dy’t 
yn it wapen fan Jacob it boatsje beselskipje binne hjir ferfongen 
troch de seehoarns út it wapen fan It Bilt.

 Untwerp: R.J. Broersma, tekener F.R.f.H., nei in besteand wapen.
 Ynstjoerder: M. Vis, De Tsjerne 2, 9051 HV Stiens.




