
Genealogysk Jierboek 2016



ûnder redaksje fan ype brouwers, harmen foekema, andries koornstra, 
anne hielke lemstra en pieter nieuwland
heraldysk meiwurker: rudolf j. broersma

Genealogysk Jierboek 2016

FA nr. 1098

Genealogysk Jierboek 2016
© 2016 Fryske Akademy (Postbus 54, 8900 AB Ljouwert)

Basis foarmjouwing: Roelof Koster bno, Mildaam

Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert

NUR 680
ISSN 0928-0480
ISBN 978-94-9217-641-7 

Neat út dizze útjefte mei op hokker wize dan ek fermannichfâldige wurde 
sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de útjouwer oan foarôf giet.

De redaksje kin net oansprutsen wurde op ynhâld of strekking fan 
ûndertekene stikken.

www.afuk.nl
www.fryskeakademy.nl 



…   Ynhâld

Pieter Nieuwland De Valk

Wytse Tjoelker In santjende iuws boerelaach yn 
Duerswâld/Bakkefean, mei patriottys 
neiteam

39

Henk Zeinstra De Fryske kertieren fan Petrus Jozef 
Sijtse de Jong

83

Otto Schutte Kwartieren van de echtelieden Seerp 
Fransen (Donia, ex matre Tania) en 
Wytske Fransen (ex matre Tania), in 
parentelen 

 95

7

Fryske Rie foar 
Heraldyk

Wapenregistraasje 247



… De Valk



9de valk

pieter nieuwland

De Valk

Het zal zo’n veertig jaar geleden zijn dat ik in de studiezaal van het 
Ryksargyf kennis maakte met de familie De Valk. Het waren emigranten 
uit Amerika die wat meer wilden weten over hun af komst. In die tijd 
was er nog niets geautomatiseerd en kon je in een middag zelden verder 
teruggaan dan tot omstreeks 1800. Gelatiniseerde voornamen in de 
familie deden me vermoeden dat zij academici onder hun voorouders 
hadden. Ik werd een beetje nieuwsgierig en vond de volgende dag dat ze 
waarschijnlijk afstamden van een bode, die wegens dronkenschap uit 
zijn ambt was ontzet. De emigranten kwamen niet terug; ze zullen dit 
dus nooit hebben geweten. Verder onderzoek bleef achterwege, totdat 
iemand mij een paar jaar geleden vroeg om de genealogie van deze 
familie uit te zoeken.
De naam ‘de Valck’ komt her en der al in de 16de eeuw voor. Zo stam ik 
zelf af van ene Jan Jacobsz de Valck, timmerman te Dordrecht, die daar 
in 1586 trouwde.1 In Leeuwarden heeft de naam nog oudere papieren. 
De eerste vermelding die ik ken is van 1572, toen Jacob de Valck, mr. 
goud- en zilversmid, hier burger werd. Later was hij schepen en zelfs 
burgemeester van Leeuwarden. Hij komt ook voor als Jacques de Valck 
en leefde nog in 1621.2 Zoons van hem zijn ongetwijfeld Pyter Jacobsz 
de Valck, een schilder, die in 1606 trouwde met Anna Jacobsdr van Os 
uit ‘s-Hertogenbosch, en Dirck Jacobsz de Valck, goud- en zilversmid 
te Leeuwarden, leerling van zijn vader. Verwantschap van deze familie 
met de hieronder volgende, die de naam sinds het einde van de 17de 
eeuw voerde, is er vermoedelijk niet,3 hoewel ze ook uit Leeuwarden 
stammen. Hoe ze aan de naam kwam is onduidelijk; van enige connectie 
met herberg ‘De Valck’ aan de Wirdumerdijk bijvoorbeeld is mij niets 
gebleken.

1  Vgl. Gen. Jierb. 1987 76.

2  Elias Voet e.a., Merken van Friese goud- en zilversmeden, 2e druk (‘s-Gravenhage 1974) 

153; Jaarboek CBG 1981 142.

3  Vgl. P. Bakker, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen 

in de Gouden Eeuw (diss. Amsterdam 2008) 275. Hierna geciteerd als Bakker, Gezicht 

op Leeuwarden.
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ziet er naar uit dat zijn kinderen daartoe omstreeks 1690 overgingen. Tot na 1720 

werd het tussenvoegsel ‘de’ niet consequent gevoerd.

Na het overlijden van Grietie Hendricx werd de boedel op 23 april 1687 beschreven 

ten verzoeke van Richaeus Brakenburgh, mr. schilder, en Claes Beerns, mr. 

brouwer, beiden te Leeuwarden, als curatoren over Feicke en Hendrick Jans. De 

oudste dochter Lijntie was 18 jaar en had van het Hof venia aetatis verkregen.11 Uit 

de autorisatieboeken blijkt dat eerstgenoemde curator een aangetrouwde oom was 

en de andere een neef, beiden van moederszijde.12 Wellicht hadden de wezen geen 

familie (meer) aan vaderskant.

In de boedelbeschrijving valt op dat zich op de zolder 22 schilderijen bevonden, “soo 

groot als clein”. Er waren ook verschillende boeken in huis, en een “groot schrijff 

en reeckenboeck”, waarin Grietie de administratie hield van haar winkel. In het 

voorhuis bevonden zich “een toonbanck ende eenige winckelplancken ende laden”. 

Hoorden de schilderijen misschien tot haar handelswaar? Uit de inventaris is verder 

niet op te maken waaruit de negotie van Grietie bestond. Het huis in de Oosterstraat 

was op 11 aug. 1670 aangekocht van “de commies Hogenhusen”.13 Een “silveren bode 

leepel” was gelegateerd aan de oudste zoon Feicke Jans.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Leeuwarden:
1.  Lijntie Jans van der Valck, ged. 9 april 1669 (als Lijntie Jans), tr. 

Leeuwarden 9 april 1690 Lambert Meuter (ook, leuke naam wel 
voor een militair: Muiter), korporaal in de garde (lijfwacht) van de 
stadhouder.
 Vermoedelijk zijn ze uit Friesland weggetrokken. Lijntie verkocht kort na haar 

huwelijk haar aandeel in het ouderlijk huis aan de Nieuwe Oosterstraat.14

2.  Feico Jans (de)Valck, ged. 24 febr. 1671 (als Feicke Jans), tr. 
Leeuwarden 4 mei 1699 Grietje Pytters.
Feico werd op 27 april 1698 benoemd tot extra-ordinaris bode van Gedeputeerde 

Staten loco wijlen Claes Pytters.15 Tot ordinaris bode bracht hij het nooit; wel 

werd hij op 18 dec. 1706 begunstigd met “het aenplecken van ‘s Lants placcaten 

etc.” Beide functies droeg hij, met toestemming van Gedeputeerde Staten, eind 

1712 over aan Yske Doekema.16

11  HCL, y65 114 e.v.

12  HCL, w8 96 d.d. 20 april 1687; zie ook w9 46v d.d. 5 april 1690.

13  Jacob van Hogenhuysen, commies van Philips Dubleth, ontvanger-generaal van 

de geünieerde provinciën. Hij bewoonde het zgn. Hoge Huys te Noordermeer bij 

Bergum, later eigendom van de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn, 

die het in 1686 verkocht aan stadhouder Hendrik Casimir II.

14  HCL, gg82 fol. 81 d.d. 10 nov. 1690. 

15  Archief Staten van Friesland (toeg. 5) 2371, resolutieboek Gedep. Staten. Hij wordt 

hier “Feicke Jans Feickens” genoemd.

16  Idem 2385 128 d.d. 24 dec. 1712. Hier heet hij “Feico Valck”, ook wel “Feico Falck”.

 I. Feycke Douwes, [geb. ca. 1598], klerk ter secretarie van Leeuwarden 
1616-1618, vermoedelijk daarna idem van Franeker, laatst klerk van 
Gedeputeerde Staten, overl. [Leeuwarden najaar] 1643, tr. Leeuwarden 
28 jan. 1627 Cathalijntie (Lijntie, Lintie) Reiloffs, ged. ald. 18 dec. 1605, 
overl. na 1671, dochter van Reiloff Simonsz, bode, en Cathalina Blocq.4

 Op 23 april 1618 kreeg Feycke Douwes, mede klerk ter secretarie van Leeuwarden, een 

attestatie van het stadsbestuur, met een verklaring dat hij twee jaar “op de secretarie 

alhier heeft gedient en zich vroom, neerstich en dienstbaar heft geholden”. Hij krijgt 

ook toestemming “hem te besteden met Paulus Gemmenich”, secretaris van de stad 

Franeker.5

De benoeming van Feycke Douwes als klerk van Gedeputeerde Staten heb ik niet 

kunnen vinden, wel die van zijn opvolger: op 8 dec. 1643 werd de kamerbode 

Jelle Hendricks Hanenburgh benoemd tot klerk loco wijlen Feicke Douwes.6 

In een akte uit 1653 wordt Lintie Feyco Douues weduwe vermeld als bierstekerse te 

Leeuwarden.7 Ze woonde aan de Grachtswal buiten de stad. In 1671 werd haar huis 

door haar crediteuren verkocht aan Hendrick Lamberts,8 dus op den duur heeft zij 

het zakelijk niet kunnen bolwerken.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:
1. Reiluff Feyckes, ged. Leeuwarden 14 juli 1630, jong overleden.
2. Reyluff Feyckes, ged. ald. 29 maart 1633, verder niets van bekend.
3. Jan Feickes, volgt II.

II. Jan Feickes, bode van het Hof van Friesland,9 overl. [Leeuwarden 
najaar] 1680, tr. aldaar 27 jan. 1667 Grietie Hendricx, ged. Leeuwarden 
28 jan. 1649, begr. aldaar 24 febr. 1687, dochter van Hendrick Lamberts, 
mr. koekbakker, en Aeltie Roeloffs.
Jan Feickes’ aanstelling als bode van het Hof is niet geregistreerd, hij was het al bij 

zijn huwelijk. Op 4 dec. 1680 werd Martinus Vitringa benoemd als bode in plaats van 

wijlen Jan Feickes.10 Voor zover mij bekend voerde Jan Feickes geen familienaam; het 

4  In HCL, archief stadsbestuur 3338 (certificaatboek) 124 (1617) wordt Cathalina Blocq 

vermeld als moeder van Andries Andriesz Steenkist, “borduirwercker”.

5  HCL, idem 173. 

6  Archief Staten van Friesland (toegang 5) 2322 (resolutieboek Gedeputeerde Staten) 47.

7  Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel 94 42. Een biersteker importeerde bier van 

buiten de provincie (met name uit Holland) en verkocht dat door aan tappers.

8  HCL, y65 114 (boedelbeschrijving van haar schoondochter Grietie Hendricx). De 

koper moet wel identiek zijn met de schoonvader van Jan Feickes, zie generatie II.

9  Zie verderop bij generatie IV voor een toelichting op dit beroep. 

10  Archief Hof van Friesland (toeg. 14, hierna: HvF) 76. Volgens idem, fol. 25 (resolutie 

Hof d.d. 15 dec. 1647) genoot de weduwe van een overleden bode nog een half jaar 

traktement.
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attestatie van Haarlem als lidmaat aangenomen.24 Vrijwel zeker was zij een nicht van 

de gebroeders Hector en Lambertus Fenema, die beiden rond 1700 burgemeester 

van Leeuwarden zijn geweest; ze waren zoons van Jacob Lamberts, evenals Hendrick 

Lamberts mr. koekbakker te Leeuwarden.

Hendrick de Valk kwam dus als twaalf jarige jongen bij zijn oom in huis en leerde van 

hem het schildersvak; het kan zijn dat zijn leertijd al eerder was begonnen. Op 2 december 

1693 werd hij toegelaten als lid van het St. Lucasgilde te Haarlem.25 Zoals wel voor de 

hand ligt schilderde hij aanvankelijk in navolging van zijn oom vooral genrestukken. 

Het is erg lastig om een overzicht van zijn œvre te krijgen. In musea is weinig werk van 

hem aanwezig. Gegevens worden met name gevonden in veilingcatalogi; de oudere zijn 

gedepouilleerd door Cornelis Hofstede de Groot. Diens fiches zijn raadpleegbaar op de 

website van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.26

Kort na de eeuwwisseling zal Hendrick de Valk naar Friesland zijn teruggekeerd. 

In ieder geval woonde hij in 1699 nog te Haarlem, toen hij voor £ 95 zijn 1/3 aandeel 

in het ouderlijk huis verkocht aan de toenmalige bewoner, de passementwerker 

Sjoucke Auckes. Broer Feicke deed hetzelfde, beiden voerden bij die gelegenheid de 

naam Van der Valck.27 Op 27 sept. 1705 werd hij als “Hendrik Valk, egte man” als 

lidmaat ingeschreven te Franeker, met attestatie van Haarlem; zijn vrouw was geen 

lidmaaat. Hij moet toen al een jaar of drie, vier in Franeker hebben gewoond; hij liet 

daar als “Hendricus de Valk, schildenaar”, in 1702 een dochter dopen.

In Friesland legde De Valk zich toe op de portretkunst; enig succes daarbij kan 

hem niet worden ontzegd. Zo heeft hij portretten gemaakt van Arent van Haersolte, 

grietman van Barradeel, en diens echtgenote Rienckje Allegonda van Camstra. Ook 

heeft hij het gezin van Tjalling Homme van Camstra, grietman van Idaarderadeel,28 

vereeuwigd. Wellicht heeft deze ook opdracht gegeven voor het portretteren van zijn 

schoonouders, Hans Willem baron van Aylva, de “ontzaglijke” generaal, en Frouck 

van Aylva, die overigens al ruim twintig jaar eerder waren overleden.29 Het waren 

geen monumentale werken op doek, maar ovalen in olieverf op koper, klein van 

formaat. Verder zijn van hem vier portretten van hoogleraren bewaard gebleven, 

24  De doopdatum van Aaltje heb ik niet kunnen vaststellen, aangezien de namen 

van de vaders in de jaren veertig van de 17de eeuw op grote schaal ontbreken in de 

doopboeken van Leeuwarden.

25  A. van der Willigen, Les artistes de Harlem (Den Haag-Haarlem 1870) 302. De auteur 

weet verder niets van Hendrick te melden.

26  Dat instituut is altijd ook of zelfs beter bekend onder de oude naam Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), website.rkd.nl. De fiches van Hofstede 

de Groot vindt u op https://rkd.nl/nl/explore/excerpts.

27  Familiearchief Van Sminia (toegang 327) 2652.

28  Hij woonde niet in zijn ressort, maar op Orxmastate te Menaldum.

29  M.A. Beelaerts van Blokland, Van Aylva, in De Nederlandsche Leeuw 1989 14-62; de 

portretten zijn gereproduceerd in k. 47 en 48.

3. Aeltie Jans, ged. 20 april 1673, jong overleden.
4. Hendrick de Valk, ged. 7 okt. 1674, volgt III.

III. Hendrick (ook: Hendricus) de Valk, ged. (als Hendrick Jans) 
Leeuwarden 7 okt. 1674, kunstschilder te Haarlem, sinds (ca.) 1702 te 
Franeker, later klerk te Leeuwarden, overl. [aldaar] ca. 1746, tr. Haarlem, 
Waalse kerk, 30 okt. 1695 Maria la Mort, ged. Noordwijk 8 maart 1671, 
overl. Sloten 28 jan. 1760, dochter van Johannes le/la Mort, Franse 
schoolhouder te Noordwijk,17 en Maria Borel.18

Hendrick werd na het overlijden van zijn moeder opgenomen in het gezin van zijn 

oom en voogd Richard Brakenburg. Kort daarop vertrok Brakenburg naar zijn 

geboortestad Haarlem, waar hij op 3 december 1687 lid werd van het St. Lucasgilde. 

Richard Brakenburg(h), gedoopt te Haarlem 22 mei 1650 (als Rijck Mennozn 

Braeckenburgh),19 schilderde in de stijl van Adriaen van Ostade en Jan Steen, 

vermoedelijk was hij leerling van eerstgenoemde. Als jongeman kwam hij in 

Leeuwarden terecht, waar in die tijd verschillende schilders uit met name 

Amsterdam neerstreken.20 Op 22 januari 1671 trouwde hij met Aeltie Hendricx, een 

zuster van Grietie (generatie II). Het is aannemelijk dat Brakenburg hier leermeester 

van de Friese zeeschilder Wigerus Vitringa was.21 In diverse bekende musea in 

binnen- en buitenland is werk van hem te vinden, vooral genrestukken. In zijn tijd 

was hij beslist succesvol, hij kon royaal bestaan van zijn werk. Later is de waardering 

voor zijn werk afgenomen. Brakenburg overleed te Haarlem 28 dec. 1702;22 zijn 

nalatenschap werd in maart 1703 geveild. Het heet dat Brakenburg aan het eind van 

zijn leven aan de drank raakte, maar dat zijn boedel toch zoveel opbracht dat zijn 

weduwe zich te Leeuwarden kon inkopen als provenierse.23 Dat zij naar Leeuwarden 

vertrok is in ieder geval waar. Ze werd daar, als Aaltje Fenema, op 14 mei 1704 met 

17  Voor de Franse school te Noordwijk, zie: Kernpunten (uitg. van de Veren. “De Oude 

Dorpskern” te Noordwijk Binnen) 72 (2007) 7; http://www.deoudedorpskern.nl/

userfiles/publicaties/8_kp72_inhoud.pdf.

18  De families Le/La Mort en Borel/Boreel zijn Hugenotenfamilies die zich 

oorspronkelijk te Leiden hadden gevestigd. Met dank aan Jacqueline Spijkerman 

voor het opzoeken van de gegevens betr. Haarlem en Noordwijk.

19  De genealogie van de familie is gepubliceerd in Nederland’s Patriciaat 3 (1912) 31-37.

20  Bakker, Gezicht op Leeuwarden 171-174.

21  Bakker, Gezicht op Leeuwarden 183, 184, 363, 364.

22  Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 2 237, 238. Via www.

biografischportaal.nl/ persoon/63126094, alsmede Wikipedia en de daar 

aangeboden links is meer over hem en zijn werk te vinden.

23  A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden 2 1168. Ik kon geen 

‘proveniersbrief ’ op haar naam vinden in het archief van het St. Anthonygasthuis.
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Franeker predikanten in 1709 opmaakten, vinden we Hendrik nog wel vermeld, 

maar met de aantekening dat hij te Leeuwarden woont en op 12 oktober van dat jaar 

attestatie heeft gekregen.31

We vinden hem terug als klerk op het kantoor van boelgoedsontvanger Epo 

Schellinga te Leeuwarden. Mogelijk kon hij voor zijn aanstelling gebruik maken 

van de relaties van zijn tante-pleegmoeder. In 1731 had hij dezelfde functie op het 

31  Vreemd genoeg kon ik zijn inschrijving als lidmaat te Leeuwarden niet vinden.

alle aanwezig in Museum ‘t Coopmanshûs te Franeker.30 Twee daarvan dateren uit 

de periode dat hij Franeker alweer verlaten had, naar ik moet aannemen op zoek 

naar een bestaan dat meer financiële zekerheid bood. Op de lidmatenlijst, die de 

30  R.E.O. Ekkart, Franeker Professorenportretten (Franeker 1977) 27, 213, 215, 234, 240, 

242, 261; Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 237, 238, 396. Het betreft portretten van 

Johannes van der Waeyen sr, Jacobus Rhenferd, Johannes Regius en Lambertus Bos.

Hendrick de Valk, portret van Jacobus Rhenferd (Mühlheim 1654-Franeker 
9 nov. 1712, hoogleraar Oosterse talen aldaar 1682-1712). Olieverf op doek, 76x59 
cm, gedateerd 1709, in Museum It Coopmanshûs te Franeker. Vgl. R.E.O. Ekkart, 
Franeker professorenportretten (Franeker 1977) nr. 241.

Hendrick de Valk, 'In het notariskantoor'. Olieverf op doek, 38x32,3 cm, gedateerd 
1708-1717. Het werd op 18 mei 2004 verkocht door Sotheby's Amsterdam voor € 4740. 
Gegevens van de website van het RKD.
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ged. Leeuwarden 27 maart 1707, mr. bakker aldaar, begr. Leeuwarden 
30 jan. 1772, zoon van Coenradus Ebbinga, candidatus (theologisch 
kandidaat);39 hij tr. 2. Leeuwarden 13 maart 1740 Trijntje van Asten 
(ook: van Assen) en 3. aldaar 11 maart 1759 Anna Stellingwerff. Uit 
het huwelijk met Margaretha de Valk: Dominicus Ebbinga, ged. 
Leeuwarden 18 aug. 1737, begr. ald. 25 dito.

3.  Feico de Valk, ged. Franeker 22 april 1704, glazenmakersgezel 
te Leeuwarden,40 begr. ald. (als Feicke Valk, bij de Grote of 
Jacobijnerkerk) 16 mei 1729, ongehuwd.
Hij is niet vergeten door de familie, vele jaren later werd hij vernoemd (zie 

generatie VI sub 8 en 9).

4.  Jacob de Valk, ged. (als: Jacobus) Franeker 5 okt. 1706, extra-
ordinaris bode van Gedeputeerde Staten 6 juli 1735 tot 1 maart 
1742,41 later stadsbode van Leeuwarden, begr. Leeuwarden 25 juni 
1779, tr. ald. 15 nov. 1739 Yetske Sipma, ged. Leeuwarden 10 nov. 1715, 
dochter van Abraham Sipma, zilversmid, en Cornelia Benoy.
Jacob en Yetske lieten vier kinderen dopen, maar het is onzeker of ze nageslacht 

nalieten. In de begraaf boeken van Leeuwarden is driemaal een naamloos kind 

van de bode Valk genoteerd (1740, 1748 en 1749).

5. Henricus de Valk, volgt IV.

IV. Henricus de Valk, ged. Leeuwarden 17 nov. 1709, raadsheersklerk, 
later bode van het Hof van Friesland, overl. Wolvega [augustus] 1765, tr. 
Leeuwarden 13 juli 1732 Anna Faber, ged. (als Antje Geerts) Leeuwarden 
28 sept. 1704, overl. Sloten 1764, dochter van Geert Joostes, grofsmid, en 
Jancke Arnoldus Idema.42

Henricus kreeg een goede start in het leven. Ongetwijfeld bezocht hij de Latijnse 

school in zijn geboorteplaats en op jeugdige leeftijd trad hij als klerk in dienst bij 

de raadsheer Willem van Vierssen. In de 17de en 18de eeuw was het gewoonte dat 

raadsheren een klerk in dienst hadden en die uit eigen zak betaalden. Doorgaans 

was de betrekking opstap tot een loopbaan bij het Hof; klerken die het goed deden 

werden na een paar jaar ervaring klerk, bode of zelfs deurwaarder bij het Hof. Zo ook 

Henricus; hij werd op 4 dec. 1731 als bode beëdigd en trad daarmee in de voetsporen 

39  Hij komt in de Naamlijst van Romein niet als predikant voor.

40  HvF 11.159; getuigenverklaring van 13 sept. 1721, origineel, met een fraaie 

handtekening. Hij is dan al zes jaar in de leer bij de glazenmaker Douwe Feenstra, 

dus begonnen toen hij elf jaar oud was, destijds een normale leeftijd.

41  Archief Staten van Friesland (toeg. 5), inv.nrs. 2408 resp. 2415, resoluties G.S. op 

aangegeven data.

42  Vgl. C.E.G. ten Houte de Lange e.a., ‘Idema, Van Idema, Alma van Idema en 

Bouricius van Idema’, in De Nederlandsche Leeuw 1984 329-344, i.h.b. 336.

kantoor van de ontvanger Wielinga.32 In verschillende dossiers van het Hof van 

Friesland zitten mooi geschreven stukken van zijn hand die gediend hebben als 

bewijsmateriaal bij processen.33 Hendrick moet behoorlijk oud zijn geworden; we 

weten dat hij zich in de jaren ‘40 gedwongen zag om tussenbeide te komen bij de 

ruzies tussen zijn zoon en schoondochter (zie generatie IV).

De naam van Hendricks vrouw was eerst niet zo gemakkelijk te vinden, in de Friese 

kerkboeken komt ze niet voor. Maar ze wordt vermeld in een procesdossier, waar ze 

met haar zoon Feico optrad als getuige.34 Ze woonde als weduwe (maar misschien 

ook al bij het leven van haar man) samen met haar zoon Johannes. Toen die overleed 

verhuisde ze, begin 1757, naar Tjerkgaast en trok in bij haar kleinzoon, die daar 

predikant was (zie generatie V). Ongeveer een jaar later ging ze wonen bij haar zoon 

Henricus te Sloten, waar ze ook hoogbejaard is overleden. Ze komt in Friesland 

nauwelijks voor onder haar eigen naam, maar wel als Maria (de) Valk, als de weduwe 

van schrijver Valk en als de moeder van oud-fiscaal Valk.

Uit dit huwelijk (o.a.?):35

1.   Johannes de Valk, ged. Haarlem 22 maart 1696, mr. zilversmid te 
Leeuwarden,36 begr. ald. 31 dec. 1756, tr. Leeuwarden 29 mei 1729 
Regina Sybisma, begr. Leeuwarden 8 okt. 1748; voor zover bekend 
hadden zij geen kinderen.
Johannes kwam 8 sept. 1723 te Leeuwarden met attestatie van Den Haag, hij 

zal zich dus (onder meer) in Holland in zijn vak hebben bekwaamd. Hij werd 

meester in 1725. Johannes woonde in 1749 bij zijn moeder “op de Kelders”, 

ze worden dan gezamenlijk aangeslagen in de quotisatie.37 Maar misschien 

hebben ze wel altijd in hetzelfde huis gewoond. Van Johannes bestaan nog twee 

werkstukken, een avondmaalsschotel van de Ned. Herv. gemeente te Warga uit 

1728 en een lepel uit 1740 (in het Fries Museum).38

2.  Margaretha de Valk, ged. (als Margrietje) Franeker 2 maart 1702, 
begr. Leeuwarden 30 okt. 1737, tr. ald. 25 nov. 1736 Sibelius Eb(b)inga, 

32  HvF 12.529. De ontvanger Wielinga is waarschijnlijk Petrus Wielinga, 

boelgoedsontvanger van Leeuwarden, opvolger van Schellinga. Zijn broer Epeus 

Wielinga was ontvanger-generaal van de Lijfrenten.

33  Bijv. in HvF 9.617, 11.231 en 12.529.

34  HvF 11.159.

35  Via het internet zijn wel scans van de Haarlemse doopboeken te raadplegen, maar 

helaas geen index, zodat het doorzoeken erg tijdrovend is.

36  Vgl. HvF 12.559 (1732, verklaart dat hij 36 jaar oud is).

37  Een soort vermogensbelasting die alleen in 1749 en begin 1750 van kracht is 

geweest; toelichting en gegevens betreffende aangeslagenen zijn te vinden op de 

website van Tresoar.

38  Elias Voet e.a., Merken van Friese goud- en zilversmeden, 2e druk (‘s-Gravenhage 1974) 

206.
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elkaar) soms wel vijfmaal per dag naar hem kwam vluchten om de toorn van haar man 

te ontlopen. Ook andere buren waren getuige geweest van mishandelingen. Volgens 

de p.g. was Henricus vaak overdag al dronken, verkeerde hij in slecht gezelschap, 

bezocht hij hoerhuizen, mishandelde hij zijn vrouw en zou hij haar zelfs hebben 

besmet met een geslachtsziekte. Tweemaal zou hij geprobeerd hebben zichzelf van het 

leven te beroven door ophanging, beide malen werd hij op tijd door de buren gered. We 

lezen ook dat zijn vader wel tussenbeide kwam en probeerde zijn zoon af te remmen. 

Henricus ontkende zoveel mogelijk en meende tot zijn verontschuldiging te kunnen 

aanvoeren dat grietman Burmania hem had opgehitst.47 Ook probeerde hij de getuigen 

als onbetrouwbaar af te schilderen,48 en verklaarde hij dat zijn vrouw stijf koppig en 

jaloers was en dikwijls ruzie zocht. De ruzies gingen vaak over het geld dat haar familie 

hem kostte, in het bijzonder de beide zoons van haar overleden broer, die op Henricus’ 

kosten in Franeker studeerden.49 Dan gedroeg ze zich als een furie en zette ze met 

opzet alle ramen en deuren open, zodat de buren konden ‘meegenieten’ en er soms een 

ware volksoploop ontstond. Kortom, Anna was ook geen lieverdje en waar twee kijven 

hebben twee schuld. We weten dit uit een uitvoerig, door Henricus zelf geschreven 

verweerschrift (“remonstrantie”) dat in het dossier bewaard is gebleven. Het mocht 

niet baten. Bij sententie van 16 mei 1752 werd Henricus ontslagen als bode, maar hij 

werd verder alleen tot betaling van de proceskosten veroordeeld. In de bewoordingen 

van het vonnis: “ ‘t Voorschreven Hof, op alles rijpelijk gelet, ende geconsidereert 

hebbende, ‘t gene men in dezen behoorde te considereren, in de name ende van 

wegens de heerlijkheid der Landtschappe van Frieslandt, deporteert de beklaagde 

ter zake excessen, ten processe gemeld, van zijn ampt van bode van dezen Hove, en 

condemneert deselve mede in de kosten van den processe tot ‘s Hofs tauxatie. Aldus 

gedaan en uitgesproken in de Cancellarije binnen Leeuvaarden, den 16 Maij 1752”.

Heeft Henricus lering getrokken uit het voorgaande? Het lijkt er wel op. Na zijn 

ontslag vertrok hij naar Franeker, waar zijn zoon student was; hij liet zich daar op 

1 december 1752 inschrijven als burger. We vinden ene H. de Valk als fiscaal aan 

de Academie, in ieder geval van 1753 tot 1755. Ik heb eerst getwijfeld of dit ‘onze’ 

Henricus wel was, maar het kan eigenlijk niemand anders zijn. Aan de universiteit 

was een rechtbank verbonden (Senatus Judicialis) die jurisdictie had over studenten, 

hoogleraren en personeel van de universiteit. De fiscaal (voluit: procureur-fiscaal) 

was degene die de zaken aanbracht en in voorkomende gevallen fungeerde als 

aanklager. De fiscaal hoefde geen afgestudeerd jurist te zijn. Ongetwijfeld heeft 

47  Dat verklaarde hij na zijn arrestatie op 16 okt. 1751; HCL, c16 fol. 50, 51.

48  Het zwartmaken van getuigen was een beproefde tactiek, vooral grietman 

Burmania kreeg er van langs.

49  Dat waren Hans en Gerardus, zonen van Sybrandus Faber, mr. tingieter te 

Franeker, overl. 1746, over wie De Valk als curator was aangesteld. Ze hebben hun 

studies niet voltooid. Van Gerardus weet ik verder niets; Hans werd bakker, eerst te 

Franeker, later te Berlikum.

van zijn grootvader.43 Van zijn hand zijn ook enkele gelegenheidsgedichten bewaard 

gebleven. We weten verder dat hij wel officiële stukken voor particulieren opmaakte 

voor gebruik in rechtszaken.

Bode bij het Hof was zeker een gerespecteerde functie; de bode moest expedities van 

het Hof bezorgen bij instellingen en particulieren overal in Friesland. Je was als 

bode dus het gezicht van het Hof in de provincie en voerde als zichtbare attributen 

een staf en een bus. Het Hof had regulier zeven à acht boden in vaste dienst. Boden 

gingen ook wel samen met een deurwaarder op stap om bevelen van het Hof uit te 

voeren of vonnissen ten uitvoer te leggen – maar uitsluitend in de civielrechtelijke 

sfeer, voor de criminele justitie waren er afzonderlijke dienaren. Door zijn werk 

kwam Henricus dus dagelijks in contact met belangrijke instellingen en personen. 

Normaal gesproken zou hij bij goed functioneren op den duur zijn bevorderd tot 

deurwaarder. Henricus en Anna woonden in een groot huis bij de Hoeksterpoort, 

dat is waar nu het kruispunt Voorstreek-Hoeksterpad ligt. Het was het ouderlijk 

huis van Anna, een deel ervan bestond uit een smederij die werd verhuurd.

Helaas ontspoorde Henricus, hij raakte aan de drank en dat maakte veel kapot in 

zijn gezin en in zijn carrière. In die tijd genoten ambtenaren en werknemers in de 

particuliere sector geen ontslagbescherming. Een werkgever kon een werknemer 

dus gemakkelijk ontslaan, zeker als daar wel enige aanleiding voor was. Het Hof had 

hem dus zonder meer de laan uit kunnen sturen wegens plichtsverzuim of andere 

tekortkomingen in de uitvoering van zijn taken. Maar er is – gelukkig voor ons – een 

fors dossier bewaard gebleven,44 waaruit we veel over hem en zijn omgeving gewaar 

worden. Vermoedelijk heeft de procureur-generaal getracht hem veroordeeld te 

krijgen voor mishandeling van zijn echtgenote, maar uit de lange opsomming van 

aanklachten wordt niet duidelijk waar hij nou precies op uit was. Aanleiding tot 

de procedure was zijn arrestatie op 16 oktober 1751, wegens mishandeling van zijn 

vrouw en openbare dronkenschap. Hij werd door de wachtmeester van Leeuwarden 

en zijn assistenten in de kraag gevat en opgebracht naar het raadhuis. Daar had hij, 

tot zijn grote verontwaardiging, vervolgens vijf dagen vastgezeten. Toen hij weer vrij 

kwam werd hij onmiddellijk door het Hof van zijn ambt “gesuspendeerd”.45

De beschuldigingen van de procureur-generaal logen er dus niet om en er waren 

plenty getuigen. De p.g. hoefde niet veel meer te doen dan de verklaringen over te laten 

schrijven die het stadsbestuur had verzameld na de arrestatie. Eén van de getuigen 

was jr. Georg Ulbo van Burmania, grietman van Menaldumadeel, die destijds bij hem 

inwoonde en een zeer belastende verklaring af legde.46 De buurman Gosse Baukes 

Faber, die de smederij huurde, getuigde dat Anna Faber (ze waren geen familie van 

43  HvF 76, fol. 181.

44  HvF 14.191.

45  HvF 76, fol. 213.

46  Zie voor hem verder: P. Nieuwland, ‘Georg Ulbo van Burmania (1715-1777), geen 

parel aan de kroon van Menaldumadeel’, in Gen. Jierb. 2015 187-252.
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Uit dit huwelijk:
 Henricus Gerhardus de Valk, volgt V.

V. Henricus Gerhardus (ook: Hendrik Gerrit) de Valk, ged. Leeuwarden 
22 juli 1733, student theologie te Franeker 26 aug. 1749, predikant te 
Tjerkgaast c.a. 1755-1762, begr. Amsterdam 19 april 1763,56 tr. Tjerkgaast 
(23?) november 1755 (ondertr. Franeker/Sneek 25 oktober) Saapkje van 
Hasenhoek, geb. [Sneek] 1729,57 overl. Berlikum 18 juni 1779, dochter van 
dr. Johannes van Hasenhoek, geneesheer te Sneek, ook schepen van die 
stad,58 en Aalke Salings;59 zij tr. 2. (ondertr. Franeker 3 nov. 1764) Symon 
Sieks Baarda,60 wagenmaker te Tzum, later kastelein te Berlikum in het 
Wapen van Gelderland, weduwnaar van Fokje Jans.
Henricus Gerhardus moet in zijn jeugd veel ellende als gevolg van de drankzucht 

van zijn vader hebben meegemaakt. Maar hij heeft zijn studie toch kunnen 

afmaken, hij werd zelfs begunstigd met een studietoelage.61 In 1755 legde hij zijn 

kandidaatsexamen af en werd – na loting – beroepen als predikant te Tjerkgaast cum 

annexis. De beroeping werd op 1 okt. 1755 door de Classis Zevenwouden goedgekeurd 

(‘geapprobeerd’) en ds. De Valk werd op 23 november – vermoedelijk dus ook zijn 

trouwdag – in zijn ambt bevestigd.62

Ongetwijfeld is hij met veel idealisme op 22-jarige leeftijd als predikant aan de 

slag gegaan. Wij zouden dat nu eigenlijk wat te jong vinden, maar in die tijd was 

het een heel normale leeftijd voor een beginnend predikant. Hij betrok de pastorie 

te Tjerkgaast niet alleen met zijn vrouw, maar ook met zijn moeder en enige tijd 

later zijn bejaarde grootmoeder, die overigens een paar jaar later beiden bij zijn 

vader te Sloten introkken.63 Zijn ressort bestond uit een combinatie van de dorpen 

Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer. De buitendorpen 

lagen niet echt dichtbij en de bediening daarvan zal hem zwaar zijn gevallen.

Het ging al gauw mis met Hendrik Gerrit, hij verviel in dezelfde kwaal als zijn 

56  Stadsarchief Amsterdam, begraafregister St. Anthoniskerkhof, DTB 1203 185v.

57  HvF 2945; in een getuigenverklaring d.d. 22 sept. 1762 gaf ze op, in haar 34ste jaar 

oud te zijn.

58  Hij werd burger van Sneek 22 okt. 1723, geboortig van Amsterdam.

59  Getrouwd te Warns 6 juni 1715.

60  A.L. Heerma van Voss en D.D. Osinga, ‘Genealogie van het geslacht Baerdt of 

Baarda’, in De Nederlandsche Leeuw 1930 (overdruk) 47.

61  Archieven van de Universiteit te Franeker (toegang 181) 1; archief Staten van 

Friesland (toegang 5) 2425, resolutie van Gedep. Staten d.d. 15 sept. 1752. Hij kreeg 

een zgn. schoolpensie van £ 60 per jaar en trok die tot zijn afstuderen in 1755.

62  T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming ... (Leeuwarden 1886) 613.

63  Microfiches van speciekohieren op studiezaal Tresoar, Doniawerstal, Tjerkgaast 

nr. 15.

Henricus in zijn jaren als klerk en bode voldoende kennis opgedaan om deze functie 

uit te kunnen oefenen. Maar goede referenties kon hij denkelijk niet overleggen, en 

wisten ze dan in Franeker niets van zijn verleden? Dat lijkt haast onmogelijk, hoewel 

er in die tijd toevallig geen raadsheer zitting had in het College van Curatoren van 

de universiteit.50 Hij kreeg in ieder geval een nieuwe kans en heeft een jaar of twee, 

drie als fiscaal gefungeerd. Of dat naar tevredenheid was weten we niet, en ook niet 

of zijn ontslag op eigen verzoek was. Het viel samen met het afstuderen van zijn zoon.

We treffen Henricus vervolgens aan in Sloten,51 ongeveer 2 km van Tjerkgaast, waar 

zijn zoon eind 1755 predikant was geworden. Zijn vrouw en zijn moeder gaven er de 

voorkeur aan bij hun (klein)zoon in te trekken, wel een teken dat nog niet alles koek 

en ei was. Maar in 1758 vinden we ze alle drie toch bij elkaar in Sloten.52 De huiselijke 

sfeer in de pastorie van Tjerkgaast was aanmerkelijk verslechterd, zoals we hierna 

zullen zien. In Sloten overleed eerst zijn hoogbejaarde moeder (1760) en later zijn 

vrouw (1764). In die jaren heeft hij ook alle ellende met, en het overlijden van zijn zoon 

moeten meemaken (zie generatie V).

Henricus de Valk vestigde zich daarna in Wolvega als rechtskundig practizijn 

ofwel procureur-postulant. Dat was een vak waar hij verstand van had, hij had 

dat ook uitgeoefend nadat hij als bode was geschorst. Eénmaal procedeerde hij 

zelfs voor het Hof, als lasthebber (met ene Hessel Clases) van de armvoogden van 

Idskenhuizen en de Doopsgezinde gemeente van Legemeer. Dat hij die zaak verloor 

hoeft natuurlijk niet aan hem te liggen.53 Een beetje raadselachtig is wel dat hij zich 

op 12 mei 1765 liet inschrijven als burger van Sloten, komende van Wolvega, maar 

toch in laatstgenoemde plaats bleef wonen. Was hij misschien al te ziek om nog 

te kunnen verhuizen? In ieder geval is hij een paar maanden later overleden. Zijn 

schoondochter verwierp uit naam van haar zoon de nalatenschap en stond die af 

aan de crediteuren.54 Het gerecht van Weststellingwerf droeg de generale ontvanger 

Pieter Nienhuis op de zaken af te wikkelen.55

50  Curator van de Academie was de enige nevenfunctie die een raadsheer mocht 

uitoefenen. In de loop der tijd zijn verscheidene raadsheren curator geweest.

51  Microfiches van speciekohieren op de studiezaal van Tresoar, Sloten nr. 2.

52  Kerkelijke attestaties zijn niet voorhanden. Henricus en Anna hebben wel in 1738 

te Leeuwarden belijdenis gedaan, maar hij werd 28 jan. 1750 “gecensureerd”, d.w.z. 

onder de kerkelijke tucht verplaatst met verbod om aan het avondmaal deel te 

nemen (HCL, archief Herv. gem. Leeuwarden 331, fol. 1).

53  HvF 16.633, definitieve sententie nr. 4 van 21 mei 1765; het was een erfeniskwestie 

waarin de geldigheid van een testament tevergeefs werd bestreden.

54  Archief Nedergerecht Menaldumadeel 27 (recesboek), fol. 76. Op de rechtdag van 

3 sept. 1765 verklaarde zij dat ze weliswaar gezorgd had voor een ordentelijke 

begrafenis, maar dat dit niet inhield dat zij zich als erfgenaam wenste te gedragen.

55  Archief Nedergerecht Weststellingwerf 55 d.d. 14 sept. 1765, na ontvangst van 

voorgaande verklaring uit Menaldumadeel.



22 23gene alogysk j ier boek 2 016 de valk

onervaren collega in zijn uitgestrekte ressort niet wat in de gaten moeten houden, 

hem niet moeten coachen en aanmoedigen? Maar zoiets was destijds niet de 

gewoonte.

Op 28 mei 1760 werd zijn zaak door de Classis behandeld, de gecommitteerden 

brachten een gedetailleerd verslag uit. Ds. De Valk was ook aanwezig, zijn verweer 

was zwak. Hij bracht slechts in “dat hij wegens verscheide verdrietigheden wel 

tot de dranck zijn toevlugt genomen, dog nooit overmaetigheid van drank gehad 

had”.66 De Classis oordeelde nogal mild, het was tenslotte een eerste vergrijp, en 

schorste hem voor zes weken. Daarna moest hij een boetpredicatie houden, d.w.z. 

vanaf de kansel openlijk schuld bekennen en beterschap beloven, in tussentijd een 

onberispelijk leven leiden en de godsdienstoefening trouw bijwonen – de Classis 

zorgde voor vervanging. Schorsing betekende in die tijd vanzelfsprekend inhouding 

van traktement. Na af loop van de schorsing meldden de gecommitteerden dat ds. De 

Valk aan alle voorwaarden had voldaan, dat ze goede hoop hadden voor de toekomst 

en dat hij dus weer zijn dienst mocht hervatten.

Het herstel was van korte duur. Hoe kon het ook anders, zijn we bij voorbaat geneigd te 

denken. Al enkele maanden later stonden er weer kerkenraadsleden uit Tjerkgaast bij 

de Classis op de stoep met dezelfde klachten. Als dominee al preekte, dan was het veel 

te kort, vaak nog geen half uur; catechisatie en huisbezoek bleven inmiddels geheel 

achterwege. Op 7 december 1760 was hij voor de kerkdienst al zo dronken dat hij naar 

huis moest worden gebracht. De Classis besloot ds. De Valk te ontbieden op de volgende 

vergadering, die van 5 maart 1761.67 Maar hij negeerde deze oproep. Wel werd er een 

getuigenverklaring voorgelezen dat hij op 20 januari zijn vrouw had geslagen, toen 

zij hem verweten had: “door dij raken wij in armoede, want dou versuipste alles, ik zal 

dij aan ‘t regt aanbrengen, want al suste sterven als een beest, du suste niet om geven”. 

Op de volgende bijeenkomst was ds. De Valk wel aanwezig. Ditmaal besloot 

de Classis tot een schorsing voor zes maanden, we schrijven 1 april 1761. De 

voorwaarden waren verder dezelfde als bij de vorige schorsing, maar hem werd 

wel ontslag in het vooruitzicht gesteld als hij zijn leven niet drastisch beterde. In 

de periode die volgde had de Classis alvast contact met Gedeputeerde Staten, naar 

het schijnt heeft ook ds. De Valk een verzoekschrift bij dit college ingediend.68 Ook 

werden er gecommitteerden aangewezen om het gedrag van ds. De Valk tijdens 

de schorsing te observeren.69 Op 7 oktober 1761 brachten ze verslag uit. De heren 

66  Misschien doelt hij hiermee op het overlijden van zijn dochtertje Anna Maria.

67  Cl. Zevenw. 5, acta van 7 jan. 1761.

68  Het College van Gedeputeerde Staten was belast met het oppertoezicht over de 

Nederduitsche Gereformeerde Kerk, zoals de Nederlandse Hervormde Kerk toen 

heette. Ik heb in de index op de resoluties van G.S. geen besluiten inzake dit 

onderwerp aangetroffen. Ontslag van een predikant kon zeker niet plaatsvinden 

zonder goedkeuring van G.S.

69  Cl. Zevenw. 5, acta van 2 sept. 1761.

vader. Er kwamen klachten binnen bij de Classis Zevenwouden over dronkenschap, 

zelfs tijdens kerkdiensten. Geregeld moesten er diensten vervallen omdat dominee 

door drankgebruik geheel onbekwaam was. Ook de andere pastorale taken, zoals 

catechisatie en huisbezoek, stonden op een laag pitje. En last but not least: dominee 

mishandelde zijn echtgenote. Op die manier bouw je natuurlijk geen respectabele 

positie op in je gemeente, zoals moge blijken uit het volgende voorval. Ds. De Valk 

had eens de plaatselijke schoolmeester berispt. Die accepteerde dat wel, maar kon 

het toch niet laten van zich af te bijten: “dat de schoolm. in præsentie van de gansche 

Kerkenraed , ter gelegendheid van zekere correctie, van Do. ontvangen over versuim 

in ‘t schoolhouden en van hem wel opgenomen, sig niet ontzien had, onder andere 

dingen ook dit Do. Valk toe te duuwen, gij bent een regt suipkalv, waerop Do. stil 

geswegen had, en niet anders gesegt, als dat so meester hem iets te seggen had, hij 

sulks aen sijn eigen huis konde doen”.64

De Classis stuurde enkele leden uit haar midden, predikanten uit omliggende 

dorpen, op onderzoek uit en al gauw bleek dat de klachten terecht waren. De 

gecommitteerden staken hun licht op bij leden van de fungerende en de vorige 

kerkenraad, een duidelijke aanwijzing dat de klachten niet van vandaag of gisteren 

waren. De ouderling van Tjerkgaast, Sible Sippes (ook: Sipkes), verklaarde onder 

meer dat eens op een zondag in de zomer van 1759, toen de klok al geluid had, 

inderhaast een bode moest worden rondgestuurd om bekend te maken dat de dienst 

niet zou doorgaan. Met de diaken Hylke Sjerps (ook: Sjerks) vervoegde hij zich 

vervolgens ten huize van de predikant, “en vonden Do. op het bed leggende, waer 

op Do. van pastoorsche versogt zijnde op te staan, zulks gedaen had, en van deese 

broederen ondervraagt, wat dog de oorsaek was, dat er nu al wederom niet gepredikt 

zou worden, gaf zijn E. voor, dat sijn memorie niet wel gesteld was, waer op deese 

broederen sijn Eerw. voorstelden of niet wel het veel en al te veel gebruiken van de 

sterke drank de oorsaek van het gebrek der memorie mogte zijn, waer op eindelijk 

Do. beleed, dat ja de drank hier van de oorsaek was, zijnde zodaenig gesteld, dat so 

sijn E. niet die quantiteit van sterke drank gebruikte, gelijk hij daegelijks gewoon 

was, dan geheel niet in staet te zijn tot zijn dienst. Dit zelve had zijn E. nogmaels 

tegens dese laestgenoemde broeder diacon Hylke Sjerks daegs voor laestgeleden 

Hemelvaertdag bevestigt, dat de drank de schuld was toe te schrijven, dat hij 

voorlede jaer niet gepredikt had”.65

We hebben dus te maken met een ernstig verslaafde, die mogelijk ook al leed 

een beginstadium van het syndroom van Korsakov, gezien zijn opmerking over 

zijn gebrekkige geheugen. We mogen zeker niet uitsluiten dat erfelijke aanleg en 

jeugdervaringen factoren van belang zijn geweest. Ook rijst de vraag of de Classis 

hier moreel wel vrijuit ging. Hadden de predikanten in de omgeving hun jonge 

64  Opgetekend uit de verklaring van de ouderling Sible Sippes, zie hierna.

65  Archief Classis Zevenwouden (toegang 241, hierna: Cl. Zevenw.) 5, acta van 28 mei 

1760.
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losmaken, maar deeze zulks weijgerende, bedreijgde hij haar, zeggende Als du mij 

dat niet doetste, dan suste van mijn hand sterven, en du ook Oude, wijzende op 

zijn vader. Voegende de deponenten daar nog bij dat door verscheijde menschen 

‘s morgens gehoordt is een swaar vloeken van D. Valk”.71 Wonderlijk hoe de 

geschiedenis zich soms herhaalt. Dat waren dus drie zware incidenten in vijf dagen. 

De Classis besloot slechts tot het sturen van gecommitteerden om de klachten 

te onderzoeken en zo konden de wantoestanden nog een tijdje voortwoekeren. 

Het onderzoek bevestigde de beschuldigingen en wederom mocht ds. De Valk zich 

verweren. Dat deed hij door het overhandigen van een schriftelijke verklaring 

(“deductie”), die in de vergadering werd voorgelezen en naderhand integraal werd 

afgeschreven in het notulenboek. Het is een omstandig verhaal van 19 bladzijden.72 

Volgens de auteur lag het allemaal aan de lidmaten van Tjerkgaast. Dat waren 

intriganten, die al vanaf zijn intrede tegen hem hadden samengespannen en 

elke gelegenheid te baat namen om hem te belasteren. De kerkvoogden, onder 

aanvoering van Sjerp Wierda, werkten hem zoveel mogelijk tegen. Ze hadden, om 

maar een voorbeeld te noemen, toen hij in de winter van 1759/’60 had gevraagd om 

tuinonderhoud, tegen zijn wil de vruchtbomen in de pastorietuin bij de grond laten 

af kappen en de opbrengst van het hout onder elkaar verdeeld. Ze hielden hem ook 

verder overal buiten, zoals het onderhoud van de pastorie en zelfs de bestelling van 

de kerkenraad, zodat lidmaten die hem welgezind waren nooit op de kandidatenlijst 

konden komen. Ook de predikanten, die zijn diensten tijdens de schorsing hadden 

waargenomen, zouden te maken hebben gehad met rancuneuze uitlatingen 

van Tjerkgaasters. Zo was ds. Nota door de schoolmeester uitgemaakt voor “een 

koordedanser” en een “quakzalver op het theater”. De ouderling Sible Sippes had na 

een kerkdienst tegen ds. Bleiswijk gezegd dat “dit op zijn heydensch gepredikt was, 

dewijl zijn E. geen schriftuur had verklaart”. Helaas voor ds. De Valk bleken deze 

beweringen bij navraag elke grond te missen.

In zijn verweer kan overigens toch wel een kern van waarheid zitten. Romein 

schrijft immers dat ds. De Valk is “beroepen door ‘t lot”, d.w.z. na loting met een 

andere kandidaat. Het is dus mogelijk dat men in Tjerkgaast liever een andere 

predikant had gehad en dat ds. De Valk daarvan de negatieve gevolgen ondervond. 

Een actie als het verwoesten van de pastorietuin lijkt inderdaad veel op pesterij. 

We moeten ook in het oog houden dat ds. De Valk nog steeds jong en betrekkelijk 

onervaren was, en moeilijk op kon boksen tegen de gevestigde machten ter 

plaatse. Met de buitendorpen had hij naar eigen zeggen geen problemen. Hij 

vroeg daarom aan de Classis om ook een onderzoek in St. Nicolaasga in te 

stellen. De Classis ging hierin mee en gaf een commissie daartoe opdracht. 

Een voorstel om ds. De Valk alvast te schorsen werd na stemming verworpen. 

Al in de volgende classicale vergadering, die van 7 juli 1762, brachten de 

71  Cl. Zevenw. 5, alles in de acta van 21 april 1762.

72  Idem, acta van 2 juni 1762.

waren bepaald somber gestemd. Ze hadden de boetpredicatie, die op 4 oktober 

had moeten plaatsvinden, afgelast. Dominee gebruikte thuis veel drank, maar van 

openbare dronkenschap was voor zover bekend geen sprake geweest. In de laatste zes 

weken was hij echter maar eenmaal in de kerk geweest en verder koesterde hij wrok 

ten opzichte van de Classis over zijn schorsing. Vervolgens mocht ds. De Valk het 

woord voeren. Hij ontkende de meeste aantijgingen en weet het overige aan ziekte. 

Merkwaardig genoeg gaf de Classis hem het voordeel van de twijfel. Hij mocht dus 

zijn werkzaamheden hervatten en een paar maanden lang zwijgen de notulen van de 

Classis over dit onderwerp.

Het bleef natuurlijk modderen in Tjerkgaast; de classicale bijeenkomst van 21 

april 1762 ging haast alleen maar over deze ongelukkige affaire. Eerst brachten de 

gecommitteerden verslag uit van de boetpredicatie, die ds. De Valk op 21 oktober 

1761 had gehouden. Hoewel hij niet bepaald de indruk wekte dat zijn boetedoening 

voortvloeide uit innerlijke overtuiging hadden zij hem, conform het besluit van de 

Classis, in zijn ambt hersteld.

Maar meteen daarna kwamen er ook al weer ouderlingen uit Tjerkgaast aan het 

woord. Dominee had op Paaszondag – 11 april jongstleden – ‘s morgens weliswaar 

de kansel bestegen, maar hij was zo beschonken dat de dienst en die van de middag 

moesten worden afgelast, en zelfs die van Paasmaandag. Dat was bepaald niet het 

enige. “Meijne Bouwes getuijgdt, dat hij op dingsdag den 13 April gezien heeft, 

dat D. Valk zijn vrouw op een geweldige wijze mishandelde, en tegen wil en dank 

op verscheijde reijzen in huijs sleepte, waer op een geweldig schreuwen gehoordt 

wierde, een weijnig daer naa kwam pastoorske buijten de deur te voorschijn met 

ontblooten hoofde, en wanneer zij op de bank buijten deur de muts weder opzette; 

van dit gepasseerde kan ook de huijsvrouw van Meijne Bouwes Antje Johannes, 

lidtmaat der gemeente, getuijgen”.

Dezelfde getuige verklaarde ook “dat op den 16. deezer ten huijze van D. G. Valk een 

baldadig gedrag is geweest van D. Valk, verzeldt met veel getier en gevloek, tot zoo 

verre, dat daarop zijn binnen gekomen Neeltje, de huijsvrouw van Ruurd Johannes 

en Jeltje, de huijsvrouw van Johannes Ruurds, vindende D. Valk over de vloer smoor 

dronken, en zagen teffens veel bloed over de vloer, als meede de vader van D. Valk 

zeer bebloedt aan zijn hoofdt, niet zonder præsumptie, dat er geweldenarijen 

waren gepleegdt, waar op D. Valk door eenen Jan Capitein met een lijne wierde 

gebonden, met bijvoeging van deeze woorden, du Reekel wij zullen uw binden, 

du regeelste (?) te sterk, ‘t kan zoo niet langer, waar bij nog kwam, dat de vader 

van D. Valk zeijde, als ik dij nu aanklaagde, al waarste een konings zoon van dijn 

hals, moest du sterven, Jan Capitein hier bijvoegende, jaa als wij dij aanklaagden, 

waarste een man des doods.70 Waar op D. Valk zijn vrouw verzogte dat zij hem wilde 

70  Deze uitspraken zijn ontleend aan de oudtestamentische wetgeving. In Exodus 

21:15 lezen we: Zoo wie zijn vader of zijne moeder slaat, die zal zekerlijk gedood 

worden (Statenvertaling). Maar de vigerende wetten kenden die bepaling niet.
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hij altijd een geladen geweer klaar had staan voor ongewenst bezoek. Kok kwam er 

ditmaal niet mee weg: hij werd gearresteerd en naar het gedemolieerde blokhuis 

te Leeuwarden overgebracht. Bij zijn verhoren probeerde hij aannemelijk te maken 

dat hij niet goed bij zijn hoofd was, maar het Hof trapte daar niet in. Het bleek 

namelijk dat hij zeer wel in staat was, zijn boerderij te bestieren en zijn producten op 

de markt aan de man te brengen. Dat er aan hem toch wel een steekje los zat blijkt 

uit verschillende getuigenissen. Anna Faber was één van de getuigen. Ze verklaarde 

dat zij Jan Karsten Kok goed kende uit haar tijd in de pastorie te Tjerkgaast, en dat ze 

ook daarna nog geregeld contact met hem had gehad. Sinds een jaar of drie was zijn 

gedrag nogal vreemd geweest. Zo deed hij het voorkomen dat hij een goede vriend 

was van de koning van Pruisen. Ook had hij brieven geschreven aan de stadhouder 

en de hertog van Wolfenbuttel, en hen gevraagd eens langs te komen, aangezien hij 

gewichtige zaken over Tjerkgaast en Sloten had te onthullen. Hij wilde ook best 

naar Den Haag reizen, maar dat was nu even onmogelijk, aangezien de koning van 

Pruisen elk moment op bezoek kon komen. Het Hof van Friesland veroordeelde 

Kok op 24 november 1762 “ter sake excessen ten processe gemeldt”, tot detentie in 

‘s Landschaps tucht- en werkhuis, “om aldaar te werken de tijd van ses maanden”.75 

Een voor die tijd lichte straf, het Hof zal dus wel rekening gehouden hebben met zijn 

geestelijke gesteldheid.

Intussen kwam voor ds. De Valk bijltjesdag in zicht, de vergadering van de Classis 

Zevenwouden van 4 augustus 1762. Over het vonnis hoefde niet meer te worden 

gedelibereerd, slechts het voorlezen in aanwezigheid van de beklaagde resteerde. De 

scriba noteerde vervolgens “Welke sententie H.G. de Valk gebillijkt, en den Eerw. 

Classis gejusficeert heeft”, en daarmee was de kous af. 

Zo kwam hij dus op straat te staan, want uiteraard kreeg hij geen traktement meer en 

moest hij de pastorie ontruimen. Het gezin streek neer in Sloten,76 wellicht trokken 

ze in bij zijn ouders. Korte tijd later is ds. De Valk naar Amsterdam verhuisd en daar 

al spoedig overleden.77 Over de omstandigheden zwijgen de stukken, voor de Classis 

bestond hij niet meer. Hij werd begraven op het St. Anthoniskerkhof, de dodenakker 

voor de armen. De weduwe vertrok naar Franeker en vroeg de Classis om enige 

75  HvF 2945. In het dossier zit onder meer een uitgebreid relaas van de mishandeling, 

geschreven door ds. De Valk zelf, drie dagen na het incident.

76  HvF 2945. Hij en zijn vrouw legden in september nadere verklaringen af in de zaak 

tegen Kok en gaven daarbij Sloten als woonplaats op.

77  S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein’s Naamlijst der predikanten 

in de Hervormde gemeenten van Friesland (Leeuwarden 1892) 78 meldt: overleden 

Amsterdam eind 1762.

gecommitteerden verslag uit. Inderdaad waren de meningen in St. Nicolaasga 

verdeeld in plaats van volslagen negatief. Maar intussen waren er ook al weer nieuwe 

berichten van dronkenschap en verzuim van kerkdiensten. Vervolgens werd een 

verzoekschrift voorgelezen van Anna Faber en Saapkjen van Hasenhoek, de moeder 

en de vrouw van ds. De Valk, geschreven “uit radeloosheid en uiterste verlegenheid”. 

Wellicht tegen beter weten in smeekten zij om clementie.73 Maar de toestand was 

natuurlijk volslagen onhoudbaar. De Classis oordeelde dat er niets tot zijn voordeel 

uit het onderzoek en het verzoekschrift was voortgekomen en besloot, ds. De Valk 

van zijn dienst te “deporteeren”. Bovendien werd hij geschorst als lidmaat, hij 

mocht dus ook niet aan het avondmaal deelnemen. Mocht hij zijn leven beteren, 

dan kon hij over twee jaar weer “elegibel tot de H. Dienst” worden. Omdat ds. De 

Valk niet aanwezig was werd de werking van het besluit deels opgeschort tot de 

volgende vergadering, die van 4 augustus 1762.74 Vooralsnog werd hem ‘slechts’ met 

onmiddellijke ingang verboden om kerkdiensten te leiden.

Waarom ds. De Valk schitterde door afwezigheid weten we uit het rekest van Anna 

en Saapkje: hij was kort daarvoor zwaar mishandeld door Jan Karsten Kok, boer te 

Tjerkgaast. Deze Jan blijkt dezelfde te zijn als Jan Capitein, die de predikant op 16 

april had gekneveld en zodoende had belet dat hij zijn vrouw en zijn vader verder 

letsel zou toebrengen. Kok was in een eerder leven kapitein ter koopvaardij geweest 

en had daaraan zijn bijnaam overgehouden. Het incident had blijkbaar geen diepe 

sporen nagelaten. Op zaterdag 26 juni had ds. De Valk een paard en wagen van Jan 

Kok gehuurd om daarmee naar Sloten te gaan. Toen hij en zijn vrouw aan het eind 

van de middag terugkeerden en de zaken weer wilden af leveren was Jan zomaar in 

woede uitgebarsten. Hij schreeuwde dat hij zijn geld onmiddellijk wilde hebben, en 

ook dat van enkele oudere posten die nog openstonden. Voordat de verbouwereerde 

predikant kon reageren had de boze boer hem al bij zijn stropdas gevat, in huis 

gesleurd en daar verder mishandeld, onder meer door hem met het hoofd tegen een 

kast te beuken. Uiteindelijk werd hij ontzet door omwonenden die op het hulpgeroep 

van “pastoorske” waren afgekomen.

Kok had toen al het nodige op zijn kerfstok. Zo had hij een zoon van de ontvanger 

Sjerp Wierda, die we al kennen als kerkvoogd, met het hoofd onder water gehouden, 

omdat hij die ervan verdacht, eieren uit zijn kooi te willen stelen. Zijn vrouw en 

drie kinderen waren het huis ontvlucht wegens voortdurende mishandelingen en 

bedreigingen. Een echte ruziezoeker dus, gevreesd in zijn omgeving, temeer daar 

73  Een uniek document, zie de volledige tekst in de bijlage. Het is afgeschreven in de 

acta van 7 juli 1762. Gezien de taal (‘tale Kanaäns’) en stijl lijkt het te zijn opgesteld 

door een predikant, ds. De Valk zelf misschien? In het geschrift wordt ook melding 

gemaakt van een gerucht dat dominee overspel zou hebben gepleegd met een 

dienstmeid, maar dat speelde verder geen rol in de affaire.

74  De volledige tekst van het vonnis is in de acta van 4 aug. 1762 opgenomen, zie de 

bijlage.
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Hendrik leerde het schildersvak van zijn vader en staat in 1812 en 1818 als 

verversknecht te St. Jacobiparochie te boek, maar later was hij beurtschipper 

aldaar. Hij en Baukje kregen zes kinderen.

2.  Waling Johannes de Valk, geb. Berlikum 12 juli 1784, overl. ald. 10 
feb. 1865, tr. Menaldumadeel 17 sept. 1811 Metje Jochems Wudma, 
geb. Wanswerd 16 april 1789, overl. Berlikum 13 okt. 1836, dochter 
van Jochem Epkes en Renske Hendriks Wudma.
Ook Waling leerde het schildersvak van zijn vader. We komen hem tegen als 

verversknecht en als arbeider, maar vanaf 1828 steeds als verver en glazenmaker, 

dus als kleine zelfstandige. Hij en Metje kregen acht kinderen; dochter Rinske 

trouwde met haar neef Johannes Petrus de Valk (zie bij 5).

3.  Symen (gedoopt als Simon) Johannes de Valk, geb. Berlikum 29 
sept. 1785, overleden aldaar 30 juli 1837, tr. Ried 30 dec. 1810 Baukje 
Sijes Boomsma (ook wel: Dijkstra), geb. Kimswerd 23 sept. 1782, 
overl. Berlikum 19 nov. 1854, dochter van Sije Jisses en Jetske Sybes.
Symen is vernoemd naar de stiefvader van zijn vader. Hij was schoenmaker van 

zijn vak, achtereenvolgens te Peins (1814) en Ried (1816). In 1825 vinden we hem 

als verversknecht te Beetgum, maar later is hij weer schoenmaker, en wel te 

Berlikum. Hij en Baukje kregen vijf kinderen.

4.  Saapkje (ook: Saapke) Johannes de Valk, geb. Berlikum 15 dec. 1788, 
bij huwelijk dienstmeid, overl. Ried 24 juni 1825, tr. Franekeradeel 
4 juni 1818 Klaas Douwes Gerlofsma, geb. Herbaijum 18 dec. 1775, 
weduwnaar van Willemke Johannes Veenstra, in 1818 kooltjer (zie 
hierna bij 6. Rinse), later arbeider te Ried en laatst te Boer, overl. 
aldaar 31 mei 1829, zoon van Douwe Tjerks, laatst schoolmeester te 
Schalsum, en Hyke Klazes. Saapke en Klaas kregen één kind, een 
zoon Douwe Klazes Gerlofsma (1819).

5.  Petrus Johannes de Valk, geb. Berlikum 29 jan. 1791, voermansknecht 
te Groningen, overl. ald. 23 okt. 1869, tr. Groningen 23 juni 1816 
Berentje Jans Krans, geb. ald. 1793, overl. Groningen 19 nov. 1862.
Het is mij niet bekend naar wie Petrus is vernoemd. In 1814 woonde hij te 

Minnertsga, hij contracteerde in dat jaar met Douwe Pieters de Vries uit 

Dongjum als plaatsvervanger voor de militaire dienst. Vanaf 1816 vinden we 

hem te Groningen. Hij en Berentje kregen daar minstens acht kinderen. Zoon 

Johannes trouwde met zijn nicht Rinske Walings de Valk; dochter Pietertien 

kwam naar Berlikum en trouwde met de schipper Ruurd Siedzes Bijlsma.

6.  Rinse (ook: Rinze) Johannes de Valk, geb. Berlikum 20 juni 1794, 
arbeider en kooltjer te Minnertsga, overl. aldaar 11 juni 1848, tr. 1. 
Barradeel 13 sept. 1820 Trijntje Rintjes Sikkema, geb. Minnertsga 
26 febr. 1791, overl. ald. 23 aug. 1825, dochter van Rintje Sikkes 
Sikkema, kooltjer te Minnertsga, lid van de gemeenteraad van 
Barradeel, en Trijntje Dirks; tr. 2. Barradeel 17 juni 1826 Gerritje 

financiële bijstand. Die werd ook gegeven.78 Saapkje hertrouwde al spoedig en 

vestigde zich vervolgens te Berlikum. Hiermee kwamen zij en haar zoon in rustiger 

vaarwater. Uit haar tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Tjerkgaast:
1. Anna Maria de Valk, ged. 24 okt. 1756, jong overleden.
2. Johannes Hendricus de Valk, volgt VI.

VI. Johannes Hendricus de Valk, ged. Tjerkgaast 1 jan. 1761, mr. verver 
en glazenmaker te Berlikum, overl. ald. 17 dec. 1809, tr. Beetgum 8 sept. 
1782 Antje Walings Tolsma, geb. [Hallum] ca. 1764, overl. Ried 7 okt. 
1832, dochter van Waling Jacobs en Tjitske Rinses.
Door het tweede huwelijk van zijn moeder kwam Johannes via Franeker in Berlikum 

terecht. Als jongeman heeft hij in Beetgum gewoond en daar ongetwijfeld het 

schildersvak geleerd van zijn oudere neef Johannes Hendrikus Hoitsma.79 Na zijn 

huwelijk woonde Johannes eerst te Hallum, maar vanaf 1784 vinden we hem als 

verver (huisschilder) en glazenmaker te Berlikum. Zijn vrouw kwam oorspronkelijk 

uit Hallum, maar haar doop is daar niet te vinden.80 Antje verkocht als weduwe, 

samen met haar kinderen, in 1813 hun huis en werkplaats te Berlikum.81 Ze heeft nog 

geruime tijd te Berlikum gewoond, maar zal uiteindelijk bij haar jongste dochter 

zijn ingetrokken. Johannes en Antje kregen tien kinderen van wie er negen trouwden 

en nageslacht kregen, in die tijd zeker uitzonderlijk. In de latere negentiende 

eeuw treffen we talrijke leden van deze familie aan in Barradeel en omgeving als 

gardeniers, landarbeiders en kleine zelfstandigen.

Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Johannes de Valk, geb. Hallum 20 jan. 1783, overl. St. 

Jacobiparochie 12 jan. 1821, tr. Wier 23 maart 1806 Baukje Klazes 
Bosma, geb. Veenwouden 12 maart 1779, overl. Minnertsga 20 okt. 
1861, dochter van Klaas Sijes Boskma, boer, en Sjoukje Rienks.

78  Steunverlening aan predikantsweduwen was niet ongebruikelijk, we mogen uit 

deze toekenning dus niet concluderen dat de Classis zich mede verantwoordelijk 

voelde voor deze droevige toestanden en de ontijdige dood van ds. De Valk. In de 

19de eeuw werden speciale fondsen voor het onderhoud van predikantsweduwen en 

-wezen ingesteld, gefinancierd uit bijdragen van dienstdoende predikanten. In dit 

geval zegde de Classis £ 8 en de grietman van Doniawerstal £ 20 per jaar toe voor de 

eerstkomende 10 jaar; Cl. Zevenw. 5, acta van 5 okt. 1763. Hoelang Saapkje van deze 

steun gebruik heeft gemaakt is mij niet bekend, maar het ligt voor de hand dat die 

ophield toen ze weer trouwde.

79  Geboren te Franeker 1752, zoon van Hendrikus Hoitsma en Jannetje van 

Hasenhoek.

80  Haar oudere broers en zusters zijn wel te Hallum gedoopt.

81  Notarieel archief (toegang 26) 102.005, repertoriumnrs. 52 en 57.
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9.  Feico Johannes de Valk, geb. Berlikum 3 nov. 1797, kooltjer te 
Minnertsga, overl. ald. 4 aug. 1860, tr. Barradeel 24 april 1829 Dirkje 
Martens Lemke, geb. Oosterbierum 15 febr. 1808, overl. Minnertsga 
3 april 1876, dochter van Marten Anes Lemke, arbeider, en Elisabeth 
Ypkes Posthumus. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren.

10.  Tjitske (ook: Tjietske) Johannes de Valk, geb. Berlikum 9 aug. 1800, 
overl. Ried 12 juli 1838 bij de geboorte van haar vijfde kind, tr. 
Menaldumadeel 13 juni 1827 Feike Jans Lolkema, geb. Slappeterp 
14 okt. 1801, arbeider te Ried, overl. ald. 26 dec. 1839, zoon van Jan 
Lolkes en Aaltje Feikes.

Jans van der Wal, geb. Harlingen 28 dec. 1794, overl. Minnertsga 
2 juni 1832, dochter van Jan Jans van der Wal, bakker, en Sibbeltje 
Aukes; tr. 3. Barradeel 7 sept. 1833 Janke Douwes Borman, geb. 
Minnertsga 22 jan. 1812, overl. ald. 29 nov. 1840, dochter van Douwe 
Doekes Borman (ook: Boerman), arbeider, en Hiltje Obbes Hofma.
Op zijn 46ste was Rinse dus al voor de derde maal weduwnaar. Toen hij voor 

de eerste keer trouwde (1820) was hij nog arbeider te Berlikum, maar het 

volgende jaar woonde hij al te Minnertsga, waar zijn vrouw vandaan kwam. 

Zijn broer Feico zou zich hier later ook vestigen. Rinse staat eerst afwisselend 

als arbeider en als kooltjer te boek. Een kooltjer is een tuinder (gardenier) die 

zich speciaal toelegt op de teelt van kool; de benaming komt vrijwel uitsluitend 

voor in Minnertsga en naaste omgeving. Een belangrijk verschil tussen een 

arbeider en een kooltjer is dat een arbeider in loondienst werkt en dat een 

kooltjer een kleine zelfstandige is. Vanaf 1836 wordt Rinse alleen als arbeider 

vermeld. Na zijn overlijden bleef het gezin grotendeels intact. De grootouders 

aan moederszijde van de jongste kinderen namen de zorg voor de kinderen 

op zich, maar de grootvader overleed al in 1849. In het bevolkingsregister van 

1850 vinden we Hiltje Obbes Hofma als gezinshoofd met haar zoon Doeke (die 

al datzelfde jaar overleed), de drie kinderen van haar dochter Janke en nog 

twee kinderen (Jan en Hendrikus) uit het tweede huwelijk van Rinse Johannes 

de Valk. Eén voor één vlogen ze uit, waardoor in 1859 alleen Antje, het jongste 

kind, nog bij haar inwoonde.82

7.  Jacobus (gedoopt als Jakob) Johannes de Valk, geb. Berlikum 24 
maart 1796, overl. Zweins 31 maart 1837, tr. Franekeradeel 31 okt. 
1824 Riemke Rienks Breuker, geb. Tzummarum 13 april 1791, overl. 
aldaar 19 nov. 1856, dochter van Rienk Hendriks Breuker, arbeider, 
en Jetske Sipkes.83

Jacobus begon zijn werkzame leven als schoenmaker. Als zodanig vinden 

we hem in 1819 te Leeuwarden, waar hij ongehuwd samenwoonde met Jantje 

Jans Pelder en bij haar een dochter Grietje kreeg. Maar korte tijd later was 

Jacobus arbeider te Peins, waar Jantje op 12 febr. 1821 kwam te overlijden, “naar 

gissing” 26 jaar oud. Jacobus is nog schippersknecht geweest te Peins, arbeider 

te Welsrijp en laatst te Zweins. Hij en Riemke Breuker kregen vier kinderen.

8.  Feico Johannes de Valk, tweeling met voorgaande, kort na de 
geboorte overleden.
Hij is vernoemd naar Feico de Valk (1704-1729), oudoom van zijn vader Johannes 

Hendricus, zie III sub 3.

82  Bevolkingsregister Barradeel 1850-1859, Minnertsga blad 70, huis nr. 35 

(microfiches studiezaal Tresoar).

83  Zie voor haar familie en voorgeslacht: A. Koornstra, ‘Tjebbinga’, in Gen. Jierb. 2008 

9-121.
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sullen en moeten billijken, maar het teder moeder en vrouwelijk hert 
dringt en nootsaakt de suppleanten voor UWEerwaardens voeten met 
tranen en gebeeden neder te vallen om nog eens genade en geen regt 
voor dese haar beklagensweerdigen zoon en man af te smeeken, met 
een ootmoedige en hertgrondige bede dat UWEerwaardens alle uwe 
vaderlijke en broederlijke zielssugtingen tot God in den hemel wilt 
opheffen, om over hem uit te storten de geest van berouw en hertelijke 
boetveerdigheit, den geest der uitbrandinge, en bekeeringe, den 
geest der genade ende des geloofs, den geest van standvastigheit, van 
waaksaamheit en mannelijke kloekmoedigheit, om das met de geheele 
wapenrustinge Gods aangedaan zijnde, te wederstaan in den bosen dag, 
om de vurige pijlen des Satans uit te blussen.
De suppleanten souden UWEerwaardens in desen veel lasterlijke en 
calumnieuse beschuldigingen, haat, nijd, hoon en smaat, van sijn 
openbare en geheime vianden naakt en klaar kunnen ontdekken en 
bewijsen, waarme hij dagelijks werd omringt en besprongen, het 
welk ook wel na de mensch gesproken, de oorsaak en grondslag is 
van sijn vleeschelijke val en misbedrijf, maar de suppleanten sullen 
UWEerwaardens gewigtige occupatien daar meede niet turbeeren, en 
refereeren haar tot de f lauwe schets van de deductie door hem selfs aan 
UWEerwaardens overgegeven,84 en tot de bewijsen informatoir door de 
eerwaarde heeren gecommitteerden van UWEerwaardens aansienelijke 
vergadering daar van genomen, waar tegens van sommige vrij veel 
tegenbewijs souden kunnen ingebragt worden, so het regt en excessive 
kosten hem sulks hadde toegelaten, maar hopen en wagten alleen op 
UWEerwaardens goedertierene billijkheit en onverdiende genade.
Egter moeten de suppleanten hier nog bijvoegen, en vinden haar 
grotelijks verpligt UWEerwaardens onder het oog te brengen (soo als de 
suppleanten geinformeerd zijn) de ondeugende en opgeraapte lastertaal, 
die sommige sijner vianden hebben opgeraapt, die maar loeren en 
toeleggen om sijn uiterste verderf en ondergang te soeken voor tijt en 
ewigheit, om hem te beschuldigen van het crimen van adulterii, welke 
hij met sijn dienstmaagt, in den voorleeden jaare bij hem wonende, 
soude gepleegt hebben, om welk godloos voorgeven sij daar toe souden 
hebben opgemaakt eenen Claas Heeres en sijn vrouw, die daarvan 
op laastleden maandag voor de heeren gecommitteerden getuigenis 
souden gegeven hebben, tegens welk getuigenis sijn eerwaarde sig niet 
alleen soude en kan opponeeren, indien na den lighame in staat was, 
maar door de suppleanten wel expresselijk bij desen word gedaan, om 
redenen dat dit voorgeven niet alleen onwaar, vals, opgeraapt, en verdigt 

84  Deze “deductie” was in de classicale vergadering van 2 juni 1762 behandeld.

Bijlage

Tresoar, archief Classis Zevenwouden (toegang 241), inv.nr. 5. 
Acta van 7 juli 1762.

Het E. Classis, overwogen hebbende naukeurig, de boven geregistreerde 
informatien, zo ontfing deselve een request, vertekent door A. Faber en 
S. Hazenhoek, tot dese materie specterende, luidende als volgt

Aan het Eerwaarde Classis van Sevenwouden

Geven UWEerwaarden met alle verschuldigde eerbied en aller diepste 
vernedering te kennen Anna Faber, en Saapkjen van Hasenhoek, 
moeder en huisvrouw van Do. H.G. de Valk, bedienaar des Goddelijken 
woords op Tjerkgaast cum annexis, dat sij suppleanten haar door 
radeloosheit, en de uiterste verleegentheid gedrongen vinden hunne 
moederlijke en vrouwelijke boesemtranen, gebeden en smekingen uit 
te storten in de schoot van UWEerwaardens vaderlijke en broederlijke 
vergadering, over de gewigtige en importante beschuldigingen, van 
haar hertsgeliefde zoon en man, in hope of het den almagtigen God (die 
het herte der koningen kan neigen als de willigen aan de waterbeken) 
nog eens mogte behagen UWEerwaardens te besielen en in te boesemen 
de geest van ontferminge en broederlijke liefde, over desen armen 
dienaar en medebroeder in sijn beklagensweerdigen toestand waar 
in hij sig bevind, of er nog middel van bekeringe, berouw en hertelijk 
leedwesen over sijne sonden en misdaden, door de kragtdadige hand 
en geest Gods in hem mogte gewrogt worden, tot behoudenis van sijn 
onsterfelijke ziel, tijdelijk en ewig welzijn, tot opbouwing van Christus’ 
kerk, tot uitbreiding van Jesus koninkrijk, en welsijn van Sijn huis, 
onnosel kind, en de vrugt van des medesuppleantes buik.
De suppleanten zijn ten volsten overtuigt van UWEerwaardens 
vaderlijke en broederlijke lankmoedigheit welke UWEerw. over sijn 
aangetoonde misdaden en ergerlijk levensgedrag geoefend en tot nog 
toe gedragen hebben, maar de suppleanten sijn te regte bedugt, dat de 
mate der ongeregtigheit vol gewerden is, en dat UWEerwaardens als 
geestelijke dienaressen Gods, al te lang getergt zijn, om hem als een 
ontrouwe wagter op Zions muren langer op sijn post te dulden, en 
derhalven genootzaakt zijn de vierschaar van UWEerw. geestelijke 
vergadering tegens hem te spannen, om door den Christelijke ban en 
de sleutelen des Hemelrijks daar van afgelost en uitgesloten te worden. 
Welk vonnis de suppleanten in opregtigheit hunner conscientie 
dog tot hun uiterste sielssmerten en hertsdoorgrievend leedweesen, 
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de volgende vergadering, die zal zijn den 4 Aug., voor den E. Classis te 
compareren en aldaar de sententie en uitspraak te aanhoren.
Verder zal Do. Valk van dese tijd af aan sig van het waarnemen der 
predikdienst tot Tjerkgaast cum annexis onthouden, en sal hiervan 
classicaliter aanschrijving gedaan worden aan Do. Valk en teffens ook 
aan de kerkeraad van Tjerkgaast om aan de schoolmeester ordres te 
geven, van het besorgen van de predikbeurten aldaar.

is, maar ook omdat dese getuigen in geenen deelen in regten niet 
kunnen bestaan, vermits zij selfs schuldig zijn aan misdaden die aan 
den lijve behoorden gestrafft te worden,85 en haar klaar en genoegsaam 
sullen worden beweesen, soo de kortheit des tijds sulks had toegelaaten, 
en gesondheit van des suppleantes zoon en man, hetselve had kunnen 
lijden, ‘t welk veroorsaakt is door een crimineele mishandeling hem 
door de rasernij van Jan Carsten Kok in den voorleeden week op een 
onheuse en onverwagte wijse aangedaan.
Derhalven is der suppleanten ootmoedige en innerlijke bede, dat het 
UWEeerwaardens moge behagen, derselver lang getergde gedult, en 
de uitspraak over der suppleanten zoons en mans beschuldingen en 
misbedrijven so veel beweesen en hem aangetoont mogen worden, 
uit te rekken, en daar mede te superceedeeren tot de naast komende 
claasicale vergaderinge, eensdeels omdat deselve voor tegenswoordig 
sig door voorsch. mishandeling niet in staat bevind hem in deese 
UWEerwaardens vergaderinge te kunnen sisteeren om sijn vonnis 
of genadige uitspraak te aanhoren, maar anderdeels om in die 
tusschentijd sodanige middelen te beramen die tot welzijn van hem, 
sijn huisvrouw en arme kind nuttigst en dienstigst zijn, en voor 
UWEerwaardens gemakkelijkst, en verantwoordelijkst sullen gevonden 
worden, andersins en bij onverwagte afslag van dien wagten en hopen 
de suppleanten op UWEerwaardens vaderlijke en broederlijke genade, 
vergevinge, en vrijspraak voor desselfs zoon en man, om der vrouw en 
kinderen wille, quo facto etc., 

Anna Faber, Saapkje van Hasenhoek

Welke alle stukken bij de E. Classis in serieuse en ernstige overwegingen 
zijnde genomen, soo heeft het E. Classis deselve niet valijde genoeg 
bevonden ter defensie van Do. Valk, maar veeleer tot sijne verdere 
beswarenis; alwaarom deselve ter bevordering van Gods eer, en de 
belangens van Jesus kerk geresolveert heeft, Dom. Valk, wegens sijn 
aanhoudende sonde van dronkenschap, en verder aanstotelijk leven de 
facto van sijnen dienst tot Tjerkgaast cum annexis te deporteeren, en 
van het H. avondmaal te censureeren.
Zodanig egter dat hij op genoegzame betoninge van boetveerdigheit, en 
beterschap van leeven voor het E. Classis van Sevenwouden na verloop 
van twee jaren wederom tot den H. Dienst elegibel mag verklaard 
worden. Zullende Do. Valk per scribam aangeschreven worden, om op 

85  De verklaring c.q. beschuldiging van Claas Heeres en zijn vrouw komt niet 

voor in de rapportage van de gecommitteerden. Wellicht hebben ook zij die te 

onbetrouwbaar geacht.
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faam, is ons gebleeken, dat voornoemde aanklagten ten vollen gegrond 
en waragtig waren.
Waarop het Eerw. Classis de beklaagden heeft verstaan en verhoord, over 
voorgementioneerde klagten, dog terwijl de beklaagde heeft kunnen 
goedvinden van de Eerw. Classis te versoeken, dat er een commissie 
mogte gedecreteert worden, om zodanige getuigen te verhoren, als hij 
tot sijner verontschuldinge meende te kunnen bijbrengen, zo heeft 
het Eerw. Classis ter voldede aan dat versoek uit het midden van haar 
vergadering enige leden gedecreteert met last om sig te vervoegen na 
het dorp van St. Nicolaasga ten fine als boven.
Welke commissie geexerceerd zijnde op den 9 Junij 1762, zo is uit ‘t 
raport der commissie aan ‘t Eerw. Classis gebleeken, dat de teneur der 
depositien, doen door de comparerende getuigen gegeven, hier op uit 
kwamen, dat zij wel overtuigt waren dat H.G. de Valk in den predikdienst 
van paassondagmorgen deses jaars zeer verward en confuis was geweest, 
dog of hij nugteren dan dronken was geweest, durfden sij niet verklaren. 
Voor ‘t overige was den deponenten vanwegens de twee ander poincten 
van beschuldiging niets bewust.
Het Eerw. Classis dan volgens vorige informatien haar oordeel in desen 
moetende geven, verklaard bij desen de voornoemde beschuldingen, 
tegens H.G. de Valk ingebragt, gegrond en waar te zijn, en considererende 
hoe dat de beklaagde, kortelijks een en andermaal gestraft geweest 
zijnde, heeft kunnen goedvinden zijn nekke te verharden, en in deselve 
misdaden van dronkenschap en ergerlijk leven sig te verloopen, tot 
onteering van Gods H. dienst, tot ontrusting van de gemeente aldaar, 
en tot regtveerdige ergernis van alle welmeenende.
Zo ist dat ‘t Eerw. Classis Sylvanæ, considererende het belang van Gods 
eer en Zijn kerk (hoewel tot haar overgroot leedweesen) voornoemde 
H.G. de Valk deporteert van sijnen dienst in de gemeente van Tjerkgaast 
cum annexis, en teffens censureerd van ‘t H. avondmaal, onder die 
moderatie egter, dat zo voornoemde H.G. de Valk na verloop van twee 
jaren zig aan de Classis aanbied, met bewijsen en genoegsame blijken 
van boetveerdigheid en beterschap van leven, dat deselve alsdan eligibel 
zijn zal, en wederom tot den H. dienst kunnen toegelaten werden. 
Actum als boven.
Welke sententie H.G. de Valk gebillijkt, en den Eerw. Classis gejusficeert 
heeft.

Tresoar, archief Classis Zevenwouden (toegang 241), inv.nr. 5. 
Acta van 4 augustus 1762

Na aanroeping van ‘s Heeren naam wierden de acta des voorgaande 
Classis geleesen.
Wanneer dit was voorgeleesen wierde Do. H.G. de Valk binnen geroepen, 
om sijn sententie van het E. Classis tegens hem uitgebragt te aanhoren, 
welke hier woordelijk geinsereert zijnde dus luit

Sententie van het Wel Eerw. Classis Sylvanæ uitgebragt tegens den 
persoon H.G. de Valk, in desselfs classicale vergadering gehouden 
op het Heerenveen den 4 Aug. 1762

Het Eerw. Classis der Zeevenwouden, op hare vergadering van den 
21 April 1762 hebbende ontfangen aanklagten van de kerkeraad van 
Tjerkgaast cum annexis, rakende den predikant H.G. de Valk resp. 
prædikant van Tjerkgaast cum annexis, als die sig in den predikdienst 
van paassondagmorgen van den 11 April deses jaars in gesteltheit van 
dronkenschap op den predikstoel had vervoegt, waardoor sijn E. niet 
in staat was geweest om sijn dienst na behoren te verrigten, maar in 
volkomen verwarring was geraakt, en de vergadering daardoor in 
volkomen confusie was gescheiden, zijnde van dat gevolg geweest, dat 
de predikdienst op voornoemde zondags nademiddag, en de volgende 
morgen van paasmaandag door sijn E. is verwaarloost en versuimd, 
waarbij de voornoemde aanklagers nog voegden, dat voornoemde H.G. 
de Valk sig op dingsdag den 13 April 1762 schuldig gemaakt had aan een 
seer geweldadig gedrag omtrent sijn huisvrouw, welk sijn gedrag nog 
meer verswaard geworden was, door een baldadig gedrag ten huise van 
Do. Valk op vrijdag den 16 April 1762, gehouden tuschen hem en sijn 
vader, waarbij H.G. de Valk bevonden was aan een sware baldadigheit 
omtrent sijn vader en vrouw en teffens sware dronkenschap sig 
te hebben schuldig gemaakt, tot grote ergernis en ontrusting der 
gemeente.
Zo ist dat het Eerw. Classis sig verpligt geagt heeft tot handhaving van 
alle goede order, en wegneming van alle ergernisse, uit het midden 
van hare vergadering te committeeren enige harer leden, met last om 
sig te vervoegen na de gemeente van Tjerkgaast cum annexis, en voor 
sig te roepen zodanige en so veele getuigen als deselve nodig soude 
oordeelen, om sig over voornoemde beschuldingen te informeeren.
Uit het raport van welke gecommitteerden geblijkt, dat deselve op den 
29 April 1762 sig vervoegt hebben op het dorp van Tjerkgaast en uit de 
depositien van hun Eerw. door getuigen van geloof en goeder naam en 
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wytse tjoelker

In santjende iuws boerelaach yn Duerswâld/Bakkefean,  
mei patriottys neiteam 

Ynlieding
Yn it Genealogysk Jierboek 2005 ha ik – foarsafier as ik dy doe foon hie 
– de foarâlden beskreaun fan ús mem har heit Japik Berga (1885-1944). 
De rjochte line fan syn heit en sa fierder komt fan Appelsche en de 
famyljenamme is grif ontliend oan de Bosberg. Pake syn pake en beppe 
Sjouke Berga en Janke Gorter kômen yn 1838 fan Ooststellingwarf nei 
Lippenhuzen, op stemplaats 9. Op dy plaats hiene fan sawat 1700 oant 
1760 ek de oerpake en pake buorke fan Sjouke syn mem, Goasse Sytses 
en Sytse Goasses.
Fan Goasse Sytses is in houlik fêstlein fan april 1694 mei Aaltie Luities 
fan Duerswâld. Mar omt Sytse Goasses sa’t it liket pas om 1740 hinne 
troude (net bewarre bleaun, syn earste frou is my noch altyd net bekend), 
nôm ik oan dat Sytse út in twadde houlik wie.

Mar yntuskentiid bin ik der troch úttreksels út it âlde argyf fan Opsterlân 
fan Jan Post achter, dat Aaltie Luities wol heart by de kertieren fan pake 
Japik Berga. Dus wol ik yn dit stik it komôf fan Aaltie Luities beljochtsje. 
Mear yn de breedte fan har berteplak op ’e grins fan Duerswâld en 
Weinterp as yn ’e djipte: we geane mar in hondert jier fierder tebek.
Aal har suster Antie Luities troude twa jier nei Aal, 1696, mei Halbe 
Tseards. Sy hiene twa oerpakesizzers, Tseard en Reinder Halbes, dy’t 
aardich mei foaroan stiene tusken de patriotten. Reinder yn Opsterlân, 
Tseard provinsjaal en lanlik. Sy steane sentraal yn it twadde part fan 
dit stik.

Ferantwurding taalgebrûk 
Wat myn taalgebrûk oangiet, ha ik stribbe nei Opsterlâns, mei as 
ynspiraasje publikaasjes fan Hindrik Heidinga (1890-1983).
It is net myn doel om tenei heulendal op disse staveringsfoet fierder 
te gean. Mar omt Opsterlân hjir sintraal stiet, woe ik de taal derby 
oanpasse. Yn in Akademy-útjefte is sa’n ynterdissiplinêre oanpak grif 
in pree. Ik wie ek ynspirearre troch it projekt ‘Fier dyn frije taal’ (Frysk 
en Frij). Heidinga skreau syn artikels noch yn de stavering dy’t, mien ik, 
fan krêft wie fan 1945-’80. Ik koe dus net heulendal op him te seil gean.
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Jan Post hat âld Opsterlân ontsluten 
Ald-Tynster Jan Post makket al jierren úttreksels fan dat âld argyf 
fan Opsterlân. Earst fan de âldste weesboeken, oant 1724; doe fan 
de proklamaasjeboeken. Yntusken is Post dêr ek trochhinne oant 
1811. Ik ha dy úttreksels krige doe’t hy oan 1757 ta wie, mei it fersyk/
de opdracht om mei te wurkjen om de histoarje fan Opsterlân better 
yn byld te bringen. Frans van Heijningen hie dy úttreksels al earder 
krige, en dermei yn 2008 (’09) en 2010 syn Opsterland Brokken útjûn, der’t 
ik in soad út helje koe oer ferskate fan myn foarâlden. Mar yntusken 
fernuverje ik my dus ek sels al sawat twa jier mei dy úttreksels en wurkje 
ik oan in útjefte oer parten fan de skiednis fan de ferskillende doarpen 
(benammen lânskiplik) en de  famyljeskiednis fan rûchwei in fyftjen 
famyljes. De iene aardich wiidweidiger as de oare, neffens dat der akten 
yn byld kômen.

Lit my dan hjir ek yngean op in eardere put wurk fan Jan Post mei 
Anny Bokkinga ‘en oaren’, De omgang van de stemgerechtigde plaatsen in 
de grietenij Opsterland, 1640-1858, útkôm 1997, mei alfabetise yndeks op 
nammen. As útwurking fan de kohieren binne de dielen Omgong te 
finen op de lêssaal fan Tresoar by de Neiere Tagongen. Yn dy útjefte 
binne de f loreenkohieren ferwurke fan 1700 oant 1858, dus binne de 
boeken in grutte stipe foar wa’t wat wite wol oer Opsterlânse boeren 
yn dy tiid. Wêr’t ik út De Omgong sels in soad oan hân ha, binne de 
kaarten fan de trettjen doarpen mei de stemplaatsen. Dy jouwe grif 
in goed byld fan de plaatsen fan âlds, ‘op en út’ fan it Ald Djip (yn it 
súdwesten: fan Ald Ie/Wispel) oant de gritenijgrins, feanskieding. Yn 
HISGIS wike de kaartlagen stemkohier en f loreenkohier noch wolris ôf 
(minder ‘op en út’) fan Post syn kaarten yn De Omgong. Ik ha faak foon 
dat by proklamaasjes fan lânferkepings de neamde nêstlizzers oanslute 
by it ‘op en út’ fan de Omgong-kaarten.

Ut dy proklamaasjes en weesboeken kôm, mei oanfoljende ynformaasje 
fan Alle Friezen en bygelyks stemkohier Opsterlân 1640, ek fan de 
foarâlden Berga aardich mear boppe as wat ik foar 2005 foon hie. Onder 
oaren woarren Goasse Sytses en 1a. Aaltie Luities yn 1716 noch neamd 
mei har susters en sweagers: de Sweachster widdo Hiltie Lycklama-
Hemminga (1655-1730) woe fan harren heit 2. Luitie Annes de heale 
plaats keepje, Duerswâld stem 14. Syn bern protestearren en stemkohier 
1698 liket ek oan te jaan dat Luitie allinne foar syn bern by 3. Hiltie 
Harmens eigener wie. Ik bin ek gjin proklamaasjes tsjinkôm dat sy 
parten fan dy plaats kochten, it besit wie dus erfd. Nettsjinsteande de 
protesten fan de bern hat it nedergerjocht de keep wol bekrêftige.

Vrouw Hillegonda v. Hemminga wed. Lijklema à Nijeholt in leven subst. secr. 
en gecommittteerde staat ten Landschap, BB&C op de helft van een zate lands 
met huis, schuur, schapenhock, hieminge hovinge, etc; en de gerechte helft van 
de kamp die Luitien Luitens gebruikt, met de opbreng van de helft van een c.gld. 
jaarpacht, uit Folkert Eijes plaats, en 3 g.gld. grondpacht uit Luiten Luitiens 
huizinge, beide te Duurswoude, en de helft van een tuintje bij de molen gelegen 
dat aan de eigenaar zal blijven. De gehele zate van de veenscheiding tot het 
Koningsdiep. Ten oosten de patroon, ten westen Hendrik Teunis erfg. en het 
malen pro “grate” op mijn molen aldaar; met een volle stem en legerstede, verder 
dat de verkoper zijn huis gezien zijn leeftijd zal mogen blijven bewonen zonder 
er iets voor te betalen. Gekocht van Luitien Annes voor 1975 c.gld. en 4 ducatons 
voor Evert Luitiens kinderen. 14 mei 1716. Protest: Gosse Sijtses, Halbe Tjeerds, 
Tijmen Jeskis als mannen en voogden van Aaltie, Antie en Grietie Luitiens en 
Teun Bartels als vader van zijn knn. bij Albertie zijn wln. huisvrouw als erfg. van 
hun moeder en schoonmoeder Hiltie Harmens en hun broer resp. schoonbroer 
Harmen Luitiens verspieren de proclamatie, omdat hun het deel is afgenomen, 
dat van hun moeder kwam. De kopers verweren zich en de koop gaat blijkbaar 
door. Met handtekeningen en handmerken.1

1  OPS 126 305.

Op side 307 yn de linker kolom hantekeningen fan earst Gosse Sytsses, dan in 
merk fan Steven Bartels, dan Sytse Wobbes (op side 305: ‘foar Ybeltie Luitiens’), 
Tymen Jiskes, Antye Luijtsens (hat tsjin Halbe Tseards sein ‘ik doch ’t sels wol’, 
en kreas!) en Luytjen Annes; se binne it grif iens woarn. Yn de rjochter kolom 
onder grytman Lijcklama grif twa meiwurkers fan it nedergerjocht.
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halen sjoen – de measte spoaren neilitten, mei moai wat fariaasje. En 
suksesferhalen jouwe grif in goed gefoel (‘geschiedenis is leuk!’). Mar 
sa’n iensidige fokus jout wol in frijwat fertekene byld fan it libben yn 
âlde tiden. Dan kin in genealogys wurkferbân teminsten ek wat minder 
maklik tagonklike foarâlden yn it ljocht bringe.
Hiltie Hemminga wie yn 1728 eigener fan de plaatsen Beets stem 1, 
23 en 27 en ‘eigener/brûker’ fan 25. Fan dy lêste wie dat yn 1640 al har 
memme heit Boele Broers (Boelens). Dat wie in spultsje sonder huzinge 
fan trije kampen lân, no deun tsjin westkant A7 oan, of deronder; de 
snelwei leit ek oer âlde stemplaats 24. Yn ’e Sweach hie sy 15, 21 en 22; en 
16 heal. Yn Olterterp fan 4, 8 en 9 de helte. Yn Oerterp allinne 1/24 fan 14 
(mar dermei koe men near-lizze, dus it koe it begjin wêze fan mear!). Yn 
Sigerswâld 2, 14 en 15. Sy mocht har hast al wol Frouwe fan Duerswâld 
neame, mei 2, 4, 6, 7, 12 en 14 (dus) heulendal + de helte fan 11 en 13. Yn 
Weinterp 14 en 15 heul, 13 foar ¾ en fan 17 goed de helte. Yn de Himrik 
2 heul en 13 heal. Dan noch Terwispel 2 en 4.

Sa’t it my taliket, kôm Luitie Annes net fan Opsterlân; net ien proklamaasje 
of weesakte jout der oanwizings foar. De namme fan soan Evert komt grif 
fan syn kant. Nêst 1a. Aaltie wiene der sa’t it liket noch sân bern. 
Fan 1b. Harmen Luitjes is opskreaun – sjoch boppe – dat syn susters fan 
him erfd hiene. Dat wie grif al foar of yn 1709, sjoen it 1/14 part fan de 
plaats dat doe ferhannele woar, hjironder beskreaun by Antie 1e.; doe sille 
der dus sân bern west ha. 
Heit Luitjen dielde by syn ferkeep yn 1716 de bern fan soan 1c. Evert 
Luitjes it geskink ta; der is yn de ferkeepakte-yn-etappes fan 1716 ek 
opskreaun, dat Evert doe boer wie op de plaats. Hy wie yn 1709 troud 
mei Nele Engberts, dan beide fan Duerswâld; mar sy is doopt yn 1688 
yn Koartsweagen as dochter fan Engbert Gerrits. Sy diene 31 maaie 1712 
belidenis. Der binne oant en mei 1719 fiif dopen opskreaun fan bern fan 
in Evert Luities: Hil, Anne, Harmen en Albertsje, berne yn Duerswâld, 
febr. 1712 in Martsen oan de Oerterperfeart (fan in oare Evert? Grif de 
neamde Anne Evert-Luities – ôfgeand op de nammen fan syn bern – 
wenne mei syn húshâlding letter ek by de Oerterperfeart). Yn 1713, ’15 en 
’19 is byskreaun dat Evert ‘huisman’ wie. Dat sil ek op de famyljeplaats 
west ha. Heit Lútsen wie grif yn 1716 al ynwenjend, en hy mocht der dus 
ek wenjen bliuwe; ek yn Opsterlânse proklamaasjes wurdt dan wol in 
sydkeamer, ‘uitkamer’, neamd. Nei 1719 fyn ik allinne noch yn 1744 in 
Evert Luities neamd yn Weinterp, ‘insolvent’.

Stemkohier 1728 neamt dus Hillegonda Hemminga as eigener fan 
stemplaats 14, en master Pyter Sytses as brûker. Oer him is, nêst de 

De plaats kôm fan Hiltie Harmens har kant, sjoch stemkohier 1698; 
disse ferkeep gong om de heale plaats. 
Wat de húshâlding fan Luitie en Hiltie oangiet: yn 1686 is noch de doop 
fêstlein fan Ebeltie Luities, 1689 fan Griet Luities. De lidmatelist is 
lykas it doopboek bewarre fan 1685 ôf, Luitie en Hil wiene doe lidmaat; 
derby is optekene: Hiltie Harmens stoar 1689. 
De bern wurde fierderop beskreaun, nei it ferhaal fan Hiltie Hemminga.

NB: de boppeneamde Luitie Luities wie timmerman, en ek winter-
skoallehâlder yn 1692/’93. It fertsjinst derfoar, foar in winterhealjier, wie 
15 carolusgone. Disse Luitie moat berne wêze 4 desember 1675 (doopboek 
neffens Alle Friezen, soan fan Luitjen Jelles en Frouck Alberts; blykber 
is disse doop letter optekene yn in ‘nei-rispinge’). Hy wie der dus hjerst 
1692 betiid by, mar it is blykber (sjoch skoalmasters op webside Fryske 
Akademy) by ien winterskoft bleaun. Hy is pas troud yn 1703, mei Hylkje 
Deddes fan Langsweagen; harren soan Luitje Luitjes wie letter brouwer 
yn Duerswâld.2 Ik ha gjin relaasje foon mei Luitjen Annes; ik jou Luitie 
Luities plak, omt der ek in stikje doarpsskiednis oan fêstsit. 

In frou mei in hobby, of ‘luyden van begeren’
Der is wol reden om dy keepster Hiltie Lycklama-Hemminga even 
spesjaal yn it ljocht te setten. Alle Friezen makket dat gau dúdlik: sy 
komt op stemkohier 1728 foar as eigener fan 21 heule stemplaatsen + 
9 heale + lytsere parten. Sy wie sels fan de Opsterlânse regente-clan3 
en troude foar 1681 mei Augustinus Piers Lycklama, fan dy clan fan 
Stellingwarf. (De earste grytman Lycklama yn Opsterlân, Augustinus 
Piers syn omkesizzer-genamt, woar dat hjir yn 1693, syn soannen nei 
him oant 1782.) 
Hiltie Hemminga stie wol yn in tradysje: tusken 1650 en 1685 wie Antie 
van Andringa, widdo fan Van der Woude syn Saco van Teyens, ek heul 
warber op dit mêd en de 25 jier derfoar tegearre mei har man. Justjes 
minder warber as Antie wie Lucia Saeckes Siccama, fan 1652 oant 1675 
widdo fan grytman Saco Martinus Fockens. Oft yn oare gritenijen de 
widdowen ek sa warber wiene, wyt ik net. Mar ek dêr ‘hearden’ fansels 
regenten en stemplaatsen ‘heulendal byinoar’. 
Dat yn persinten útdrukt mar lytse part fan de mienskip wurdt wol 
heultyd mear yn byld brocht as: ‘eins de kearn, de rêchbonke derfan’. 
Mei har útsonderlike plak yn de proklamaasjeboeken moatte se tink ek 
sjoen wurde as de ontregelers fan de mienskip. Se ha tink – yn grutte 

2  Frysk Kertiersteateboek side 174, foarâlden Binsma.

3  G. van der Veer, 2007 en Nico L. van der Woude yn Genealogysk Jierboek 2006.
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ik allinne noch mar, om’t heit op 27 juny 17095 har memmepart kocht, 
teminsten 1/14 fan de plaats, foar 135 carolusgone (de –mooglik heale – 
eigendom fan heit Luitie bliuwt wat onwis). Dy Antie wie doe frou fan 
Geert Ymes yn Kaal Opeinde. 
De oare Antie troude 1 maaie 1696 mei Halbe Tseards fan Droegeham. 
Dy stiet 1698 te boek as brûker fan de plaats fan Antie har famylje, 
Duerswâld 14, en se doopten der dat jier soan Tseard; fierder ha se yn 
1705 in Hiltie doopt, berteplak net oanjûn. Neffens it proklamaasjeboek 
wiene sy al frij gau nei 1698 boer yn oare plakken en skoanheit hat sels 
de plaats yn Duerswâld wer oernôm. We moatte teminsten begripe dat 
hy der noch buorke yn 1716, mei soan Evert. Halbe en Antie woarren 
griffermeard lidmaat tusken 1715 en ’18; yn it lidmateboek is fan Antie 
optekene dat sy desember 1728 stoar, Halbe libbe yn 1736, letter neat 
foon. Oer harren neiteam giet it twadde part fan dit ferhaal.

De tsjerkeboeken fan Duerswâld c.a. (dopen, lidmaten) binne fan 1685 
ôf bewarre; deryn binne de jongste twa bern fan Luitie en Hil te finen: 
1686 doopten sy in 1g. Ebeltie, 1689 Grietje. Yn 1711 troude Ebeltje 
Luitjes fan Duerswâld mei Sytse Wobbes, soan fan de Terwispeler 
boer Wobbe Sytses.6 Sy woar yn 1713 lidmaat mei har man; se ha ien 
dochter Romkje doopt (dy troude 1737 nei Boerum). Hy wie 1728 boer 
op Weinterp stemplaatsen 28 en 29 (de kavel fan Weinterper tsjerke en 
deselde west derfan, dy is kocht july 1716);7 sy stoar 1729. Sy wurde yn de 
ferkeepakte net neamd by de ferzy fan maaie 1716, mar apart genôch wol 
by in eardere ferzy fan april. En Sytse syn hantekening is ek te finen by 
syn fjouwer sweagers. Him foon ik lêst neamd yn 1736, noch as lidmaat.

Mem Hiltje Harmens is stoarn yn it jier 1689 (oantekene yn it 
lidmateboek, gjin datum neamd), dat har jongste, 1h. Gryt, op 5 maaie 
doopt is. Gryt is troud yn 1714 yn Boarnburgum, der’t sy doe wenne; har 
man Tymen Idskes kôm fan Mearum, en se krigen attestaasje derhinne. 
Se wurde beide neamd yn 1716, protestearren mei tsjin heite ferkeep fan 
de plaats. Dan fyn ik se noch yn it lidmateboek fan Mearum: 1 maaie 
1718 woarren se der ynskreaun, ‘van Curringhorn’. Yn it Mearumer 
doopboek binne sân bernedopen te finen, de earste 1715, as lêste yn 1731 
in twilling Bouk en Anna. Derfoar Jantie, Hille, Luitsen, Jan en Pieter. 
By Pieter is foar it earst de namme fan mem Grietje Luitsens opskreaun, 
ek by de twilling. Nei 1731 fyn ik neat mear.

5  OPS 124 220.

6  Opsterland Brokken s. 252+.

7  OPS 126 200 en 205.

tsjerkeboeken, ek aardich ynformaasje te finen by de skoalmasters op de 
webside fan de Fryske Akademy. Omt it ek in stikje doarpsachtergroon 
is, hjir in koarte werjefte: Pyter Sytses is de âldst neamde by de 
Duerswâldster (winter)skoalle: ‘maaie 1683 en ’84 woarren him 
skoalpennings útkeard’. Dat sil dan nei it skoalhealjier west ha. Der 
wurdt skreaun dat dat om 1 april hinne ophold. Yn 1686 woar Pyter 
Sytses noch as jongeman lidmaat fan de tsjerklike gemeente, hy wie 
fan Weinterp. Hy troude yn 1689 mei Sjouk Sygers, ek fan Weinterp, 
der binne trije bernedopen te finen. Hy wie doe wer trije winters oant 
april ’92 skoalmaster; dernei noch ien perioade fan 1697-1700. Yn dat 
lêste skoft is de – grif ien-lokaals – skoalle fernijd. Yn ’93/’94 woar 
Pyter Sytses tsjerkfâd, oant en mei 1700. As foarsjonger wie hy ek yn ’93 
begong en dat hold hy – foar 8 gone yn ’t jier – fol oant yn syn stjerjier 
1728. Teminsten al yn 1698 wie hy hierder fan de helte fan stemplaats 11, 
dy helte eigendom fan it yn 1694 troude pear Boelens-van Hemminga 
(sy wie Ypkje, suster fan Hillegonda). Teminsten yn syn stjerjier wie hy 
dus hierboer op stemplaats 14.
 
1d. Albertje Luities komt onder oaren foar yn it Frysk Kertiersteateboek 
1996. Oant no ta is oanjûn dat disse Albertsje foarst troude 3 maart 
1689 mei Syger Kornelis fan Sigerswâld, boer op stemplaats 7 en 
tsjerkeriedslid. En dat sy yn 1704 twad troude mei Steven Bartels, beide 
fan Duerswâld. Ut Alle Friezen moat lykwols opmakke wurde dat it om 
twa ferskillende Albertsjes giet. Syger syn Albertsje stiet sonder him 
yn 1722 op de lidmatelist fan Oerterp-Sigerswâld. Sy hiene in seldsume 
namme, dus twa tagelyk liket onwierskynlik. Mar Syger Kornelis stiet 
yn 1728 noch like f leurich neamd as boer, en sy wiene wol beide yn 1731 
noch lidmaat.
De dochter fan Lútsen Annes en Hil Harmens is dan pas troud yn 1704 
mei Steven Barteles, hy wie yn 1728 boer op de helte fan Duerswâld 
stemplaats 11 (de helte fan ús freondinne Hillegonda Hemminga). Hy 
is it jier dernei stoarn. Sy hiene yn 1705 Bartel doopt, yn 1706 Hiltje. 
Albertsje wie dus al stoarn, doe’t heit Luitie yn 1716 de plaats ferkocht, 
twadde frou fan Steven wie in Geertje Jans; dopen fan 1720 Engbert en 
1722 Roel.4 In Bartel Stevens troude 1732 yn Beets, wie der boer, mar yn 
1744 insolvent (feepest?). Mei’t hy earst in Albertje en letter onder oaren 
in Hiltje doopte, giet it wierskynlik om de Duerswâldster dopeling.

Dan ha der sa’t it liket twa dochters Antie Luities west, 1e. en 1f. As der 
twa Antsjes ferneamd wurde ‘moasten’, is dat net frjemd. De iene ken 

4  Foarfaar Duursma, Frysk Kertiersteateboek, side 68.
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weesboek komt Joannes Teunis yn 167415 foar tusken de erven fan Taecke 
Sioerts, hy foar syn wees by Sibbel Taeckes. Hy is sa net earder te finen, 
mar Albertie Harmens sil yn 1665 al syn twadde frou west ha. Op 21 april 
168116 wurde dan Joannis Teunis’ widdo en erven neamd as nêstlizzers 
yn Weinterp stemplaats 2, sy hiene in part. Mear ha ik fan harren net 
foon, ek gjin dúdlikens oer it komôf fan Jannes en Hindrik; ik nim oan 
dat it broers wiene. Hindrik Teunis woar 9 november 166717 fâd oer de 
wees fan Teye Eisses, Hindrik wie grif doe al zwager (skoansoan) fan 
Harmen Eises. Hindrik woar ek noch op 24 april 167318 fâd oer de wees 
fan Jan Alles, broer fan boppeneamde Wobbe.

Neffens stemkohier 1698 wiene Aal Harmens widdo Hindrik Teunis 
foar ¾, en har soannen Jan, Eyse en Eyt Hindriks foar ¼ eigener fan 
Weinterp stemplaats 1, Eyt Hindriks buorke der (hy is twa kear troud, 
1685 en ’94; twa + acht dopen, de lêste yn 1710). Yn 1640 wie der boer: 
Roelof Berents sels. Hjironder is te sjen dat al yn maaie 164219 Eyse 
Heeres en Griete Harmens (teminsten de kearn fan) dy plaats oernômen 
fan Roelof Beerns en Frouk Sygers. De huzinge stie nammers yn de 
Opperbuorren, in lytse kilometer súd fan de hearrewei; yn 1832 noch. 
Stemkohier 1728 jout wat mear dúdlikens (nêst fragen): Hindrik Eyts wie 
foar 1/3 eigener, in Harmen Eises lyksa. Eise Hindriks troude yn juny 
1694 mei widdo Wytske Foppes fan Beets. Ik fyn nêst de doop fan soan 
Harmen yn november 1697 allinne dy fan twa twillingdochterkes. Eise 
en Wytske buorken 1697-1702 yn Boarnburgum. Sy en soan Harmen 
Eises binne fierder ondúdlik. (Eyte Hindriks doopte ek, yn 1697, in 
Harmen; dy wie blykber skoalmaster fan 1717-’20, fierder kin ik him 
net fine.)
Wytske Allerts wie – as widdo – yn 1728 boerinne op Weinterp stemplaats 
1. Sy is mei Jan Hindrik-Teunis yn 1708 te finen yn it lidmateboek (NB: 
Alle Friezen hat ‘ynskreaun út Ljouwert wei’, de akteôf bylding hat ‘van 
Leppenhusen’; se binne dan kôm te wenjen yn de Opperbuorren. Ik fyn 
fierder sa neat oer disse Jan Hindriks. Mar Hindrik Jans, dy’t yn 1728 
foar 1/9 eigener is, sil harren soan wêze.). Wytske Allerts wie yn 1736 
noch lidmaat. 

15  OPS 69 727.

16  OPS 119 29.

17  OPS 68 523a en 524.

18  OPS 69 467c.

19  OPS 110 296.

Aldere generaasjes
Ik ha dus noch gjin oanwizings oer it komôf fan 2. Luitie Annes, ik nim 
oan dat hy net út Opsterlân kôm. Anne Luitjes komt op It Hearrenfean 
en omkriten (ek De Jouwer) gauris foar, mar it past net yn tiid; by Alle 
Friezen, Groningers, Drenten gjin hâldfêst. Us Luitjen is wol yn it 
weesboek al op 15 juny 1670 te finen as hy de fâdije oernimt foar Wobbe 
Alles wees, yn april 1674 lei hy de rekken foar.8 Mar Wobbe Alles wie grif 
in neef fan Luitie syn frou Hil Harmens (dat is fierderop útwurke). 

Untvang en uitgaaf. Op 30 mei 1674 compareerde Luitien Annes als 
geauthoriseerde voormond over wln Wobbe Aeles en Aeltie Jochums nagelatene 
weeskinderen Sioerdt en Aele Wobbes genaamd, ter presentie van Sioerd Wobbes 
nu 21 jr en Jan Hendriks en Goitie Teunis als voorsprekers over de boedel van 
Jan Jochums mede gewezenen voormond. In marge: Sioert Wobbes nu major 
annis, op .. januari 1682 .... erkent te zijn voldaan.9

3. Hil Harmens wie in dochter fan
6/7. Harmen Eises, troud foar 28 april 1642 Aaltie Geerts. Se binne op 
de neamde datum te finen yn it proklamaasjeboek: sy kochten doe har 
broer Jan Geerts út, syn 1/6 fan de plaats (dat 1/6 kin ik net ferklearje; 
trije susters wurde fierderop beskreaun; yn proklamaasjes 165910 en ’6211 
wurde wol in pear ondúdlike oandielhâlders/ferkepers neamd, erven fan 
Jantie Jan-Geerts?). Jan Geerts wurdt 1640 neamd as boer op Duerswâld 
stemplaats 14, Harmen en Aaltie sille dy nei disse oankeep oernôm 
ha. (Mear oer Jan Geerts fierderop.) Harmen Eises wie om 1650 hinne 
ek tsjerkfâd. Se wurde tegearre noch neamd yn 1661, in proklamaasje 
10 jannewary dat jier fêstlein, 1659 nammers al ferhannele. Harmen 
wie noch warber yn april 1668.12 Pas yn 1689 wurdt skreaun fan ‘erven 
Harmen Eises’.13

Sa’t it my taliket, ha der trije dochters west: nêst Hiltsje wiene dat dan 
Albertie Harmens dy’t 22 juny 166514 neamd wurdt mei Jannes Teunis, 
en Aale Harmens, frou en sont 1685 widdo fan Hendrik Teunis. Jannis 
wurdt ek yn 1669 noch neamd ‘cum uxore’; yn 1666 krijt hy yn in 
weesrekken 10-18-12 carg. betelle foar it leverjen fan in ‘doodvat’. Yn it 

8  OPS 69 260, 704.

9  OPS 69 704, 714.

10  OPS 114 519.

11  OPS 115 641.

12  OPS 117 187.

13  OPS 120 181.

14  OPS 116 599.
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De âldste wisse generaasje
12/13. de krekt neamde Eyse Heeres en Griete Harmens. Sy kômen dus 
1642 nei Weinterp stemplaats 1, sawat tagelyk dat harren soan Harmen 
en syn jongtroude frou Aaltje de plaats oastlik derfan, Duerswâld 14, 
oernômen. Eyse en Griete kômen doe fan Bakkefean. Se hiene der in 
huzinge en in hierkontrakt foar lân yn te ruiljen. S.J. van der Molen hat 
yn Rondom het Allardsoog (side 30 en fierder) de kloasterúthôf Bakkefean 
beskreaun. Mariengaard hie dy op ’e snaren foar de Reformaasje, yn 
1578, ruile tsjin in plaats op It Bilt. Side 34: Oaster-Bakkefean bestie út 
twa plaatsen. (Wester-Bakkefean wie stemplaats 1 Duerswâld. Dy lei 
eins lyk westlik fan Oaster-Bakkefean, mar der wie rûmte, heide, oan 
de westkant; Duerswâld stemplaatsen 2 oant en mei 14 en oanslutend de 
Weinterper plaatsen wiene wol ien blok.)
It Opsterlânse proklamaasjeboek hat fan 20 april 1643 in akte,20 wêryn’t 
siktaris Saco van Teyens en syn frou ien f jirdepart eigendom fan 
Oaster-Bakkefean ruilen mei jonker Ulbe van Aylva tsjin 8 med mieden 
yn Bexterwarren. Dat gong doe lykom; Oaster-Bakkefean met huizinge 
geboomte en plantage daaropstaand, met heyd-weyd-veenen, velden, maden en 
alle vordere annexen. Roelof Beerns (op it plak fan earder Eyse en Griete) 
en Jan Geerts (yn ’40 noch op Duerswâld 14) wiene doe de brûkers, 
grif beide ien plaats. Dy leine nammers beide west, rûchwei parallel, 
fan de lettere Bakkefeanster Feart; dy berikte in pear jier foar 1670 dit 
terrein. It kilometers djippe f jild oastlik fan dy feart, der’t letter fierwei 
it measte fean ôf kôm is, moat ek by datselde eigendom heard ha. It fean 
wie foar de boeren tink allinne brûkber foar skiepweidzjen en bijkjen. 
Van Teyens sil mear doel oer fean hân ha as disse Van Aylva?
Van der Molen fierder: noch oant sawat 1720 hie de oastlike fan de twa 
plaatsen it âlde stienhûs fan de úthôf hân, dat fan de westlike wie om 
1700 hinne ôf brutsen. De doetiidse ‘hear fan Bakkefean’ (sjoch fierder 
yn it twadde part) hie it stienhûs en earder de jongere westlike plaats 
ôf brekke litten, de stien werbrûkt foar bouwen by de Bakkefeanster 
Feart. Oan de Feart is dus boud fan sawat 1670 ôf. Mar oant 1700 gie it 
grif meiïnoar om mar in pear hûzen.

Eyse en frou kochten noch yn 1645. Hy is nammers ek ris te finen – neamd 
mei syn Griet – as Ayse Heeres. Fierder binne der yn dy jierren yn it 
Opsterlâns argyf wol mear Ayses en eins gjin oare Eises. De kwotisaasje 
1749 fan Opsterlân hat sân Ayses en trije Eyses. Ik gean derfan út dat it 
dialektfarianten binne, alhoewol’t ik dat ai-lûd yn Opsterlân dan net 
ferwachtsje soe. Mar wy sjogge by ferneamen dat de namme fan pake of 

20  OPS 110 350.

Jongere dykjes by Wynjewâld
It weike Opperbuorren, nei Klein Groningen/knik Kompanjonsfeart, 
wie der al yn 1925 (1853 noch net); Ald-Duerswâld ek yn 1925 noch net. Dat 
lêste is oanlein noardwest fan de hiemen fan Duerswâld stemplaatsen 
14 oant en mei 10; op dy fan 12, 11 en 10 is – 2005 – noch bebouwing, dy 
fan 14 en 13 binne no greid.

Fragment kaart Opsterlân 1693, Van Ockinga/Schotanus. 
Duerswâld fan Djip oant fean
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nim ik oan dat dy keper ús Geert wie, yn 1597 ek al buorman fan Uble 
Eedes. Op itselde boelguod kocht Geert Jans noch in rier foar sânenheale 
philipsgone. Yn akten 78 en 131, selde boek, kocht in Geert Jans skiep, 
tsien en acht; grif heideskiep, in oar ras as melkskiep. De heideskiep 
woarren holden foar de wolle en de dong yn de potstâl; it f leis? 
Yn 1640 wurde widdo en erven Geert Jans neamd as eigeners fan de plaats 
(Geert wie al wei foar maart 1638), en Jan Geerts wie der yn 1640 boer.

In nijsgjirrich puzzeltsje
Yn it weesboek27 is op 13 maaie 1625 Geert Jans fan Duerswâld autorisearre 
ta fâd oer Sytse Rienks’ weesbern by Trijn Rijnze dochter. Yn it 
proklamaasjeboek28 ferkocht 3 augustus 1621 ‘Sytze Riencks te Dronrijp’ 
foar 2401 philipsgone ‘zekere heerlijke zate lands met huizinge schuure, 
bomen plantage, etc., gelegen te Wijnjeterp’ (neffens de nêstlizzers wie it 
stemplaats 11) ‘en strekkende van het Koningsdiep aan de leijdijk; en de 
zoden en het zand als eigen te mogen aantasten tot in de veenscheidinge; 
met drie mad maden binnen de Gauw (nêstlizzers) .. van de Leppedijk 
tot de patroonsmaden van Wijnjeterp’. It liket my oannimlik dat Sytse in 
soan wie fan Rienk Sybrands, dy’t ein 16de iuw neamd wurdt mei broers 
Wybe, Binne en Taecke, measte kâns soannen fan de 1578 yn de ymposysje 
neamde Sybren Wybes.29 Binne Sybrands widdo en erven buorken 1640 
noch as eigeners op de helte fan de dûbele plaats mei stem 12. Rienk 
Sybrands wie yn 1601 noch warber as fâd oer broer Taecke syn wees, nei 
1605 ha ik Rienk net foon.
Singelier genôch binne dy Sytse en Tryn blykber troud 14 okt. 1618 yn 
Ljouwert, hy wenne dêr (wol byskreaun dat hy fan Opsterlân kôm), Tryn 
Rintzes kôm fan Wurdum. Hy wie –byskreaun by de ondertrou 26 sept. 
– widner fan ‘E. Sunninga’ (Sunninge-Sunckema wiene eigenerfden út 
it Westerkwartier, Tolbert).30 Yn Ljouwert is sa fierder earst neat mear te 
finen. Dan doopten Sytse en Tryn op 2 april 1620 yn Harns in Rienk; de 
namme fan mem Tryn Rintses is derby opskreaun. Fierder is dêr sa ek 
neat oars te finen. Sytse syn relaasje mei Geert Jans is my noch onbekend.
Yn april 163531 protestearre Geert Jans as fâd oer Syttie Renicx wezen 
fanwegen in obligaasje tsjin in ferkeep yn Koartsweagen; op 23 febrewary 
163832 wurdt in hûs ferkocht yn Duerswâld, ‘op wijlen Geert Jans zate’.

27  OPS 64 137c.

28  OPS 106 298.

29  Utjefte 1993 nûmer 6889.

30  Feenstra Oudman 2004.

31  OPS 109 84, 88.

32  OPS 109 332a.

beppe (of oare ferneamden) sekuer oernôm woar, deselde foarm fan in 
namme. Sa ferklearje ik dan dat yn 1749 beide foarmen brûkt woarren. 
Yn 1656 wurdt skreaun ‘Eyse Heres widdo en erven’; hy moat foar 
maart 1653 al stoarn wêze.21 Eyse Heeres plaats Weinterp stem 1 is yn 
1659 ‘Harmen en Teye Eyses plaats’. Yn 1666 liet Teye Eyses in wees nei 
by Corneliske Jans; yn it weesboek22 in rekken fan njoggen bledsiden; 
ynkomsten (frijwat boekskulden ynbard, wie Teye ambachtsman?; ek de 
heale hier fan de neamde plaats en fan in lytser guod) en útjeften. Ek in 
stikje ynventarisaasje, mei as klapstik in sulveren ‘gordel of onderriem’. 
Ik nim oan dat fâd Jan Eabeles Corneliske har heit wie. Teake Douwes, 
soan fan Weinterper Douwe Douwes, woar – as doarpsrjochter? – earst 
ek fâd; hy makke nei ien jier de krekt gearfette rekken op; hjirnei soe 
Hindrik Teunis it oernimme yn plak fan syn skoanheit Harmen Eises. 

Weinterp stemplaats 3 wie begjin 17de iuw fan Teye en Gooitse Heeres. 
Fan Gooitse wurde troude dochters neamd, Heere Teyes hie foar 1640 
syn sibben útkocht. (Sa’t it liket wie yn 1832 stemplaats 3 ien mei 4; de 
Duerswâldster en oast-Weinterper plaatsen wiene meast net sa grut.) 
De namme fan Teye Eyses suggerearret in famyljebân; dat wurdt sa ek 
oanjûn yn de Opsterland Brokken, mar der is gjin bewiis foar foon.
Yn it weesboek23 is op 3 desember 1639 te finen dat Eyse Heeres mei fâd 
wie oer de wezen fan Griet har broer Wilt Harmens by Ancke Foppes; 
Harmen en Reinsk Wilts wurde letter ek as folwoeksenen neamd.24

14. Geert Jans wie boer op Duerswâld stemplaats 14. Hy wurdt 16 
augustus 160925 neamd mei ‘Fedt’, fierder ha ik gjin namme fine kind 
fan syn oare helte. De âldste dochter is al troud yn 1614 of ’15, de jongste 
sa’t it liket pas yn 1642. It is oannimlik dat Geert twa kear troud west 
hat, mei sa’n leeftiidsferskil fan de bern, en mei’t der twa dochters Aaltie 
Geerts wiene. Yn 1609 kochten Geert en Fedt dan ¼ fan disse plaats, fan 
Alt Martens en Geese (Alt wie 1580 boer yn De Haule).
Yn it weesboek wurdt nammers in boelguod beskreaun op 21 maart 
1597:26 In Geert Jans kocht in ko foar 16 philipsgonen (fan 25 stoer), Uble 
Eedes wie boarch foar Geert syn oankeep. Dy Uble wie 43 jier letter noch 
eigener fan Duerswâld stemplaats 13, en Pyter Ubles wie der boer. Dan 

21  Opsterland Brokken s. 857, OPS F3 355.

22  OPS 68 453a, 523a-533.

23  OPS 66 akten 17 en 57.

24  Opsterland Brokken s. 528, 604, 820.

25  OPS 105 34.

26  OPS 60 91.
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fyn ik letter net werom, mar hy is al ferneamd troch syn healbroer: 
Teake Douwes ha wy hjirboppe al hân as weesrekkener yn 1666/’67 foar 
Teye Eysses’ wees.
Wat Wyts Goytses oangiet: de literatuer jout oan dat sy in nicht wie 
fan har man, omt har mem Wipck Jans ek in dochter wie fan Ingel, 
en suster fan Weinterper Geert en fan Gryt. Mar ik freegje my mei 
Frans van Heijningen ôf, wat de boarne derfoar is. Ut de weesboeken, 
administraasje foar Gryt Jans’ wezen, komme in Ate en in Evert Jans net 
heul dúdlik yn byld. (Wat earder as Geert Jans; reden te mear om oan te 
nimmen dat de feekeper yn 1597 de Duerswâldster is.) Evert Jans wurdt 
ek Evert Joosts skreaun; sa’t it liket woar hy om 1600 hinne de twadde 
man fan Reinsck Heynties, syn styfsoannen Lambert en Heyntie 
wurde ek wol ‘Everts’ skreaun, wylst sy Harmenssoannen wiene.36 Twa 
ferskillende patronimen hie der faak mei te krijen dat der in styf heit 
wie. (Wat dat betsjut foar Evert Joosts en syn mem Ingel?)

Duerswâldster Jan Geerts wie 1640 boer op de famyljeplaats; yn 1642 
nômen 6/7. Harmen Eyses en Aal Geerts dy oer, fan Jan Geerts wurdt 
dernei noch skreaun dat hy op Bakkefean buorke. Hy wie troud mei 
Tael Wolters. Yn earsten woarren - 23 maart 1643 - Engbert Wolters en 
Luye Rosema fâden oer de wezen; mooglik wie Tael earst stoarn. Mar 
29 maaie 1644 ferfong Harmen Eises Jan Geerts as fâd oer de wezen fan 
Sweitse Takes37 by de âldste Aaltie Geerts. Dus doe wie Jan grif ek stoarn.
 
Ontvang en uitgaaf. Door Luije Rosema te Wijnjeterp als voormond over Jan 
Geerts kinderen bij Tael Wolters dr. Rekening van 7 maart 1662. te Beetsterzwaag 
gesteld. ..... dat Geert en Hindrick Jans gebroeders en Geertien Jans hun zuster, 
gevoegd met Simero Johanides haar procureurs, en rendeerden ter anderen 
zijden. De kinderen zetten handmerken; copie gecollationeerd, op 27 sept 1662.38

Geert Jans moat dus twa dochters Aaltie hân ha, dy fan Harmen Eises 
aardich jonger as dy fan Sweitse Takes. Hendrickie Geerts – komt 
fierderop – wie al sân of acht jier earder troud as Aaltie fan Sweitse.
Aaltie en Sweitse wiene yn 1622 al tegearre; yn 1631 wiene der fâden 
noadich foar syn wezen, derby wie Jan Geerts fan Duerswâld. Disse Aaltie 
troude twad, gerjocht Opsterlân 15 febrewary 1632, mei Lykle Tialles fan 
Terwispel. Yn 1638 wurdt skreaun oer ‘Lykle Tialles weduwe en erven’. 

36  Opsterland Brokken 2010 s. 115.

37  OPS 66 95c, OPS 109 400a, grif net ‘Goitie’ Takes, mar beide binne wol skreaun/lêzen.

38  OPS 68 159a-174.

Weinterper Geert Jans en syn sibben 
Yn Opsterland Brokken wurdt al oanjûn dat der yn deselde krite en tiid 
twa Geert Jansen binne: nêst disse in soan Geert Jans fan Ingel ‘Jans’, 
broer fan Grietie Jans en fâd oer har wees Douwe Douwes by Douwe 
Cornelis; dat wiene Weinterpers. Ik nim nammers oan dat ‘Ingel Jans’ 
by har betsjut ‘widdo fan Jan’ en dat har heite namme dus net bekend 
is. Weinterper Geert Jans komt út de akten dúdliker yn byld as de 
Duerswâldster. De Weinterper wie troud mei Martie Gaucke-Jelckes 
fan stemplaats 41 dêre. Dy Gaucke wurdt yn 1609 neamd mei in frou 
Jantie; sy hiene nêst dochter Martie soannen Jelcke, Cornelis en Saecke 
Gaukes. Gaucke hie letter – teminsten al yn 1617 - in twadde houlik mei 
in widdo Tael Douwe-Tjaards; sy woarren 1635 noch tegearre neamd. 
Ingel Geart-Jansdochter en har man Ruird Jans wiene yn 1640 foar ¾ 
eigener fan dy plaats Weinterp stem 41, har memme broer Jelke Gaukes 
foar ¼; Ingel en Ruurd hiene oare erven útkocht. 
De Duerswâldster en de Weinterper hiene in soan Jan Geerts. De 
twadde wie al yn 163133 de twadde man fan Aet Mintie-Sierdsdochter fan 
Lippenhuzen. Noch yn 1650 neamd as har widner, mei in pear wezen. 
Dan wurdt hy neamd as boer op Weinterp 41; syn heit moat der ek koart 
buorke ha, it woar doe ‘Geert Jans-plaats’ neamd.
Omt ik, mei de famylje Wiering, ta de grutte neiteam hear fan de 
niisneamde Douwe Douwes,34 bin ik wol benijd fan wat plaats oft Geert 
Jans de soan fan Ingel eins wei komt. Douwe Douwes syn erven wurde 
1640 neamd by de plaatsen Weinterp 30 (de helte) en 32; sa’t it liket 
buorke der yn 1640 al soan Sierd Douwes. Douwe sil der ek buorke ha 
yn syn houlik mei Wyts Goytses, sy wurde neamd ‘yn Weinterp’. Pas de 
neiteam, soan Goytse Douwes, gong nei Wyts har berteplak Selmien. 
It is oannimlik dat de famylje fan Douwe, syn heit Douwe Cornelis en 
syn fâd (memme heit en ek âldomke) Anne Roelofs, fan dy plaats 32 en 
omkriten kôm. 
Mar it weesboek jout 10 maaie 1601 oan,35 dat de weesjonkjes fan Gryt 
Jans by har mem/harren beppe yn ’e kost west hiene: ‘de onderholdinge 
bij Engel gedaan’. De Sweach, it gritenijgerjocht, formulearre yn dy 
tiid net altyd like dúdlik, mar ik begryp dat de fâden Ingel derfoar 
210 philipsgone betelje soene (reservearje soene foar it grutbringen?); 
Ingel hie derfan al 30 philipsgone krige. Yn akte 17, 8 oktober 1600, al de 
earste regelingen foar deselde Douwe Douwes en Teake Teakes. Teake 

33  Opsterland Brokken s. 846; OPS 108 300. Dy Weinterper Jan Geerts letter (OPS 113 449) 

yn De Falom?

34  Opsterland Brokken s. 128+.

35  OPS 60 66.
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heit Saecke Sickema fan Leons/Lúns. It Opsterlânse siktarisamt wie 
oars fan de Van Teyens. 
Michiel Reit(s)es Nijenhuis wie postulant, kôm fan Beets, wenne op 
’e Gerdyk. Johannes Bondaeus wie lykas Nijenhuis warber foar it 
nedergerjocht.
Tecke Syoerdts wie in neef, soan fan Siurdt Takes, fan Duerswâld 
stemplaats 11. Yn 1640 hie dy Siurdt syn widdo de helte, yn 1698 hiene 
Tecke syn widdo en erven de heule plaats.
Fan Fedde Lycklis en Jencke Johannis nim ik oan dat se sokssawat as 
‘soensluiden’ west ha, bemiddelers (mooglik fertsjintwurdigers fan 
de stoarne fâd Heyntie Takes). De boppeste namme is, net al te wis 
opskreaun, grif dy fan fâd/omke Harmen Eyses. De nammen boppe de 
beide Fockens lês ik – úteinlik – as Taeck Suijtzes en Halbe Suijtes. En ik 
tink dat op de twadde rigel harren mem it aventoer fan it nammesetten 
ek oangong, mei Suijtses Aaltess, of sawat. En dan it hânmerk fan har 
doetiidse man Lue Oeges. 

Dan is der dus noch in tredde dochter, der’t ek al in soan fan neamd is, 
nammentlik Wobbe Alles. Sy wie Hendrickie Geerts, ek yn de Opsterland 

It weesboek jout op 30 jannewary 165739 – mei har namme ondúdlik – 
oan dat dy Aaltie doe mei Luye Rosema troud wie (en se wiene yn it 
proklamaasjeboek teminsten april 164440 al troude lju). Harmen Eises 
hie yn dy akte út 1657 it foartou. Sweitse Rosema wie letter Luye syn erf, 
hy sil syn namme ha fan memme earste man. 
Googelje op Rosema smyt foar Luye en soan Sweitse in pear stikjes 
genealogy op, dy’t Luye beneame as pakesizzer fan Boerumer Jildert 
Rompts Rosema. Dy soe dan in soan Sweitse hân ha, dy’t ik oars net 
fine kin. Aal Geerts is der wol bekend as frou fan Luye, mar it pear dat 
dêr neamd wurdt as har âlders, Geert Doyes en Reinsk Eebles, is fierste 
jong foar har.41 
 
Heechstwierskynlik kôm Luye Rosema út it Westerkwartier. Alle 
Groningers jout der yn de santjende iuw in pear namgenoaten: 3 febrewary 
1656 troude yn Grypskerk in Luye Rosema mei in widdo, beide wennen 
der yn de Binnenburen. Yn 1667 doopte Noordwiker skoalmaster Lue 
Rosema in Sitske, yn 1677 Luye Tonnis Rosema yn Mearum in Tonnis 
en in Fenne. Neffens Feenstra en Oudman42 wie Noordwyk, gemeente 
Mearum (Vredewold-west), it stamplak fan de famylje. Der wiene yn 
1534 en dernei ‘broers Poppe en Popke Itthyes Rosema’ warber; Popke 
ferklearre dat hy sawat 1490 berne wie. Yn 1540 is Popke Rosemaheerd 
te boek steld. Yn 1566 wie onder Noordwyk Luwe Rosema landbuur. 
Lue Rosema betelle om 1577 hinne belesting foar bier, ‘hie mooglik 
in herberch yn Noordwyk; hy wie troud mei in Grete, yn 1597 woar by 
eksekúsje foar 210 ‘Emder gonen’ har part ferkocht fan in plaats oan de 
Balkweg (namme no?) der’t Poppe Rosema buorke’. Yn tiid koene dy Lue 
Rosema en Grete de pake en beppe wêze fan ymport-Weinterper Luye 
Rosema, mar ik ha noch gjin bern fan harren neamd foon.
 
De nammen onder de skiedingsakte 1657 yn it weesboek.43 
Der steane twa Fockens onder: de lêste grytman fan dat laach, Martinus. 
Hy wie dat al wurden mei 18 jier as heite opfolger, yn 1650; oant syn dea 
yn 1692. Disse S. Fockens sil deselde wêze, berne 1634 en stoarn 1665, 
dy’t yn syn stjerjier krekt grytman fan Lemsterlân woarn wie; derfoar 
siktaris fan Opsterlân; broer fan grytman Martinus, neamd nei memme 

39  OPS 67 17.

40  OPS 110 488, Luye waard maart 1643 al fâd oer Jan Geerts’ wezen en hy wie yn 1640 

al eigen boer op 2/5 fan stemplaats 9 Weinterp.

41  Opsterland Brokken s. 900 en autorisaasje Opsterlân 6-11-1660.

42  Eigenerfden Westerkwartier 2004, side 431.

43  OPS 67 17, 30 jannewary 1657.

Hantekeningen onder de skiedingsakte weesboek 1657
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dus de Wynjewâldster skoansoannen fan Harmen Eises en jonge Aaltsje 
Gearts yn byld en yn aksje, Lútsen Annes en Hindrik Teunis.
Oant safier wat ik foon ha oer it komôf fan Aaltie Luities en har sibben.

Duerswâld by âlds
Op de kaart fan Opsterlân yn de atlas Schotanus-Halma, útjûn 1718, 
is al dúdlik in buorren ‘fan Wynjewâld’ te finen. Dat wie doe yn beide 
westlikste plaatsen fan Duerswâld (stemmen 14 en 13) en de oastlikste fan 
Weinterp (stem 1). Dy kaart is oarspronklik al fan 1693, mar der binne 
grif foar de útjefte fan 1718 oanpassings dien. 
Letter wiene dy buorren ek westliker; om 1850 hinne ek yn Weinterp 
stemplaats 2, 1925 ek yn 3.
De Duerswâldster boerehuzingen stiene net by de Hearrewei/Binnenwei, 
mar by wat no Ald Duerswâld is. Sa stiene de huzingen fan Weinterp 1 
o/m 4 by wat no de Opperbuert is. Mar noch yn 1850 wiene der heechút 
ferbinende fuotpaden, en reden nei de Binnenwei. De kaart út de 
Eekhoffatlas – sawat 1855 – lit ek dy ferbinende fuotpaden sjen by de 
plaatsen fan Duerswâld, en fan de Opperbuorren nei de knik yn de 
Kompanjonsfeart.
De kaart fan 1925 lit dan de dykjes Ald Duerswâld en Opperbuert sjen. 
Westliker yn Weinterp stiene de huzingen wol by de Binnenwei, allegear 
súd derfan, oant Sparryburd.
Hast alle plaatsen dêre hiene de heule djipte fan it doarpsgebiet,45 yn heul 
oast- en midden-Opsterlân ronnen se fan it Alddjip oant de gritenijgrins 
yn it heechfean. Se wiene eins allegear kilometers lang. Yn Duerswâld 
wie neffens oare doarpen dy ôfstân net sa grut. Mar lang net alle groon 
fan in plaats woar like bot brûkt. Belangryk as haailân wiene de mersken 
(mieden) by it Alddjip, sa belangryk dat se al ier wol los ferhannele 
woarren. Fierder de bouikkers, meast by de Binnenwei, foaral foar rogge. 

Diel 2. Neiteam fan Halbe Tseards en Antsje Lútsen-Annes, Bakkefean
Fan de earste twa generaasjes is net folle te finen. Fan dy Halbe Tseards 
en Antsje is earder al skreaun dat sy twa bern doopten. Nei Tseard wie 
dat Hiltsje, yn 1705. Sy troude grif 22 maart 1733 yn har bertedoarp 
mei Jeip Wytses. Yn Opsterlân fyn ik fan harren fierder neat; wol in 
Jeip Wytses yn 1749 yn Drachten. Sjoen de nammen fan de bern is it 
oannimlik dat it deselde Jeip wie.46

45  Onder Weinterp wiene sa’t it liket in pear fan de meiïnoar 44 stemplaatsen, dy’t of 

út it noarden of út it suden wei mar oan de Binnenwei ta ronnen, 14 en 15, en 32 en 

33 soene sa tsjinoer inoar lein ha.

46  Frysk Kertiersteateboek, side 266.

Brokken te finen as twadde frou fan Alle Eebles.44 Dêr wurdt 1624 neamd 
as harren earste jier, mar wol dat der al yn 1614 fâden kômen foar de 
wees Hylke Alles út it earste houlik. En maaie 1615 binne der in pear 
proklamaasjes fan Alle Eebles en ‘Hendrick’; se wiene grif doe en 
measte kâns yn 1614 al troud. Dermei sil sy de earst troude fan har âlden 
west ha, dat slút wol sawat oan by heite feekeepjen yn 1597. Hendrickie 
har komôf is yn Opsterland Brokken nammers net bekend; en dêr wurdt 
allinne soan Jan Alles neamd, mei wer in soan Alle.

Alle Eebles wie in broer fan Saeck (frou en letter widdo fan Sybren Sybes, 
Terwispel stemplaats 12) en fan Otte (syn neiteam wie grif oant yn de 
19de iuw in warber doopsgesind boerelaach yn Lippenhuzen; Eeble 
woar letter Yble). Alle stie 1640 te boek as brûker fan stemplaats 39 
Lippenhuzen, eigener derfan wie doe Meyert Haarsma. It wie ien fan 
de Liphúster plaatsen dy’t sont begjin santjende iuw (Wabbe Wisses en 
kompanjons) of al healwei de sechtjende (Rienck van Burmania en frou) 
de ‘Heerenakker’ as súdgrins hiene; dat wie Koartsweagen stemplaats 1. 
Foar in heule plaats soe men dochs meartal ‘akkers’ ferwachtsje. Op 25 
oktober 1610 yn it âldste proklamaasjeboek nammers al ‘Heerenacker’, 
mar febrewary 1611 wol meartal ‘Heren Akkers’. De tsjintwurdige 
Gerdykster strjitte Heerenakker is rûchwei in kilometer lang, fan 
de hichte fan de Gerdykster oant de Koartsweachster brêge. Fan âlds 
ron de Heerenakker fierder troch nei it súdoasten oant de grins mei 
Skoatterlân. En nei it noardwesten wol oant de Kromten/Warme Hoek.

Alle Eebles ferhierde neffens stemkohier 1640 Lippenhuzen stemplaats 
11, oast fan de Ald Hearrewei. Alle wie foarst troud sawat 1610 mei Sjouck 
Tjeerd-Feitsesdochter, soan/wees Hylke Alles is al neamd. 
Boppe is ek al neamd as soan fan Alle Eables en Hindrikje: Jan Alles. 
Syn soan Alle Jans buorke 1698 op dy plaats Lippenhuzen stem 11, yn 
1728 wie dy plaats eigendom fan Alle syn seis bern. 
Nêst Jan en Wobbe wie der in soan Eable Alles. Hy is as earste 6 oktober 
1663 te finen yn de weesboeken, wie troud nei Koartsweagen mei in 
dochter fan Minnert Sybes; blykber wiene beide stoarn. Yn 1669 stoar 
Wobbe Alles en yn 1670 Jan. Dy wie earst foar beide broers’ wezen fâd 
woarn. Der wurdt noch in suster Eduw Alles neamd dy’t in oanpart hie 
(hân hie?) yn de Liphúster plaats. Doe’t der dan nei Jan syn ferstjerren 
oare fâden komme moasten, wie dat july 1670 mar tydlik ien fan de 
neiteam fan Otte Eables, nammentlik Ate Ottes, ‘oant Hylke Alles en 
Sjoerd Alles (tink in achterneef ) it oernimme koene’. Mar doe kômen 

44  Opsterland Brokken s. 502+.
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gemeente der’t Oerterp doe noch onder foel,49 yn dat plak wenne doe 
breid Aaltsje ‘Rinkes’ (lês: Romkes). Mar se hiene attestaasje krige nei 
Drachten en yn dat plak woarren se juny 1708 lidmaten. 
Reinder wie in soan fan de berne Grouster Ynse Reiners en Teatske 
Alles. Dat pear is fan 1681 ôf yn Drachten te finen, earst yn it doopboek, 
1684 lidmaten, en sa fierder. Ynse syn komôf is beskreaun troch Onno 
Hellinga yn it Genealogysk Jierboek 1996 by de foarâlden Voolstra; ik ha 
dat dien yn myn Turfmakkersskiednis (2000) en yn maart 2014 oanfollings 
yn Priuwkes famyljeskiednis Ljouwert en Ljouwerterdiel side 27 en 28. Ynse 
Reiners wie yn Suder-Drachten warber as ferfeanter. Hy kocht ek 17 
desember 1685 fean by de Oerterper Feart.50 
Nei dy fan Teatske binne yn 1711 en 1714 de dopen fêstlein fan Feike 
(fierder neat foon) en Wytse Reinders. Dy is sa’t it liket yn 1737 troud mei 
in Hiltsje Siccama fan De Sweach en as bakker bedarre yn Menaam. Sa’t 
it liket is hy twad troud yn 1741 en hat doe f jouwer bern doopt. Hy stiet 
noch yn de lidmatelist fan 1785 en derby is oantekene ‘gevlucht’. Passend 
by it ferhaal fan syn patriottise omkesizzers hjironder freegje ik my dan 
ôf oft dat west ha kin yn 1787, neidat de patriottise steatsgreep mislearre 
wie. Wytse Reinders soe doe al 70+ west ha. NB: by goed besjen fan 
de scan fan de lidmatelist wurdt dúdlik dat dat ‘gevlucht’ slacht op it 
pear dat onder Wytse Reinders yn de list stiet: Jan (Meines) de Swart – 
eksteur – en syn frou sont 1753 Klaaske Durks; by har stiet ‘uitlandig bij 
haar man’. Wytse is dan – neffens dyselde scan – gewoan yn Menaam 
stoarn. Jan de Swart en Wytse Reinders binne noch tegearre te finen yn 
in akte fan 11 maaie 1786 fan de tsjerke: se krigen betelle ‘voor schrijven 
en roepen’ by in boelguod. Dan sil Wytse derby opropper west ha. Nei 
1795 kin ik De Swart en frou net fine. Dan blykt yn de lidmatelist fan 
1774 byskreaun te wêzen dat hy 1774 yn Frankryk stoarn is, dat moat grif 
1794 (teminsten tusken 1787 en ’95) wêze. 
 
Dan nim ik oan dat Sara Reinders, dy’t 13 febrewary 1752 troude mei 
Lútsen Alberts (beide fan Bakkefean), in dochter wie der’t de doop net 
(dúdlik) fan fêstlein is (sjoch Duerswâld c.a. 20 april 1727?). Lútsen wie 
boeresoan fan Bakkefean, mar sy wiene lykas Halbe Tseards en Teatske 
Reinders warber yn de feanterij. De nammen fan de bern fan Sara en 
Lútsen binne oanlieding dat ik har foar in dochter hâld fan Reinder 

49  Oerterp-Sigerswâld wie oant 1722 ien mei Weinterp-Duerswâld, dernei in eigen 

gemeente. By de gemeente Weinterp-Duerswâld hearde ek Bakkefean. Dat is letter 

selsstannich wurden, krige yn 1856 in eigen tsjerkegebou. Dat die tsjinst oant 2012, 

protestants Bakkefean is yntusken ien gemeente mei Oerterp.

50  OPS 119 627 en 630.

Halbe stie 1698 te boek as boer op de plaats fan syn skoanfamylje. Neitiid 
noch in pear kear yn de proklamaasjeboeken: 1703 wurdt hy neamd as 
twadde hierder yn in oare plaats yn Duerswâld. In pear jier letter wie 
hy dat yn Sigerswâld. Dan wurde se 25 jannewary 1714 noch neamd as 
nêstlizzers by fean yn Sweitse Rosema sate = 2/5 fan Weinterp stemplaats 
9. Ik ha net foon dat se dat kocht hiene, it sil dus erfd wêze?
Dernei allinne noch yn de griffermearde lidmateboeken: se wiene 
lidmaat woarn tusken 1715 en ’18; fan Antsje is der te finen dat se 
desember 1728 stoar. Halbe wie 17 juny 1736 noch lidmaat, mar hy is grif 
stoarn foar 1744.

De folgjende generaasje ha ik allinne foon yn de tsjerkeboeken. Tseard 
Halbes troude 9 april 1724 mei Foekje Douwes. Der binne fiif bernedopen 
fêstlein, earst oant en mei 1733 Halbe, Pyter, Antje en Douwe, en dan 
yn 1739 noch ‘Rentje’. Dy nammen brochten my dochs nei it komôf fan 
mem Foekje, alhoewol’t it doopboek har ‘Fockie’ skriuwt: se is berne 
yn Bakkefean en doopt 13 november 1701 as ienichst bern fan de yn 
juny 1698 troude Douwe Pyters fan Bakkefean en Renske Gaukes fan 
Oerterp. Sy woar lidmaat fan de griffermearde gemeente yn 1722, en hy 
twa jier letter. Douwe syn komôf is ondúdlik. In proklamaasje fan 6 april 
171347 makket dy fan Reinsk wol wis: sy wie fan boerefamylje, alhoewol’t 
heit Gauke Lammerts (troud 4 maart 1658, gerjocht Opsterlân) en pake 
Lammert Gaukes ek gauris fean proklamearren by de Oerterper Feart. 
Pake wie ek de âldst neamde foargonger fan de doopsgesinde gemeente 
Oerterp (hy troude foar it gerjocht 21 april 1631).48 Ik freegje my dan ôf 
hoefolle ‘oanlis’ oft Tseard en Reinder Halbes noch fan Lammert Gaukes 
erfd ha. Mar der is útsoarte ek in part bykôm fan harren memme kant.

De op âldjiersdei 1724 doopte Halbe Tseards (pake libbe noch) woar min 
of mear opfolger fan syn skoanheit Reinder Ynses. Halbe troude 10 april 
1746 mei de santjen jier âldere widdo Teatske Reinders. Yn 1727 is yn 
Drachten har dochter Aaltsje doopt, by Sweitse Linses. Op 16 desember 
1753 troude dy Aaltsje Sweitses – dan fan Bakkefean – yn Oerterp mei 
Gerrit Heares út dat lêste plak; en sy doopte der 16 febrewary 1763 trije 
bern: Tryntsje, Teatske en Herre Gerrits. Gerrit wie grif doopsgesind 
lidmaat, ‘stoarn 1765, 89 jier’? Teatske Reinders wie 17 july 1707 doopt 
yn Drachten; har âlden wiene april 1706 troud yn de griffermearde 

47  OPS 125 375.

48  OPS 108 328, noch net yn Alle Friezen. Hy troude twad 1669.
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stem 1) en Oaster- of Grut Bakkefean. Dy skieding wie sawat op de hichte 
fan de Beakendyk, mar dy kôm justjes oastliker op de Binnenwei.

Ynses: âldste dochter wie in Aaltsje (doopt 1754), en ek sy hiene in Ynse 
(1761) en in Wytse (1769). Fan Reinder Lútsens is de doop digitaal sa noch 
net te finen; blykber is dy yn 1772 opskreaun by in ‘ynheloperaasje’; hy 
wie berne yn 1759. De measte bern of bernsbern neamden har Van der 
Veen, der wiene ferskillende bernsbern Sara. Janke Lútsens van der 
Veen troude foarst 1790 mei Albert Jans Buschman en twad 1800 mei 
Nicolaas Johannes Coenradi. Ynse Lútsens neamde him De Vos, hy hie 
onder oaren in soan Reinder Ynses de Vos, neamd nei Reinder Lútsens. 
Dy De Vossen binne teminsten oant yn de tweintichste ieu te finen, 
earst as skippers, ek yn West-Dongeradiel, Dokkum en Ljouwert.
Dan komt it nammepear Reinder en Ynse noch oant yn de tweintichste 
iuw foar yn in famylje De Haan fan Drachten, letter ek yn Opsterlân en 
Ooststellingwarf: neiteam fan de 30 november 1704 yn Drachten troude 
Jitske Ynse-Reiners en Durk Jurjens. Sy moatte om 1720 hinne noch in 
neikommerke Ynse krige ha. Dy troude yn Drachten 15 april 1753, hy hie 
onder oaren in soan Reinder Ynses de Haan (1769-1850). Neiteam fan 
him is ek Setske Ynzes de Haan, berne 1889 Oranjewâld, better bekend 
as skriuwster Cissy van Marxveldt. 
Neidat dit famyljeferbân delset is, kin ik it no earst hâlde by de 
earste Reinder Ynses deryn, doopt 28 maaie 1684 yn Drachten, en 
dan by dochter Teatske en har Halbe Tseards, en harren neiteam. It 
griffermeard lidmateboek fan Drachten jout oan, dat Reinder der yn 
1720 diaken woar. Reinder en syn Aaltsje Romkes binne pas yn 1750 as 
lidmaten oerskreaun fan Drachten nei Duerswâld c.a., der’t Bakkefean 
onder foel. Yn de ‘folkstelling’, listen frijwillige belesting fan 1744, is 
Reiner Ynses nammers al te finen yn Duerswâld (grif al Bakkefean), 1 
persoan, hy bea 22 stoer oan. Soe dat betsjutte dat syn húshâlding doe 
noch yn Drachten wenne? De listen fan 1744 binne fan Smellingerlân 
net bewarre. Yn 1749 hie hy wol in húshâlding fan trije minsken yn 
Duerswâld/Bakkefean; Reinder wie ‘veenbaas van de heer Burmania’, 
hy moast 23 gone en 15 stoer betelje.

Skiednis fan Bakkefean
Dan wol ik no dochs earst noch wat achtergroon fan Bakkefean kwyt. De 
âldste skiednis is aardich gearfette yn Rondom het Allardsoog fan S.J. van 
der Molen út 1981, earder al útjûn yn 1957. Derby ek de skiednis fan de 
kloasterstichting/úthôf fan Mariengaard, om 1200 hinne, en de klúzner 
Dodo, dy’t der wenne hat.
Fierder is ek foar Bakkefean de kaart fan Opsterlân út de grutte 
Schotanusatlas heul nijsgjirrich, dy’t Sybrand van Ockinga om 1693 hinne 
makke. Derop is de skieding dúdlik oanjûn tusken Wester-Bakkefean 
ofwol Lyts Bakkefean (= de oastlikste stemplaats fan Duerswâld, mei 

Fragment kaart Opsterlân 1693, Van Ockinga/Schotanus. Bakkefean. 
Foaral sjoen de feanwiken skat ik yn dat de kaart nei 1693 nochris by 
de tiid brocht is (útjefte 1718)

Oaster-Bakkefean lei lyk oast fan dy skieding, súd fan de Binnenwei. De 
kaart lit ek al in soad sjen fan ontwikkeling by de Bakkefeanster Feart. 
Aldere kaarten bin ik net tsjinkôm. 
Yn de proklamaasjeboeken komt de namme Bakkefean eins fan begjin 
(1609) ôf oan al wol foar. Dan wurde onder Beets noch mieden neamd 
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net foon. Syn kaart hat as jiertal 1693.) Fan doe ôf oan wie Van Aylva dus 
ienichst eigener.

De Van Aylva’s wiene grif yn de tiid fan de Republyk ien fan de meast 
foaroansteande regentefamyljes fan Fryslân, se ha oant 1795 45 
grytmannen levere. En se wiene al yn 1420 warber yn Wytmarsum. Sjoerd 
Tjaards (1616-1679) en soan Tjaard Sjoerds (1647-1715) wiene nei inoar 
grytman fan Dantumadiel, hûzen op Melkemastate yn Rinsumageast. 
Mar se wiene dus ek beide warber as feanhearen. Tjaard hie gjin bern, 
syn erf wie (teminsten nei it ferstjerren fan har broer Douwe Feye van 
Aylva, grytman fan Kollumerlân) Juliana Dorothea van Aylva (1671-1733, 
1693 troud mei Willem Frederik van Schratenbach). Sy wie in dochter fan 
Tjaard syn broer Epe Sjoerds van Aylva. Dy wie troud mei Luts Douwes 
van Aylva, út in heul oare tokke fan de famylje, mar likegoed regenten.
Der wurdt al yn de jierren 1650 in Douwe van Aylva neamd, dy’t de 
Drachtster feart trochlûke woe troch Oerterp en Sigerswâld nei 
Bakkefean; ik nim oan Douwe Douwes van Aylva (1610-1665), grytman 
fan West-Dongeradiel, Luts har heit. Ik ha gjin oanwizings dat hy mei-
eigener wie fan (Oaster-)Bakkefean, miskien woe hy mei dy nije feart in 
begjin meitsje as feanhear. Mar Sjoerd Tjaards en syn neiteam woarren 
dus de hearen fan Bakkefean. 

Erven fan de neamde Juliana Dorothea en Willem Frederik van 
Schratenbach wiene twa dochters. De jongste wie troud mei in Van 
Unia, dy erfden besit op ’e Geast. Johanna Wilhelmina van Schratenbach 
(1699-nei 1758) troude 1727 mei Edzerd Hobbe van Burmania (1698-1770). 
Se wennen ek yn Ljouwert, der’t se seis bern doopten en faak yn de 
hypoteekboeken te finen binne, gauris mei har ‘heerlijkheid Bakkeveen’ 
as pand. Hy wurdt neamd as offisier by in kompanjy hynstefolk, wol yn 
Ljouwert yn garnizoen, mar ek wol yn Doornik (B). Fan 1745 oant ’55 wie 
hy riedshear yn it Hof fan Fryslân, de ‘Kânselarij’.

It Bakkefeanster fean wurdt massaal oansnien
Sa’t it liket wie de earste grutte ferkeping fan fean yn 1703,60 troch hear 
Tjaard, oan wol in twintich lytse ferfeanters, foar meiïnoar sa’n 4500 
gone. Der woar ferkocht by de kante roede, de lytste perselen in 100 
roeden, it grutste mear as 600; trochinoar in 300. Ferkeeppriis fan 8 oant 
20 stoer de roede, trochinoar sa’n 14 stoer. De earste fan dy ferkepings 
wiene oan de westkant fan de Feart, en teminsten foar in part lyk súd 
fan it Alddjip.

60  OPS 123 15 o/m 39.

fan Bakkefean (ek 14 juny 1621 ‘de apts Bakkeveenster maden’).51 Op 10 
desember 161252 nammers al woarren de eigeners fan Oaster-Bakkefean 
neamd as nêstlizzers westlik fan de Poastleane. Yn 164353 en 166354 wurde 
der 1/4 parten fan Oaster-Bakkefean ferhannele, dat binne dan ek 
Teyens, Aylva’s. Yn de bekende útjefte (1993) fan de rekken kleasterlannen 
1606/’07 ha ik gjin oanwizing foon dat Bakkefean der doe noch by wie, 
it sil doe al partikuliere eigeners hân ha. Van der Molen syn Allardsoog 
jout útkomst: in Sierck van Donia woar 1578 eigener, ruile tsjin in 
Bildtplaats. Ik nim oan: de jongste fan de healbroers Sierck Siercks 
fan Easterein; yn 1580 moat der in roomse balling Sierck Siercks de 
olde west ha. De Steaten ha Oaster-Bakkefean grif yn beslach nôm en 
ferkocht oan de broers Sjoerd en Ulbe Taeckes van Aylva en Hero van 
Ockinga. Mar yn 1621 wie de abt dus noch net út it onthâld.

Op 18 maart 161355 woar in heale Duerswâldster plaats ferkocht, dy hie 
rjocht fan feangraven yn it Bakkefeanster fean. Ek wurdt yn dy snuorje 
Bakkefeanster turf neamd. Op 23 april 162956 foon ik in bewenner 
fan Bakkefean neamd, de berne Oerterper Hessel Liebbes. Dy sil dan 
buorke ha op Oaster-Bakkefean? Pas yn 1641 dan wer nammen fan 
Bakkefeansters: de boppe al wiidweidich beskreaune Eyse Heeres en 
Griet Harmens. Wat letter wol mear as ien pear tagelyk, en der wie 
Oaster-Bakkefean ek wol grut genôch foar.
De earste proklamaasje dy’t it begjin fan de feankoloanje Bakkefean sjen 
lit, is fan 4 maaie 1671. Earder wurdt al in pear kear de Bakkefeanster 
Feart neamd, mar by groon en of ynwenners fan Oerterp.
Yn 166357 kochten Sjoerd van Aylva en frou ¼ fan Bakkefean fan de 
widdo Teyens. Op 15 september 168158 wurdt dúdlik dat de Ockinga’s 
doe ¼ hiene, de erven Sjoerd van Aylva de oare ¾. En 17 maart 168759 
kocht Tjaard Sjoerds van Aylva it ¼ fan erven en krediteurs fan Hero 
van Ockinga, foar f 11.000. (Sybrand van Ockinga, de man fan de moaie 
kaart, wie in soan fan Hero, doopt 1646 yn Ljouwert. Beide ha ontfanger-
generaal fan ‘den Lande’ west. Sybrand wie hjir yn 1685 lidmaat, letter 

51  OPS 106 292.

52  OPS 105 176b.

53  OPS 110 350.

54  OPS 116 170.

55  OPS 105 196.

56  OPS 107 552.

57  OPS 116 170.

58  OPS 119 84.

59  OPS 120 8a.



66 67gene alogysk j ier boek 2 016 in boer el a ach y n duerswâld/bakkefe an 

Wer sawat in jier letter63 wie der troch it pear Burmania-Schratenbach 
wer in feanferkeping onder Bakkefean (oan sa.1910 ta offisjeel 
Duerswâld); dy perselen brochten meiïnoar goed 2100 caroligone op. 
Lyksa ferkepings ein 1750, maitiid ’51, ein ’5364 en ein 1754, ’56 en ’57.65 
Derby is dan út en troch te finen dat it kochte yn safolle jier ferfeante 
wurde moast (fyftjen, achtjen, sels ris fiifentwintich), en oars wer ferfoel 
oan de ferkepers. Foarsafier as yn sa’n rige net gewoan stiet ‘vorige 
verkopers’, wurdt ek mefrou neamd; sy hie it besit dan ek erfd. Ut en troch 
‘wonende in Leeuwarden’, grif mei Bakkefean as simmerferbliuw. Hy 
wurdt teminsten ek yn dy lêstneamde ferkepings ‘heer van Bakkeveen’ 
skreaun en sa stiet hy dus ek yn it Ljouwerter hypteekboek.66 Bygelyks dy 
lêste rige ferkepings woar regele – ‘actuarius’ – troch siktaris Lubbertus 
Lycklama à Nijeholt (1698-1775), healbroer fan grytman Livius Suffridus 
Lycklama (1693-1773). Sa hie siktaris ek sines derfan, en wol reden om it 
pear Burmania tagedien te wêzen.

In oerhearrige preker
Oer Reinder Ynses binne yn de tsjerkeriedsferslaggen fan 8 maaie 
1757 ôf in pear opmerklike stikken te finen. Bakkefean foel onder de 
gemeente Weinterp-Duerswâld, mar der wie gjin tsjerke. Yn it earste 
stik, fan 8 maaie dus, wurdt dúdlik dat de kwestje doe al in foarskiednis 
hie.67 Reinder socht nei de preek yn Duerswâld domeny en de tsjerkeried 
op en frege om wer yn goedens as gemeentelid oannôm te wurden. Hy 
hie earder op oanstean fan hear Burmania yn Bakkefean ‘oefeningen 
holden’, godstsjinstige byienkomsten lieden. En de tsjerkeried hie him 
dat ferbean. Likegoed frege Reinder no ek, dat it oefenjen him wer 
tastien wurde soe. En de tsjerkeried gong deryn mei, op betingst dat 
by dy oefeningen kollekteard wurde soe foar de earmen, en dat Reinder 
om ’e f jirtjen dagen de kollektepennings oan de diakens oerdrage soe.

63  OPS 136 504 o/m 550.

64  Yn OPS 137 twa rigen ferkepings, siden 5 o/m 26 fan 9 maart 1751 en 571 o/m 614 fan 

ein 1753, + in pear losse.

65  Yn OPS 138 siden 101 o/m 151, november 1754, en 471 o/m 550, september 1756 en 

april 1757. NB: Grif ek yn proklamaasjeboek 139 en fierder, mar dêr ha ik noch gjin 

úttreksels fan.

66  Op de webside fan Histoarys Sentrum Ljouwert HCL binne ûnder oare fan in grut 

part fan it âld rjochterlik argyf, derby de hypoteekboeken, úttreksels te finen; op 

namme troch te sykjen; onderzoek, index stadsarchief 1580-1811.

67  De lidmatelisten N.H. binne fia Alle Friezen – foar in grut part – op scans te besjen; 

yn Weinterp-Duerswâld steane de lidmaten tusken de tsjerkeriedsferslaggen; dus 

‘reinder ynses’ yn Alle Friezen brocht dit ferhaal op it skerm.

Dan is yn dy krite pas wer ein 174761 sa’n rige ferkepings te finen fan fean 
sonder ondergroon: onder Sigerswâld west fan it Foarwurkkompleks, 
‘bij Wytsmoers z.g.n. gat’ (it sil dus fan âlds by stemplaats 2 heard ha). 
Op de kaart fan Sybrand van Ockinga sa.1693, de grutte Schotanusatlas, 
steane yn of by it blok fan disse ferkepings sa’t it liket twa dobben oanjûn; 
oannimlik dat dêr dat gat by is. En wat Wytsmoer oangiet, mooglik wie 
it eins ‘Wytsmuoi’; der wiene noch wolris skriuwers, amtners dy’t net 
wisten wat dat ‘muoi’ betsjutte. Dit giet wer om ferkepings oan lytse 
selsstannige ferfeanters. Fan de measte kompleksen fan feanhearen is it 
fean úteinlik troch sokke ferkepings ferwurke ta turf. Fierder wiene by 
feankompenijen de kompanjons soms gjin eigeners fan it measte fean, 
mar fan fallaten en fearten; har ynkomsten kômen dan út it fallaatsjild 
ek op de trochfierde turf.
Op 26 oktober 1747 kocht de doe sawat oardel jier troude Halbe Tseards 
in stik fan 320 kante roeden, sa’n 51 are, sis mar in heal bunder, foar 78 
goudgone, goed 9 stoer de kante roede. De ferkeeppriis sil trochinoar in 
pear stoer mear de roede west ha; disse ferkeping brocht meiïnoar sa’n 
2200 gone op.

Sawat in jier letter62 woar wer sa’n ferkeping yn sechtjen perselen fêstlein, 
by Wytsmoers gat. Der kocht Halbe wer foar sawat itselde bedrach twa 
perselen; ien derfan wie in stik fan wer in goed heal bunder, wer sonder 
de ondergroon, dat mar ien stoer de kante roede jilde; blykber wie it by 
de ferkepings al dúdlik hoefolle fean oft der yn in perseel siet. En dêryn 
wie hjir in grut ferskil: der wie in perseel by dat 40 stoer die, en ien fan 
52 stoer, dertsjinoer ek ien fan mar in pear pennings de kante roede. 
Twa kear is (ek yn de akte-gearfetting) opskreaun dat de kepers mar mei 
Reinder Ynses akkoartsje moasten oer de wyk nei it kochte perseel.
Dy ferkepings wiene de oanset foar de feankoloanje De Wylp. It blok 
fan dy ferkepings, fan de feart onder Sigerswâld oant de provinsjegrins, 
wie mar in 500 meter breed. De Wylpsterwyk rint yn de lengte troch dat 
kompleks. Dy feanterij en dy wyk binne doe fuortset oan de oare kant 
fan dy provinsjegrins, dat foel onder de gemeente Mearum, Vredewold- 
west. En woar dêr grutter as oan de Fryske kant. Yn ’t earstoan wiene der 
net iens ferbinings nei Mearum. Fia HISGIS is te besjen hoe’t it Grinzer 
De Wylp der yn 1832 hinne lei. Der wiene doe noch wol wat eigeners dy’t 
yn Opsterlân wennen en ek guon fan de eigeners/bewenners kômen dêr 
wei. Doe sille der heechút in pear hondert ynwenners west ha, no binne 
dat in 1500.

61  OPS 135 843 o/m 895.

62  OPS 136 132 o/m 233.
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Elk koe tefreden nei hûs, mar Reinder kôm net mei kollektejild. Op 
20 november wie hy foar de tsjerkeried ontbean. Hear Burmania hie 
him oanret om mar op de âlde foet fierder te gean. Reinder krige 
noch fjirtjen dagen betinktiid en moast dan oanjaan oft hy him oan 
de tsjerkeried hâlde soe. Reinder ferskynde net. De diakens wurde 
dan nei hear Burmania stjoerd: de tsjerklike gemeente hie it dreech 
genôch mei de Bakkefeanster earmen, wat kollekteynkomsten derfoar 
wiene reedlik. Burmania soe dat earder ek tasein ha, mar de diakens 
wurde no lilk ôfsâlte. Domeny en de tsjerkeried wolle eins it oefenjen 
wol ferbiede, mar wolle dochs earst advys ha fan de klassis. Mear komt 
hjiroer digitaal net boppe. 
Reinder Ynses wie, doe’t dit spile, dus al 73 jier. Hy stiet noch op de 
lidmatelist fan 1767, dus hat hy – oefenjen of net oefenjen – blykber frede 
mei de gemeente holden of weromkrige.

Dan werom nei skoansoan Halbe Tseards 
Dy kocht yn elk gefal noch op 16 desember 1756 foar 199 goudgone fean 
oan de noardkant fan de Djippe Wyk. Hy sil grif ek fierder syn wurksum 
libben ferfeanter west ha. Hy is blykber pas mei 37 jier, 15 jier nei it 
trouwen, lidmaat wurden. Measte kâns dat syn Teatske doe al stoarn 
wie, dy wurdt net neamd. Sa’t it liket hiene sy trije bern krige, Reinder 
yn 1751 as jongste (Foekje yn 1746 en Tseard yn ’48). Halbe stiet dan 

noch op de lidmatelisten fan 1768 en fan 1772, apart genôch is der beide 
kearen ‘overleden’ byskreaun. Nieuwland (1993, sjoch hjironder) neamt 
him 1774 noch keepman/winkelman. Foekje Halbes fan Bakkefean 
troude 1775 mei in Jan Pieters ek út dat plak. Har ha ik neitiid net foon. 

Twa foarmannen fan de radikale patriotten yn Fryslân
Dan binne wy by ús beide ‘paterjotten’ Tseard en Reinder Halbes. 
Myn wichtichste boarne deroer is Een revolutie ontrafeld fan Jacques Kuiper 
(2002, goed 600 bledsiden). S.J. van der Molen hat yn syn Opsterlân (1958) 
ek aardich omtinken jûn oan de patriottise en Frânse tiid. Yn 1993 binne 
biografytsjes útjûn fan de earste folksfertsjintwurdigers nei de patriottise 
revolúsje fan 1795; P. Nieuwland hat dy, mei in nijsgjirrige ynlieding, 
makke foar de nije fertsjintwurdigers yn Fryslân. Yn it algemiene boek 
wiene dat siden 127 oant 240 en dy binne ek as in apart boekje útjûn. Deryn 
is ek Tseard Halbes te finen, hy wie ien fan de nije fertsjintwurdigers fan 
Lemsterlân. Hy wenne al op ’e Lemmer, doe’t hy yn 1771 troude mei Akke 
Feikes dêrwei. Der is suggerearre dat hy mei har in frou mei jild troude. 

Tseard Halbes syn oantroude Lemster famylje
Skoanheit Feike Michiels hjit grutskipper. Yn 1749, krekt foar 
syn trouwen, wie hy noch in earm matroas yn Makkum. Mar de 
Sonttolregisters meitsje dúdlik dat hy foargoed grutskipper west hat: 
ik fyn him der de earste kears yn juny 1752, en lêst tink yn 1784. Hy fear 
meast tusken Nederlân en de Oastsee, gauris Petersburch. Mar ek wol 
nei de Frânse kust en oant Bilbao. Noch faker komt, sawat yn dyselde 
jierren, Evert Michiels fan De Lemmer yn dy listen foar. Yn 1744 is op 
’e Lemmer in Mighiel Ewerts te finen dy’t 4 gone bydroech, hy wurdt 
1749 net neamd en is fierder ondúdlik.

Tjeerd Halbes. Sylhûet. Yn: C. Rogge, 
Geschiedenis der Staatsregeling van het 
Bataafsche volk, Amsterdam 1799

De 15de-iuwse tsjerke fan Duerswâld (mei gruttere finsters 18de iuw)
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Tseard Halbes krige dy ‘ear’ foar Fryslân, mei in kollega dy’t hjir net wei 
kôm. Achterôf woar roonom krimmeneard dat ‘goeie patriotten skrast 
wiene út de kiesregisters, en sabeare-patriotten net’. Der ha nei disse 
‘suvering’ 6720 manlju stemd, sa’n 20% minder as yn 1797.

Werom op ’e Lemmer  Kuiper makket op side 486 dúdlik, dat Tseard 
Halbes yn july 1798 wer warber wie op ’e Lemmer. Yntusken hie de 
steatsgreep fan 12 juny troch generaal Daendels in ein makke oan it 
bewâld fan de radikale patriotten. Nije bestjoerders woarren oanwiisd, 
de oanwiisden út Ljouwert diene itselde yn de ferskillende gritenijen 
en stêden. De boargerij kôm wer op ’e kessens, lykas yn ’95; en al gau 
kômen eardere regenten wer op de swierdere kessens. Op 10 july kôm 
Tseard Halbes yn de ‘groongearkomste’ it nij oanwiisde riedslid Rienk 
Sleeswijk (1765-1823) tsjin, mei in âlde domeny. It f joer wie der by Tseard 
Halbes noch net út, hy makke safolle kapsje dat de twa needsake wiene 
om de gearkomste te ferlitten. 
Fan ein augustus oant 13 oktober 1799 wiene de rollen op ’e Lemmer 
folslein omdraaid: der kômen twa Ingelse oarlochsskippen yn de baai 
en neidat it doarp besketten wie, joech it him oer. Doe wiene de oranje-
oanhingers baas en foardat de Ingelsen wer ôffearen, binne de hûzen 
fan radikale patriotten plundere. Derby dat fan Tseard Halbes, en 
dat fan Sjoerd Stapert (1735-1816;68 Jouwert Sjoerds Stapert wie yn 1795 
troud mei Teatske Tseards Halbesma). Hoe’t Tseard Halbes der yn ’99 
sels foarwei kôm, is ondúdlik; hy moat augustus 1800 stoarn wêze en 
begroeven op ’e Lemmer.

Kuiper skriuwt op side 443 dat Tseard Halbes in hekel hie oan 
yntellektuelen en hy sitearret de Britse histoarikus Simon Schama, dy’t 
yn 1977 oer de Nederlânse patriottise revolúsje in noch grouwer boek 
publisearre as dat fan Kuiper. Schama neamt Tjeerd Halbes en syn 
kollega’s út 1798 small men with minds to match, who confused ideology with 
personal grievance. It hat nei juny 1798 wol wer hast hondert jier duorre 
foardat ‘small men’ as Tseard Halbes wer wat ynf loed krije koene op it 
bestjoer. Soe it kinne dat hy en syn maten dat dochs wol sa ynsketten 
ha? De foarbylden foar 1795 wiene tink ek foar ‘small minds’ dúdlik 
genôch. Je kinne je ôffreegje oft Schama him wol yn sokken ferpleatse 
koe. Syn oardielen binne seldsum kreatyf skreaun; se wurde dermei ek 
bewiis, stipe, foar de krityk fan Tseard Halbes, soe ik sizze.

68  Nieuwland 1993, side 221, 222.

Feike Michiels stoar sa’t it liket pas in jier nei skoansoan Tseard Halbes, 
yn 1801. Skoanmem, Feike syn earste frou Ant Melles de Haan, wie 
stoarn yn 1768 (har heit troude as moonder yn Rottum, kôm doe nei De 
Lemmer). Feike hat meiïnoar alve bern dope litten, derby in pear út syn 
twadde houlik; hy is 1792 noch tred troud. 

Warber as politikus
Tseard Halbes gong dus (Nieuwland), neidat hy yn febrewary 1795 lid fan 
de munisipaliteit fan Lemsterlân wurden wie, op 13 augustus dat jier 
nei Ljouwert, as representant. Nei trijefearns jier promovearre hy alwer, 
woar foar Fryslân ien fan de leden fan de Nationale Vergadering yn Den 
Haach. Kuiper hat op side 441 in passaazje oer him, mei in sitaat, dy’t 
him aardich delset: Zijn vertrek naar Den Haag en het afscheid van zijn Friese 
medebestuurders hadden hem destijds zeer aangegrepen. Want Halbes, wiens 
woedeaanvallen gevreesd waren, was een gevoelige, bijna sentimentele man. Dat 
hij een driftkop was, wilde Halbes in zijn afscheidsrede ook best wel toegeven – hij 
toonde zelfs spijt. Maar aan de oprechtheid van zijn gevoelens hoefde niemand te 
twijfelen:  ‘Medeburgers, (ô hoe natuurlijk brengt de aard van mijn temperament 
mij dit menselijk zwak mede, ’t welk ik echter zal tragten te verbeteren!) ik wil 
wel bekennen mij in verschillende stukken dikwijls de loop mijner driften – doch 
waarlijk door edele en zuivere beginselen van vrijheitsvuur ontstoken – niet meester 
geweest te zijn […] Mijn hart was niet vijandig, maar mijn boesem swoegde van 
verlangen om ’s volks geluk en de waare burgerlijke vrijheid na mijn inzien op 
betere gronden als gelegd wierden, gevestigt te zien’. No sa.
Tseard Halbes hat it grif oant augustus 1797 yn Den Haach útholden as 
folksfertsjintwurdiger; doe wie de twadde Nationale Vergadering koazen. 
Doe hiene yn Ljouwert de radikalen it noch foar it sizzen (lanlik soe dat pas 
yn ’98 komme). Lykwols wiene by de nij koazen Fryske fertsjintwurdigers 
al minder radikalen, en wer mear patrisiërs. 

Yn tsjinst fan de Haachse radikalen
Der hat yn disse jierren onder oare in machtsstriid west oer mear 
sentralistys bestjoer. En Tseard Halbes siet yn Den Haach yn it 
sentralistise kamp. Sa kôm hy maart 1798 as ‘amtner’ werom yn Fryslân, 
mei in Haachse opdracht dy’t him by in soad doetiidse bestjoerders 
yn Fryslân net populêr makke. Kuiper jout op side 454 wol belangrike 
sifers: fuort nei de patriottise revolúsje hiene hjir goed 30.000 manlju 
stemrjocht (neffens de folkstelling fan begjin 1796 wiene der meiïnoar 
157.000 ynwenners). Omt de betingsten frijwat oanskerpe woarren, 
wiene der yn maart 1798 fan dy 30.000 noch 8066 oer. Mar der soe in in 
stemming komme oer in nije, sentralistiser Staatsregeling; dus stjoerde 
Den Haach oeral kommissarissen hinne om de kieslisten te hif kjen. 
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yn Frankryk libbe. Fuort nei it mislearjen al, moatte syn hûs en hiem yn 
Bakkefean skansearre wêze troch oanhingers fan de prins. Scheltinga 
syn besit is troch de Steaten yn beslach nôm, lykas dat fan ferskate oare 
útwykte patriotten. Ek Bakkefean sil doe troch de Steaten ferkocht wêze 
en ik nim oan dat it sa eigendom woarn is fan grytman Van Lynden. Yn 
1795 koene patriotten by it nije bewâld fergoedzjen oanfreegje fan de 
skea dy’t sy yn of nei 1787 hân hiene. Scheltinga moat sa ek syn liening 
fergoede krige ha.

Van der Molen jout oan, dat sa ien Opsterlanner skeafergoeding 
oanfrege hat: Reinder Halbes, foar 93 gone. Syn oanfraach woar 
ôfwiisd.
Der wurdt oanjûn, dat yn Opsterlân mar sa’n 10 persint fan de befolking 
achter de patriotten stie; der wiene in soad oanhingers fan de prins, 
en teminsten ek de pleatslike regenten wiene net út ’e graasje. Sa bleau 
gritenij-siktaris Benedictus van Teyens (1736-1804) yn 1795 en ’96 earst 
gewoan yn funksje, en syn âldste broer Oene (1722-1801)70 woar juny of 
letter yn 1795 ien fan de Opsterlânse folksrepresentanten yn Ljouwert.71 
Hy krige 27 stemmen, domeny J. Appelius fan Langsweagen (1741-1814, 
domenyssoan út Grinslân)72 krige 30 en de Gerdykster middenstanner 
Arp Posthuma73 krige 20. 
By de reserves wiene noch twa Gerdykster middenstanners, mar ek 
Ambrosius Ayzo van Boelens (fan de Opsterlânse famylje, mar berne 
1766 op Bennemastate yn Hurdegaryp, stoarn 1834). Dy jurist wie troud 
yn 1790, wenne earst benammen yn Ljouwert, mar stifte wol yn 1793 
yn stamplak Olterterp it ‘slot Boelens’. Hy wie yn 1791 en ’9274 kommys 
op ’e provinsjale siktarije. Blykber hie hy net dúdlik mei finânsjes of 
teminsten belesting te krijen, ik fyn him net by Auke van der Goot en 
Henny de Jong 1982.75 Pas harren seisde bern, fan njoggen, is yn 1799 

70  Nieuwland 1993.

71  Van der Molen 1958, side 212.

72  Nieuwland 1993.

73  Nieuwland 1993.

74  G. van der Veer 2007, side 21 en Wikipedia.

75  Van der Goot en De Jong ha yn taheakken 1 o/m 4 dejingen dy’t yn 1785-1805 yn 

Fryslân belestingamtner wiene (mei jierren fan oanstelling, soms al folle earder) 

en de yn 1805/’06 nij beneamden neffens it nije belestingstelsel fan Gogel. Se ha 

op side 158 ek de Boargerferklearring út 1796 fan de radikale patriotten, dy’t in 

soad amtners en bestjoerders doe ôf heakje liet. Kuiper hat dy ferklearring op side 

554, noat 82 by haadstik 4. De ‘hytste’ sin wie grif: (Ik verklaar..) een vyand van het 

Stadhouderlijk, Aristocratisch en Eenhoofdig Bestuur te zyn.

Reinder Halbes foarman fan it pleatslik patriottys frijkorps
Tseard syn jongere broer Reinder Halbes hat it yn dy jierren by 
Opsterlân holden. Hy wurdt winkelman neamd yn Bakkefean, sil syn 
heit opfolge ha. Van der Molen makke dúdlik dat hy grif foar febrewary 
’95 al kommandant wie fan it pleatslik patriottys wapenkorps, te sizzen 
fan Bakkefean-Duerswâld-Oerterp, 54 man. De Gerdyk hie likefolle, 
Lippenhuzen 26, De Sweach tsien en foar Langsweagen komt Van der 
Molen op 14 man; meiïnoar 158. Kuiper hat – side 89 – foar 1795 foar it 
korps Bakkefean-Oerterp 64 man. 
Yn it yn 1987 útjûne tinkboek For uwz lân, wyv en bern: de patriottentijd 
in Friesland is op side 68 in kaart te finen fan de patriottise frijkorpsen 
yn 1785 en de jierren dernei. Dy kaart jout oan dat de korpsen fan 
Bakkefean, De Gerdyk (en yn de omkriten dy fan Haulerwyk, De Knipe, 
Surhústerfean, Burgum) nei 1785 – earst – ferdwûn binne. Ik ha net fine 
kind oft se pas begjin 1795 of al earder wer warber woarren.

Ein ’95 reizgen fertsjintwurdigers fan de nije folksrepresentanten 
alle patriottise wapenkorpsen bylâns, dat de leden har onder it nije 
Ljouwerter gesach stelle soene. De radikaleren diene dat net en yn 
Bakkefean-Oerterp blykber mar ien fan de 64 man. Dy’t it net diene, 
soene fan Ljouwert gjin fergoeding krije. Mar foardat dat útiten wie, 
wie it ek al – hast – febrewary ’96; doe griepen yn Fryslân de radikalen 
de macht, de matigen moasten foar in part útpike. Korpssjef Reinder 
Halbes skreau doe oer dy wegering fan it jier derfoar: Terwijl wij meenden 
te voorzien dat wij ons daardoor slegts aan willekeur der tans voortvluchtige 
volksbedriegers verbonden; en hun tot een lijfwacht teegen onze wapenbroeders 
te eenigen tijd souden kunnen en moeten dienen.69 De tsjinstellings wiene 
skerp, ek tusken radikale en matige patriotten.
Der is in man oan te wizen dy’t grif ynf loed hân hat op de warberens 
fan de patriotten yn Bakkefean, al wie it mar as ‘sponsor’: de Harnzer 
ondernimmer Allard Ruurds Scheltinga (1730-1813) kocht fan de erven 
Burmania by parten Bakkefean en sette him yn 1779 der ek nei wenjen. 
Allard Scheltinga sil ek beoardere ha dat der troch de Miuwmarswyk 
ferfeante woar oant by de grins mei Grinslân en rjochting dy fan Drinte, 
kilometers oastlik fan de Bakkefeansterfeart. Dêr op it útein kôm yn 
1785 in herberch mei gevelstien ‘Allards oog’. 
Scheltinga wie ek foargoed sponsor, mei in liening fan 20.000 gone, fan 
de patriottise steatsgreep fan 1787, en aktyf belutsen by de bewapening 
fan Frjentsjer. Doe’t dat mislearre, hat hy as balling oant febrewary 1795 

69  Kuiper 2002, side 89. Hy hat it út de argiven fan de Fryske bestjoersynstellings 

1795-1813, B.R.F., nr. 1293, Opsterlân.
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‘gerechte’ doe 2000 gone fermogen ha moasten. Der kômen de measte 
Opsterlânse boeren en boargers tink net oan ta.

Hjirboppe is by Tseard Halbes al de steatsgreep fan juny 1798 troch 
generaal Daendels neamd; dy betsjutte noch mear de ein fan it 
folksbestjoer. Yn oktober 1802 kôm der wer in nije oardering en 
doe krige Opsterlân as siktaris de jonge, krekt troude Ljouwerter 
jurist Dominicus Suringar (berne 1774). En de eardere grytman fan 
Smellingerlân, Hector Livius van Haersma (1738-1820), woar drost fan 
Smellingerlân, Opsterlân en Oaststellingwerf. 

Reinder Halbes sil oan doe ta syn siktarisplak holden ha, mar fan doe 
ôf sille dat wer de winkel en de feanterij yn Bakkefean west ha. Ik ha 
syn oarehelte sont 1782 noch net neamd. Dat wie Eabeltsje Roelofs. Har 
heit Roel Heines wie boeresoan fan it Foarwurk yn Sigerswâld, mem 
Jeltsje Migiels kôm fan De Pein, grif fan mennistefamylje. Eabeltsje is 
pas yn 1793 op belidenis griffermeard doopt yn Duerswâld, se wie yn 
1760 berne yn De Pein. Har broer Heine Roels de Jong (1756-1811) wie 
wer boer yn Sigerswâld, syn soan Roel (berne 1797) wie dat yn 1832.

Reinder Halbes nôm yn febrewary 1812 de namme Sluiter oan. Hy hie doe 
soannen Halbe (27 jier, ‘in ’s keizers dienst te lande’), Roelof (22), Douwe 
(20), Jelle (17) en dochter Teatske (14 jier).Yn it oersjoch fan militêren 
1795-1815 is te finen, dat Roel Reinders Sluiter him oktober 1811 melde 
moast op it Toernoaifjild yn Ljouwert. Mar heit joech him dus in goed 
fearnsjier letter net op as soldaat. Halbe dus wol, kin dy yn Roelof syn 
plak gien wêze? Fan Halbe is te finen dat hy november 1813 fermist woar. 
Hy sil yndie net weromkôm wêze, ik ha neitiid neat fan him foon en foar 
1811 likemin.
Heit Reinder is wol aardich wat kearen te finen yn it notarieel argyf, soms 
wurdt syn oare helte Eabeltsje (of Iebeltsje?) der ek by neamd. Oant ein 
1814 wie dat noch yn Bakkefean, teminsten foar ein 1816 wie it De Smilde, 
der is de húshâlding hinne ferhûze. Der woar doe noch wolris eigendom 
yn Bakkefean ferkocht. Reinder wurdt dan ek wol feanbaas neamd. 

Bern en bernsbern fan Reinder Sluiter 
Dat woar hy ek, doe’t dochter Teatske 25 jannewaris 1818 yn De Smilde 
troude mei skipper Jan Roelofs Gosens dêrwei. Heit stiet ek onder de 
akte, lykas broer Roelof. Dy stie doe te boek as ‘taxateur van de turf ’.
Yn 1822 troude Jelle Sluiter yn De Smilde mei Jantsje Willems van der 
Velde, berne yn Jobbegea. Heit Reinder woar doe tapper neamd, en 
Jelle arbeider. Jelle is stoarn yn 1848, 52 jier. Sa’t it liket hiene sy – nêst 

berne en doopt yn Olterterp, it sânde yn 1801 en it njoggende yn 1808 
ek, mar it achtste yn 1803 wer yn Ljouwert. 
Mr. Ambrosius syn âldere broer mr. Ayso (1760-1801)76 wie al sont 1781 
– noch as student – Lânsdeifolmacht foar Ooststellingwarf, wenne sa 
grif al foar 1787 yn Makkinge. Hy hearde yn 1787 by de tolve steateleden 
dy’t belutsen wiene by de Frjentsjerter steatsgreep. Hy hat dernei as 
balling by Bremen wenne, der’t hy yn 1791 troude en der’t yn 1792 
Jan Hendrik (letter boargemaster fan Ljouwert) en yn ’93 Boelardus 
Augustinus berne woarren. Yn febrewary 1795 woar hy beneamd ta 
provisioneel folksrepresentant fan Ooststellingwarf, mar moast doe 
út Frankryk komme. Yn augustus 1795 woar hy representant foar dy 
gritenij, yn desember dat jier woar dochter Anna Hillegonda berne yn 
Ljouwert. 

Oene van Teyens wie yn febrewary 1795 al koazen yn de nije, fiif man 
sterke munisipaliteit fan Opsterlân; nêst de Gerdykster sjirurgyn H. 
Smals, notaris Fedde Tseards Posthumus, klerk Haring L. Steensma en 
ferfeanter Wisse Sipkes Luxwolda. En dus Benedictus van Teyens, dy’t 
trochgong as gritenijsiktaris. Doe’t Oene van Teyens nei Ljouwert gong 
as representant, kôm Reinder Halbes yn syn plak yn de munisipaliteit. 
Yn juny woar hy stemd as representant yn Ljouwert, mar hy skreau dy 
beneaming ôf:77 dat die ware Patriotsche Denkwijse niet voldoende is tot deese 
Post, hy moat him dikwijls beklagen selfs tot ’t Distriksbestuur van Opsterland 
waar van ik meede Regter ben gebrek aan kennis te hebben. 

Van der Molen (1958) hat ek in aardich dúdlik oersjoch fan de wikselingen 
yn de gearstalling fan dat bestjoer. Mar (siden 223 en 224) yn april 
1798 – dus noch foar Daendels! – woarren troch Ljouwert trije fan de 
fiif man ferfongen, en Reinder Halbes wie der doe al net mear by; hy 
blykt dan siktaris fan de gritenij te wêzen, en syn kollega-bestjoerders 
út de begjintiid H. Smals en H.L. Steensma wiene no ontfanger en 
prokureur fiskaal. Op de webside fan Martin Engels, MpaginaE, mei 
onder oaren in soad nammelisten, is ek ien fan gritenijsiktarissen te 
finen, gearstald troch H(artman) Sannes: yn november 1796 hie Reinder 
Halbes Benedictus van Teyens al opfolge yn dy funksje, en hy hie dy yn 
1801 noch. De politike ferhâldings wiene oars al yn 1798 wer aardich 
feroare. Wylst doe lanlik de radikalen de macht hiene, woar de nije, 
sentralistise steatsregeling oannôm (der’t Tseard Halbes mei ‘foarwurk 
foar dien hie’). Op side 223 wurdt dúdlik dat leden fan it (gemeentlik) 

76  Nieuwland 1993.

77  Van der Molen 1958, side 212.
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âldste soan Reinder Sluiter Gosens, skipper lykas syn heit. Hy troude yn 
Grins yn 1852 mei in skippersdochter en stoar ek yn Grins f jirtich jier 
letter, as widner, 21 november 1892.

Bern en bernsbern fan Tseard Halbes
Ta beslút wol ik noch koart oanjaan hoe’t it betearde mei de neiteam fan 
Tseard Halbes en Akke Feikes. Hy wie dus al stoarn yn 1800, sy yn 1804. 
Sy hiene f jouwer bern grutbrocht: Klaske Tseards troude 1796 mei Anne 
Jehannes Kalff. Se krigen in Akke en twa kear in Jehannes. Akke stoar yn 
1809, Jehannes yn 1829. Mem Klaske wie as widdo stoarn jannewaris 1811.
Teatske Tseards Halbesma troude 1795 mei Jouwert Sjoerds Stapert. 
Syn heit Sjoerd Jouwerts Stapert (1735-1816) wie lykas har heit warber 
patriot en yn 1795 folksrepresentant.78 Hy wie al belutsen by de 
steatsgreep fan 1787, oanfierder fan it Lemster wapenkorps, hy gong 
dermei nei Amsterdam om dy sted te ferdedigjen tsjin de Prusen. Hy 
wenne dernei yn ballingskip yn Sint Omer en Duinkerken en hat fan 
dy perioade in wiidweidich ferslach neilitten. Hy woar yn 1795 Lâns-
boumaster en wie sa oanwêzich by it fernielen fan de Nassaugrêven yn 
de Ljouwerter Grutte Tsjerke.
Jouwert wie krekt as syn heit skipsbouwer; hy is ek ris winkelier neamd 
en út syn twadde houlik is yn 1821 in dochter berne yn Monnikendam. 
Teatske har namme wie net oeral bekend, se is bygelyks yn har stjerakte 
27 april 1817 Tietske skreaun, en ek wolris Teerske. 
As ik it goed foon ha, hat Teatske fiif bern Stapert neilitten. Har âldste, 
Minke, troude al mei santjen jier yn 1814 mei skipper Hindrik Prins; 
earst op ’e Lemmer, yn 1832 al yn Snits. Sy wie yn 1852 en letter as widdo 
winkelierske yn Snits, stoar yn 1862. Sy hie tink sân troude dochters en 
in troude soan Jelle Prins. 

Akke Jouwerts troude foarst yn 1827 yn Amsterdam mei Fokele Hindriks 
Trip, berne yn Starum; sy wie doe 24 jier, hy 31; syn twadde houlik, hy 
wie seeman. 
Syn heit Hindrik Fokeles Trip gong yn 1831 yn Amsterdam in twadde 
houlik oan; hy wie yn 1792 foarst troud yn Starum mei Wypkje Aukes 
Lootsma en sy hat tsien bern hân. Hindrik Trip wurdt neamd mei 
ferskillende posten as finansjeel amtner, syn f jouwer soannen wiene – 
by trouwen yn Amsterdam – seelju. Syn pake wie ek al Hindrik Fokeles, 
foarst troud yn 1727, twad yn 1731; yn 1746 al mei de namme Trip, mar 
oars sonder famyjenamme. Hy wie al froedsman yn Starum, soan 
Fokele Hindriks Trip wie ek wol boargemaster. 

78  Nieuwland 1993.

in troude dochter Hendrika – ien troude soan Sluiter, dat wie Jan. Dy 
hat ien troude soan Jelle en ien pakesizzer Jan Sluiter hân. Jelle III soe 
stoarn wêze yn 1948 yn Grins, 27 jier, en der wurdt gjin trouwen neamd.
Yn 1831 troude ek yn De Smilde Douwe Sluiter mei Zwaantsje Jippes de 
Vries, ek fan Jobbegea. Sy hiene doe al dochterkes Ebeltje en Halbetje. 
Yn 1832 woar soantsje Jippe berne, mar dy woar mar santjen jier. De 
ienichste dy’t troud is wie Ebeltje, mar se stoar itselde jier. 
Soan Roelof troude net, hy is yn it befolkingsregister op ferskillende 
plakken te finen as ynwenjend, ek wol yn Assen. Hy is nammers wer 
stoarn yn Opsterlân, yn 1855.
Heit Reinder wie al stoarn yn De Smilde yn 1828. Mem Ebeltje Roelofs 
wie yn 1831 noch oanwêzich by it trouwen fan soan Douwe, mar sy 
wenne doe yn Grins en is dêr datselde jier stoarn yn wyk Y, bûten de 
Oosterpoort. Sy woar onderholden troch de herfoarme gemeente. Dat 
jier krigen dochter Teetske en har man Jan Gosens yn Grins in soantsje 
Willem. Mar mem Teetske stoar 10 september 1832 yn deselde wyk, ek 
onderholden troch de herfoarme gemeente. Jan Gosens ha ik fierder 
net foon (syn namme wurdt ferskillend stavere). Mar ik fyn noch al de 

Reinder Halbes nôm de namme Sluiter oan, 24 febrewary 1812
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Halbe Tseards troude op 28 oktober 1798 mei Sjoukje Annes fan De 
Lemmer. Sy krigen 1799 Tseard, 1800 Akke, 1806 Ytsje en 1808 Anne. Heit 
Halbe joech him op foar tsjinst yn in kompanjy frijwilligers, hy krige 
in premy fan 120 gone. Op 12 febrewary 1812 nôm Sjoukje de namme 
Halbersma oan as haad fan de húshâlding, omt har man ‘uitlandig’ 
wie. Op 29 april dat jier is sy lykwols stoarn, sweager Jouwert Stapert 
wie ien fan de oanjouwers, Halbe Tseards wurdt dan kanonnier neamd. 
Op 26 oktober 1813 wie hy werom. Hy hat doe noch de namme Van der 
Veen oannôm. Mei’t hy goed twa moanne letter al stoar, nijjiersdei 1814 
‘moarns acht oere’, freegje ik my ôf hoe’t hy weromkôm is. Hy woar doe 
al te boek steld as Halbersma, en ek by syn bern wie dat sa (of Halbesma 
of Halbertsma).

Fan dy bern wie yn earsten net folle te finen. Earst allinne it trouwen 
fan Akke, 1828 op ’e Jouwer; har man Jan Wybes Cornel wie skipper. Sy 
krigen 1830 ien soan Wybe Jans Cornel. Doe’t dy yn maaie 1856 troude yn 
Ljouwert, wie der gjin kontakt mei heit en woar oannôm dat dy stoarn 
wie. Doe’t twa moanne letter pake Wybe Jans Cornel stoar, woar yn de 
memoarje fan suksessy yndie skreaun dat Jan Wybes wijlen wie. Soan 
Wybe wie letter winkelman op ’e Jouwer, en Akke Halbes Halbersma is 
dêr stoarn yn febrewary 1883.
Fan Ytsje Halbes Halbersma ha ik trije losse akten foon. De earste in 
berte-oanjefte yn Menameradiel yn 1841: Ytsje wenne yn in keet oan 
de strjitwei onder Marsum, hie in dochter Klaske krige; de oanjouwers 
wiene arbeiders dy’t ek yn sa’n keet wennen. Yn 1844 hast itselde yn 
Ljouwert: Ytsje hie wer in dochter Klaske krige, it woar doe oanjûn troch 
de froedfrou; der woar allinne opskreaun dat Ytsje ek ‘alhier’ wenne. De 
tredde akte, út de befolkingsregisters, hat wol in konkreet adres, F.230a. 
Dat wie yn de Bûterhoeke, in achterhûs (1832 kadastraal nûmer C.287a, 
belestbere wearde goed fyftich gone). Ytsje wenne dêr ‘as widdo’ yn by 
de Jobbegeaster arbeider Hylke Eyer (berne 1828). Sy moatte der 1859 
– begjin fan dit register – al wenne ha, binne yn 1864 ‘útskreaun nei 
Harns’. Mear kin ik noch net fine.

De jonges, Tseard en Anne, wiene yn Fryslân fierder net te finen. De 
Lemmer hat fansels lang ‘in útbuorren/foarstêd west fan Amsterdam’, 
dat ha wy by de bern Stapert ek al sjoen. Anne Halbersma blykt dêr 16 
maart 1836 troud te wêzen mei in Teuntje Allart; hy wie 27 jier, ‘bediende, 
milicien’, sy wie 37 jier. Fierder taal noch teken.
Ien fan de tsjûgen wie skipper Tjeerd Halbertsma, doe ek 37 jier. Dy 
hie doe, en teminsten sont 1828, Mijdrecht UTR (west fan Vinkeveen) 
as domisily. Hy is der op 6 augustus 1828 troud mei Maria Willems 

Yn 1832 wennen Akke en Fokele noch yn Amsterdam, dan fyn ik har pas 
wer yn 1855 as widdo yn Snits. Se ferkocht bygelyks in prizich hûs oan 
it ‘Schapenplein’ (Skiepmerkplein?). Yn 1858 troude se twad mei widner 
Pieter Hylkes Plantinga, fearskipper op ’e Jouwer. Akke hat blykber 
twa soannen grutbrocht, dy’t beide yn 1862 trouden: Hendrik Fokeles 
Trip wie doe 28 jier en seeman yn Amsterdam. Jouwert Trip wie doe 
20 jier, hy troude mei syn kalfsuster Huitje Pieters Plantinga, al 25 jier. 
Hy wurdt skipper neamd; sa’t it liket hie hy letter mei kalf broer Hylke 
Plantinga in stoomboattsjinst De Jouwer-Snits v.v.

Janke Jouwerts Stapert wenne 1832 ek yn Amsterdam, sy is pas letter – al 
44 jier – troud mei winkelman Johannes Beems. 
Dan is Sjoerd Jouwerts Stapert berne yn 1808, hy is stoarn 20 september 
1832 as kwartiermaster op de Skelde yn Antwerpen. De sitadel fan 
Antwerpen woar doe noch beset holden troch it Nederlânse leger onder 
generaal Chassé. Pas neidat dy sont ein november belegere wie troch de 
Frânsen, woar de sitadel op krystjûn fan dat jier oerjûn en is letter yn dy 
iuw ôf brutsen. Fan Sjoerd erfden syn susters en broer (hjironder) en fiif 
healbroers en ien healsuske.
Cornelis Jouwerts Stapert is berne yn 1811; hy is op 24 september 1834 
troud mei Wypkje Hindriks Trip, berne yn 1813 yn Starum, jongste 
suster fan Fokele. Fierder ha ik fan harren allinne noch wat foon út 
febrewaris 1857: doe stoar heit Jouwert Stapert op ’e Lemmer, 85 jier, hy 
stie noch te boek as winkelman, syn twadde frou libbe. Soan Cornelis 
wie doe seekapitein yn Amsterdam.
In Tetsje Jouwerts is noch berne yn 1814, mar stoarn foardat se twa jier 
âld wie.

Dan hiene Tseard Halbes en Akke Feikes noch twa soannen, Halbe 
(1778-1814) en Feike (1786-1854). Beide ha yn de Frânse tiid soldaat west, 
beide binne weromkôm op ’e Lemmer.
Feike, dy’t as ‘dagloner’ te boek stie, gong ein 1812 as plakferfanger foar 
in Jacob Haagsma (berne 1791); hy barde der blykber 1500 gone foar.79 
Yn it argyf fan notariskantoar Hearrenfean I is fan 11 maaie 1815 in akte 
dat Feike blykber doe nochris plakferfanger woarn is, foar de tsjinstplicht 
fan Cornelis Rienks Sleeswyk (berne 1795). It boppeneamde trelit fan 10 
july 1798 tusken harren heiten wie oersljochte. Yn jannewary 1854 woar 
it ferstjerren fan Feike oanjûn troch twa oare âldere Lemsters; doe is as 
Feike syn bertejier 1780 opskreaun en berekkene, mar it doopboek sil 
betrouberder wêze. Der is ek optekene dat Feike net troud wie.

79  Alle Friezen, ynskriuwings militêren 1795-1815.
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Nieuwland, P., Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland 
in 1795, oerdruk fan siden 127-239 fan de útjefte foar heul Nederlân, 
1993.

Post, Jan, Anny Bokkinga en anderen, De omgang van de stemgerechtigde 
plaatsen in de grietenij Opsterland, 1640-1858, 1997.

Schama, S., Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, 
1977.

Stemkohier Opsterlân 1640 (ha ik oertikke fan de mikrofysjes op 
de lêssaal fan Tresoar; fierder kinne eigeners en brûkers fan 
stemplaatsen 1640, 1698 en 1728 en eigeners fan f loreenplichtich 
lân – meast dy fan 1700? – foon of neisjoen wurde fia de HISGIS 
kaartlagen stemkohier en f loreenkohier).

Tjoelker, Wytse, De kertiersteat fan Japik Berga (Weinterp 1885-De 
Tynje 1944). Yn: Genealogysk Jierboek 2005, siden 58-119.

Veer, G. van der, Het geslacht (Van) Boelens uit Opsterland, 1520-1913, 2007.
Woude, N.L. van der, Luyden van eren. Voorouders en nageslacht van 

Saco van Teyens (1601-1650). Yn: Genealogysk Jierboek 2006, siden 
7-85.
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Droog, 26 jier. Sy wie berne yn Hazerswoude, mar har âlden wiene yn 
1828 echtelieden koekkramers yn Mijdrecht. ‘Tjeed’ wie doe 29 en noch 
skippersfeint; hy hie onder de namme Tjeerd van der Veen foldien oan 
syn milysjeferplichtings, ‘mar syn namme moast Halbersma wêze’. De 
tsjûgen yn Mijdrecht wiene ‘befreone skippers, gjin famylje’. De dopen 
binne te finen fan f jouwer bern; fan in earste dochter Sjouwkjen Halbe 
neat mear; soantsje Willem is jong stoarn, fan dochters Hillegonda (1855 
en ’62) en Martijntje (1863) binne houliken te finen yn Amsterdam; fan 
beide troude letter onder oaren in soan dy’t diamantsliper wie. Mem 
Maria is stoarn op 14 september 1841 yn Mijdrecht, Tjeerd Halbersma 
wie doe ‘afwezig’ en sa stie hy by it neamde trouwen yn 1855 noch te 
boek. Yn 1862 en ’63 wiene ‘beide ouders overleden’, mar ik ha fan Tjeerd 
fierder neat foon. 

Oant safier de kleurrike neiteam fan ús nammesetster en plaats-mei-
ferkeepster út 1716 Antye Luijtsen-Annes, en har Halbe Tseards.
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henk zeinstra

De Fryske kertieren fan Petrus Jozef Sijtse de Jong

Foarôf
Dizze kertiersteat wie ynearsten in inisjatyf fan prof. dr. J.A. Nota te 
Venray, dy’t de genealogyske literatuer en DTB’s troch west hat. Foar dit 
artikel is it stik bekoarte ta 63 kertieren, oanfolle troch ûnderskreaune 
en Harmen Foekema te Wergea. Tige tank dêrfoar. Om in byld te krijen 
fan in nasjonale bekendheid as ús âld-minister-presidint P.J.S. de Jong 
is it net dwaanlik om op koarte termyn in goed profyl del te setten. 
Gelokkich wie der in biografy út 2001 en resint jouwe beskôgings 
fan sjoernalisten yn kranten en tydskriften ek bylden út ferskillende 
ynfalshoeken. Dy gegevens wienen genôch foar in nij portret fan 
Piet de Jong, dy’t july dit jier yn De Haach ferstoar. Dêrneist jout it 
Familieboek van de “de Jong’s” fan Simme de Jong te Naaldwyk út 2005 
mear biografyske bysûnderheden.1

Portret
Us Piet de Jong waard berne te Apeldoarn op 3 april 1915, troude op 26 
juny 1947 mei Anneke Bartels út Nimwegen en ferstoar yn De Haach 
op 28 july. Noch in bern woe er al admiraal wurde. Nei de middelbere 
skoalle gie er yn 1931 nei de oplieding ta adelboarst yn Den Helder. 
Dêrnei sette syn karriêre by de marine fuort útein. By it begjin fan de 
Twadde Wrâldkriich lei er as âldste offisier fan in dûkboat yn de haven 
fan Rotterdam, dat yn ’e brân stie. Hy hie gelok dat er ûntkomme koe 
en Ingelân helle. Ynearsten ûnder Britsk befel hat er de hiele oarloch 
troch meidien oan oarlochsoperaasjes en wie er al kommandant fan 

Foto beskikber steld troch Simme de Jong te Naaldwyk
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de dûkboat, doe’t er yn 1944 ûnder Amerikaansk befel meidie oan 
operaasjes oan de oare kant fan de wrâld. Oant de Japanners belies 
joegen. Yn Nederlân werom hat de seeheld funksjes krigen by de 
marine, dêr’t syn hert lei, mar tuskentroch û.o. ek op it ministearje fan 
Marine en as adjudant fan keninginne Juliana. Hie Carl Romme alris 
besocht him yn de polityk te beheljen, it waard serieus doe’t er yn 1959 
mei in helikopter fan de jager Hr. Ms. Gelderland helle waard. Hy soe 
mar steatssekretaris fan Definsje wurde. Marine wie earder al opgien 
yn Definsje. Lykwols, hy wie in bûtensteander en der wie gjin hânboek 
polityk by. De beneaming gie wol troch, mar op syn betingst dat de 
ferantwurding foar de marine allinne by de steatssekretaris kaam. 
De Jong wie yn de omgong in nof lik, faaks beskieden minske, dy’t each 
hie foar wat der yn minsken en de polityk omgong. As bestjoerder seach 
er himsels earder as koördinator fan in team mei in rol op ’e eftergrûn, 
sa as er wend wie as kommandant op syn skip. Hy soe ek sjen litte dat er 
fanwegenkomme koe, sa as nei syn beneaming as minister fan Definsje 
yn 1963 by de reorganisaasje fan it ministearje. Hy fierde doe wat neamd 
waard in horizontale struktuer yn. As fakminister hie er it spul goed 
yn ’e macht. Gâns besluten waarden doe nommen. Nei ôfrin fan de 
kabinetsperioade waard er yn 1967 sels minister-presidint. It wie de 
tiid fan grutte feroarings, besetting fan it Maagdenhuis yn Amsterdam, 
de Molukse gizeling yn Wassenaar en studinten yn opskuor oer 
demokratisearring. Yn alle gefallen gong er efterhâldend te wurk en 
wist er wannear’t er syn macht brûke moast, sa as yn it gefal fan de 
ûntromming fan it Maagdenhuis. Sa hat er ús troch in drege tiid hinne 
loadst. De KVP lykwols, dy’t foar rjochts en konservatyf trochgong, 
rekke oan legerwâl. De partijtop yn ûnstjoer seach om in nijenien, dy’t 
it tij keare koe. Net De Jong, dy’t sels binnen de partij neffens guon 
foar konservatyf hâlden waard, mar neffens oaren foar lofts, en gjin 
ambysjes as listlûker hie. Dyselde partij hat him doe falle litten, wylst 
er neffens in enkête fan Brandpunt boppe Den Uyl en Biesheuvel de 
favorite premier fan Nederlân wie. De Jong hat syn ferlies nommen. Hy 
wie dochs leaver admiraal wurden. 
De Jong hie it skerpe each fan in seeman, immen mei in breed eachweid, 
net útsprutsen rjochts of lofts. Op de fraach hoe konservatyf oft er wie 
sei er, doe’t er dernei frege waard, dat dat allinnich sa wie, as it om 
it behâld fan saken fan grutte wearde gie, ynfolle: kristlike wearden, 
dy’t er troch syn opfieding as leauwich katolyk meikrigen hie en syn 
oplieding ta adelboarst mei it adagium “kennis is macht, karakter is 
mear”. Jierren oanien op see, de ûnderfining mei djiptebommen, mar 
foaral de see, it wetter, de natuer ûntsachlik yn syn oarspronklike steat, 
hienen him foarme ta wat er wie. 

95 jier âld soe er op it CDA-kongres yn Arnhim yn 2010 nochris hearre 
litte wêr’t er foar stie. Hy stimde tsjin it foarstel foar gearwurking mei de 
PVV, omdat dy partij de frijheid fan godstsjinst foar islamiten fersmiet. 
Yn ús lân jildt lykwols frijheid fan godstsjinst. It is in grûnrjocht, mar 
wol op betingst fan elk syn ferantwurdlikens. Piet de Jong is 101 jier âld 
wurden.
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Kertiersteat
I

1.  Johannes de Jong, b. Mullum 24 febr. 1878, masinist by it spoar 
te Utert, letter Apeldoarn, f. Apeldoarn 23 nov. 1931, tr. Gijsberta 
Adriana Schouten, b. Buurmalsen (Geldermalsen) 29 des. 1877, f. 
Apeldoarn 30 juny 1957, dochter fan Dirk Schouten, heibaas, en 
Alida van Schaik.

II
2.  Jan Pieters de Jong, b. Tsjom 18 jann. 1837, arbeider te Wytmarsum 

1866, Mullum 1878, f. Almenum 14 febr. 1911, tr. Wûnseradiel 12 
maaie 1866

3.  Agatha Huning/Huining, te Tsjerkwert, b. Boalsert 23 jann. 1840, f. 
Almenum 14 aug. 1915.

III
4.  Pieter Hommes de Jong, d. Warkum 18 des. 1798, boerefeint te 

Warkum 1822, bouboer te Tsjom 1837, Penjum 1841, 1846, arbeider 
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te Warkum 1846, Piaam 1850, boer te Starum 1850, Kolderwâlde 
1856, 1857, arbeider te Warkum 1862, f. Warkum 14 jann. 1864; tr. 
2. Starum 23 aug. 1850 Antje Wiebes Spinbaas/Van der Baan, te 
Warkum 1850, b. Hylpen 21 juny 1824, widdo fan Rintje Jans Donia, 
dochter fan Wiebe Gerrits, timmerman, en Stientje Hendriks 
Dikkes; tr. 1. Warkum 5 maaie 1822

5.  Jantje Jans Dijkstra, te Warkum 1822, d. Warkum 8 des. 1796, f. 
Penjum 27 juny 1841.

6.  Johannes Hendrik Huning/Huninck, d. Boalsert 30 juny 1807, 
timmerfeint te Boalsert 1836, Tsjerkwert 1842, 1865, f. Boalsert 
13 okt. 1888, tr. 2. Wûnseradiel 19 nov. 1842 Jantje Pieters Adema, 
widdo fan Gerben van Walta, b. Dedzjum; tr. 3. Boalsert 8 jann. 
1865 Aaf ke Stevens Hoogma, b. Yndyk; tr. 1. Boalsert 10 jann. 1836 

7.  Ybeltje Minnes Minnema, b. Snits, d. 7 okt. 1809, f. Tsjerkwert 3 
juny 1842.

IV
8.  Homme Eelkes, b. Warkum nei alle gedachten yn It Heidenskip, d. 

25 juny 1755, bouboer yn It Heidenskip ûnder Warkum, f. Warkum 
9 juny 1809, tr. Warkum 22 juny 1784

9.  Akke Ruurds, b. Hieslum, d. Blauhús 27 aug. 1757, boerinne 1818, f. 
Warkum 11 jann. 1819.

  Akke Ruurds, widdo fan Homme Eelkes, nimt yn 1812 foar har en har trije 
soannen en fiif dochters de skaainamme De Jong oan.

10.  Jan Sytzes Dijkstra, d. Warkum 23 jann. 1758, bouboer te Warkum 
1822, f. Tsjom 3 april 1837, tr. r.k. Warkum/Warkum 6 juny 1783

11.  Rinske Lieuwes van der Pol, b. Aldegea (W.), d. Blauhús 29 sept. 
1765, te Warkum 1783, f. Warkum 24 jann. 1814.

  Jan Sytses en Renske Lieuwes keapje yn 1793 in huzinge mei 4 pm lân 
achter Algrabuiren ûnder Warkum.2 Jan Sytses te Warkum nimt yn 1812 de 
namme Dijkstra as skaainamme oan.

12.  Jan Jesaias Huning/Veringa, b. “Dusseldorf” 1775, te Amsterdam 
1803, horloazjemakker te Boalsert 1824, Makkum 1811, Boalsert 
1827, f. Boalsert 12 july 1840, ûtr. Frjentsjer 26 nov. 1803

13.  Marijke/Anna Maria Huberts Voets, b. Frjentsjer om ende by 1773, 
te Frjentsjer 1803, f. Boalsert 6 maaie 1827.

  Jan Huning soe neffens de ferstjerakte om 1775 hinne berne wêze yn 
Dusseldorf. De bern út dy húshâlding waarden lykwols allegear grifformeard 
doopt te Amsterdam, mar ús Jan Jesaias mist. Der leit in Dusseldorf yn 
doedestiids Prusen, mar soe it net Dusseldorp by Saandam wêze moatte? Jan 
Jans (oars Jan Josius) Huning nimt yn 1811 foar himsels en syn trije bern, dy’t 
yn Boalsert berne binne, yn Makkum de skaainamme Veringa oan.

14.  Minne Douwes, b. Twellingea, d. Reahûs 27 april 1768, bûten it 
Heechein te Snits 1808, f. Snits, begr. 20 jann. 1810; tr. 1. Snits 29 
maaie 1796 Yf ke Gerbens, te Snits 1796, b. Abbegea, doopt Blauhús 
14 des. 1762, f. Snits 27 okt. 1807; tr. 2. mei dispensaasje Snits 29 
maaie 1808

15.  Akke Gerbens Andela, b. Hichtum, d. St. Mart. Boalsert 19 jann. 1772, 
te Snits 1808, bolkoerrinster te Boalsert 1842, f. Boalsert 9 febr. 1851.

  Sipke Jans en Minne Douwes, keaplju te Snits, keapje yn 1795 foar 600 cg. 
in nij “cof ke scheeps hol”.3 

V
16.  Eelke Eelkes, b. Ypekolsgea, boer yn It Heidenskip ûnder Warkum, 

f. Warkum 22 des. 1782, tr. 2. r.k. Warkum 22 april 1765 Tjitske 
Seerps; tr. 1. r.k. Warkum 23 nov. 1745

17.  Grietje Pieters, d. Warkum 11 okt. 1723, f. Warkum 1764.
  It Heidenskip, de ‘bakermat’ fan de famylje De Jong, sa’t de biografy seit, 

wie in lânskip fan marren en puollen fan Warkum oant De Fluezen. Eelke 
Eelkes wie brûker fan in pleats fan 116 pm. Yn 1767 waard er dêrby eigener 
fan in pleats fan 206 pm, de “Roode Hel” of “Roohel” neamd. Fierder wie er 
û.o. brûker fan in fûgelkoai fan 5 pm en 4 einsen. De middelste fan de trije 
koaien by de Fluezen op ’t kaartsje hjirûnder wie de koai fan Eelke Eelkes. 
Yn dy tiid wie de koai lykwols al “wild en vervallen”. It lân sil er brûkt ha 
foar it gers. De Roode Hel lei hegerop.4

Himmelumer Aldeferd mei It Heidenskip, Schotanusatlas, 1718
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18.  Ruurd Riemers, boer te Hieslum 1753, Aldegea 1764, Idzegea 1772, 
Aldegea 1786, f. foar 1808, tr. Blauhús 11 febr. 1755

19.  Anskje Gerkes, b. Aldegea, d. Blauhús 6 okt. 1733, f. Aldegea, begr. 2 
sept. 1808.

  De soan Riemer Ruurds te Aldegea nimt yn 1811 te Heech de skaainamme 
Hoitema oan.

20.  Sytse Jelles, te Warkum 1750, 1765, boer te Warkum 1780, f. Warkum 
13 july 1780, tr. r.k. Warkum 1 maaie 1750

21.  Jantje Berends, te Warkum 1750, f. Warkum 20 maaie 1805.
22.  Lieuwe Olferts, d. Warkum 1 aug. 1724, te Warkum 1753, Aldegea 

(W.) 1760, 1775, tr. r.k. Warkum 18 maaie 1753
23.  Jeltje Martens, d. Warkum 27 aug. 1731.
24.  Jan Jesaias Huning/Heuning, b. Amsterdam, d. griff. 15 nov. 1744, 

yn de Handboogstraat te Amsterdam 1769, f. Amsterdam 5 april 
1821, ûtr. Amsterdam 28 april 1769

25.  Anna Mak, ôf komstich fan Schiedam, wennet op de Herengragt te 
Amsterdam 1769. 

  De ûndertrou wurdt ynskreaun yn bywêzen fan de beide heiten Jesaias 
Huning te Amsterdam en Abraham Mak te Schiedam.

26.   Hubert Hendriks Voets, b./d. Frjentsjer 23 febr. 1738, mr. 
koperslagger te Tsjummearum 1761, Frjentsjer 1762, 1771, f. 
Frjentsjer 11 april 1771, tr. Frjentsjer 21 maaie 1761

27.  Wilhelmina/Willemke Cornelis, te Frjentsjer 1761, b./d. Frjentsjer 
5 jann. 1737, f. Frjentsjer 5 maart 1797.

28.   Douwe Minnes, b. Dearsum (Spears), d. Jirnsum 6 okt. 1731, te 
Twellingea 1756, 1757, arbeider te Boalsert 1812, f. Boalsert 18 july 
1812; tr. 2. Reahûs 24 febr. 1783 Antje Jans Kuiper, fan Wâldsein; tr. 
1. ûtr. Snits 18 des. 1756/Reahûs 7 jann. 1757 

29.  Ybeltje Paulus, te Snits 1756, b. Warkum, d. febr. 1735, f. Twellingea 
10 april 1774.

  Douwe en Ybeltje litte fan 1757 oant 1773 sân bern dope te Reahûs, berne 
te Twellingea. Yn 1811 nimt Douwe Minnes, âld 80 jier, foar syn bern en 
bernsbern, û.o. soan Minne (14) en dy syn dochter Ibeltje (7) te Boalsert de 
skaainamme Minnema oan. 

30.  Gerben Lieuwes, b. Hartwert, d. Reahûs 30 septimber 1736, te Boalsert 
1764, Hichtum 1764, tr. St. Mart. Boalsert/Boalsert 15 febr. 1764

31.  Gelske Idses, te Wommels 1764, b. Eksmoarre, d. St. Mart. Boalsert 
22 maart 1739, begr. Boalsert 10 febr. 1811.

VI
32.   Eelke Eelkes Bruynsma, te Ypekolsgea 1714, timmerman te 

Smelbrêge en Wâldsein, f. foar 1725, tr. Wâldsein 10 maaie 1714

33.   Jeltje Andries, te Ypekolsgea 1714, fan Drylts 1725; tr. 2. r.k. Makkum 
25 des. 1725 Lammert Baukes, fan Allingawier, brûker Allingawier 
stim 17 1728. 

  Eelke is in soan fan Eelke Eelkes Bruynsma, boer te Ypekolsgea, en Antje 
Martens,5 Jeltje in dochter fan Andries Ottes, boer te Goaiïngea, en Hylkje 
Taekes fan Ysbrechtum.

34.  Pieter Hommes, fan de Wiske ûnder Koudum 1718, boer te Warkum, 
f. Warkum 31 maaie 1736, tr. 2. r.k. Warkum/Warkum 15 febr. 1732 
Marijke Lieuwes, boerinne Warkum 1749; tr. 1. Hylpen 23 maaie 1718

35.   Froukje Douwes, fan Hylpen 1718, f. Warkum om ende by 1728.
36.  Riemer Ruurds, b. Heech, boer te Ypekolsgea 1728, Smelbrêge 1730,6 

Idzegea 1738, 1742, tr. Heech 14 april 1720  
37.  Akke Meinerts, b. Idzegea.
  Riemer Ruurds wie yn 1738 brûker fan trije fan de fjouwer sates te Idzegea, 

dêr’t skoanheit Meinert Jans eigener fan wie. Yn 1748 wie er foar ¼ part 
mei-eigener fan de fjouwer sates, alhiel grut 270 pm.7

  Riemer is in soan fan Ruurd Tietes, boer te Heech, en Attje Gosses fan 
Easthim. Pake Tiete Foekes te Idzegea is de stamheit fan gâns famyljes 
as De Wolff, Hoitema, Huitema, Smakman, Kloosterman, Bekema, 
Fluitman en Landman. Yn 1701 en 1702 wurdt er in kearmannich sitearre 
en as tsjûge heard yn in proses tusken de eigener fan in pleats fan 62 pm te 
Yndyk en de hierder Ate Siedses. Tiete Foekes, dan 71 jier âld en fisker te 
Heech, ferklearret dat er tolve jier ferlyn boer op dy pleats west hie.8

  Akke is in dochter fan Meinert Jans (Heslinga), berne te Raerd (Rauwerd), 
boer te Idzegea, en Akke Rommerts Crasburg, fan Balk.

38.  Gerke Sjoukes, boer te Aldegea 1749, b. om ende by 1700, tr. Blauhús 
12 sept. 1732 

39.  Itske Sjoerds, b. Aldegea, d. Blauhús 7 sept. 1707.
  Gerke is in soan fan Sjouke Gerlofs Hoytema, boer te Dearsum, en Anskje 

Gerkes. Yn 1698 is Sjouke eigener en brûker fan pleats Heech 24 (stim 15), 
yn 1640 wie dat Berber Hoytema.9 Itske is in dochter fan Sjoerd Jentjes, 
boer te Aldegea, en Sjoeke Gerbens.10

40.  wierskynlik Jelle Sytses, te Easthim 1718, 1724, Arkum 1727, 
Tsjerkwert 1729, tr. Blauhús 15 febr. 1717

41.  Wijtske Pieters.11

  Yn 1728 is Jelle Sytses brûker fan Tsjerkwert stim 33.
42.  Berend Berends, b. om ende by 1700, boer te Elf bergen/Heide, f. 

foar 1749, tr. 
43.  Aaltje Jans, b. om ende by 1700, f. nei 1749.
  Berend en Aaltje litte fan 1724 oant 1739 te Bakhuzen fiif famkes r.k. dope. 

Yn 1728 is Berend brûker fan Aldemardum stim 46 en 53, syn widdo yn 
1749 “sober boerinne”.
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44.  Olfert Lieuwes, b. Warkum foar 1700, te Warkum 1723, boer te 
Warkum 1749, 1766,12 tr. r.k. Warkum/Warkum 4 april 1723

45.   Janke Taekes, d. Warkum 24 nov. 1701.
  Olfert is in soan fan Lieuwe Durks en Ybeltje Olfertsdr,13 Janke in dochter fan 

Taeke Lolles, boer yn It Heidenskip ûnder Warkum, en Sjoukje Harmens.
46.  Marten Hendriks, te Warkum 1725, f. Warkum 4 july 1743, tr. r.k. 

Warkum 12 nov. 1725
47.  Uilkje Baukes, fan Aldegea, widdo te Warkum 1744, 1749.
48.  Jesaias/Esaias Heuning/Huijnink, b. Borculo 1719, op het 

Leijdsepleijn te Amsterdam 1744, poorter fan Amsterdam 1757, f. 
Amsterdam 11 maaie 1805, ûtr. 2. Amsterdam 24 okt. 1749 Antje 
Klinkers, widdo fan Willem de Nijs; ûtr. 3. Amsterdam 27 april 1786 
Barentje van de Graaf; ûtr. 1. Amsterdam 24 jann. 1744

49.  Elisabeth Mulders/Schilmullers, b. 1720, fan Hannover, yn de 
Bakker(ssteeg?) te Amsterdam 1744. 

  By de ûndertrou wienen de âlden fan Jesaias en Elisabeth al ferstoarn. 
De ynskriuwing bart yn it bywêzen fan Arij Wiggers, neef fan Jesaias, en 
Roelof van Balken, sweager fan Elisabeth. Yn 1757 wurdt skuonmakker 
Esaias Huning fan Borculo poorter fan Amsterdam.14 

50.  Abraham Jans Mak, b. Schiedam, d. 16 april 1713, f. Schiedam 9 
jann. 1781, tr. Schiedam 10 april 1740 

51.  Leuntje Schouten, b. Schiedam, d. 13 jann. 1715, f. Schiedam 11 aug. 
1774.

  Yn 1769 wie Abraham oanwêzich by de ûndertrou fan dochter Anna yn 
Amsterdam. By de doop fan har twilling Jeseijas en Abram Hunink op 3 
nov. 1773 yn de Nieuwe Kerk yn Amsterdam wienen Abram Mak, Leuntje 
Schouten, Jesaijas Heunink en Antje Klinkers as tsjûgen oanwêzich. De 
Maks of Macks binne in âlde Schiedamske famylje mei in skiednis fan wol 
400 jier.15

52.   Hendrik Huberts Voets, b. om ende by 1705, te Frjentsjer 1732, 1739, 
mr. koperslagger op it Twadde Noard te Frjentsjer 1749, f. Frjentsjer 
5 jann. 1772; tr. 2. r.k./griff. Frjentsjer 10 maaie 1739 Akke Ulbes 
Sippens, te Frjentsjer 1739; tr. 1. r.k. Frjentsjer 2 maart 1732 

53.  Baukje Piers Monsma, te Frjentsjer 1732, f. Frjentsjer 12 maart 1738.
  Hendrik Huberts Voets ferkeapet yn 1752 út namme fan syn bern by Baukje 

Piers Monsma 10 pm lân yn Monsma sate te Hinnaard.16 
Hendrik is in soan fan Hubert Hendriks Voets, mr. koperslagger te Frjentsjer, 
en Theodora Jans. Pake Hendrik Huberts Voets wie ek koperslagger te 
Frjentsjer. Hy wie ôf komstich fan Overpelt yn it Lân fan Luik (Belgysk 
Limboarch) en waard yn 1679 boarger fan Frjentsjer. Yn 1694 is er folmacht 
fan Lambert Aertsen Broeckmans te Tsjummearum.17 Baukje is in dochter 
fan Pier Meinerts, skipper te Boalsert, en Geertje Heins Monsma.18 

54.  Cornelis Durks, tr. Frjentsjer 16 maaie 1735
55.  Trijntje Dirks.
  Cornelis en Trijntje litte sân bern r.k. dope te Frjentsjer. Yn 1764 is Cornelis 

peter fan Trijntje, dochter fan Willemke (27). 
56.  Minne Sjoerds, b. Spears om ende by 1695, arbeider te Spears 1749, 

tr. Boalsert 11 febr. 1718
57.  Hebeltje Sybrens Hoitinga, b. Skettens, d. griff. Skettens 30 des. 

1688.
  Yn de ferstjerakte fan soan Douwe (28) wurde syn âlden “huislieden te 

Twellegea” neamd en syn mem mei de skaainamme Hoitinga.
  Minne is in soan fan Sjoerd Sickes, boer te Spears, en Lysbeth Minnes,19 

Hebeltje in dochter fan Sybren Douwes Hoitinga, doarpsrjochter te 
Skettens, en Grietje Feitses Wiersma/Wyringa.20

58.  Paulus Doedes, d. Warkum 30 juny 1713, tr. Warkum 28 maaie 1734
59.  Antje Gosses, fan Aldegea (W.) 1734. 
  Paulus en Antje litte twa bern r.k. dope te Warkum: Ibeltje (1735) en Hylkje 

(1736). Neffens de ferstjerakte fan Hylkje, ferstoarn Snits 28 maaie 1812, âld 
79 jier, wie har heit mei buorkerij dwaande.

  Paulus is in soan fan Doede Pieters en Iebeltje Reins te Warkum.
60.  Lieuwe Gerbens, b. Kûbaard om ende by 1680, te Kûbaard 1716, f. 17 

maaie 1763, tr. r.k. Dronryp/Hinnaarderadiel 29 maaie/8 july 1716
61.  Akke/Aukje Tjallings Andela, fan Dronryp 1716.21

  Lieuwe Gerbens wie pachtboer te Dronryp, Easterein, Blauhús, Reahûs, 
Boalsert (1749) en Hartwert.

  Lieuwe is in soan fan Gerben Jans, brûker fan Berkwert stim 11 te Kûbaard, 
en Antje Lieuwes, Akke in dochter fan Tjalling Feddriks, boer te Dronryp, 
en Trijntje Douwes. Tjalling skaait út de Andla’s, dy’t eigeners wienen fan 
Andlastate te Rie, mar ôf komstich wienen fan Dearsum ûnder Achlum.

62.  Ids/Eets Harmens, te Tsjerkwert 1723, Longerhou 1725, Tsjerkwert 
1726 Eksmoarre 1739, “seer gering arbeider” te Makkum 1749; tr. 1. 
Wûnseradiel/Blauhús 17/19 april 1723 Aaf ke Clases, te Tsjerkwert; 
tr. 2. r.k. Makkum/Wûnseradiel 9/13 april 1725 

63.  Gerlandje Hendriks, te Longerhou.
  Ids is in soan fan Harmen Gerrits, ôf komstich fan Westfalen, te Makkum 

1687, Gaast 1694, brûker fan Gaast stim 20 1698, brûker fan Parregea stim 
2, 3, 4, 5 1728, troud mei Aukje Taedes fan Makkum. 
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Of koartings 

De nammen fan de nedergerjochten binne ôf koarte ta trije haadletters 
fan de gritenij dêr’t se fêstige binne, bygelyks WOR = Workum, WYM = 
Wymbritseradeel. Dopen binne r.k. as it net oars oanjûn wurdt.

b.  berne
d. doopt 
f. ferstoarn
begr. begroeven
tr. troud 
ûtr. ûndertroud
r.k. roomsk-katolyk
griff. grifformeard

Noaten

1 GEN 15.22.08 jong1, 2 en 3. 2 WOR 245 f. 152. 3 SNE 252 f. 265.  
4 Freonlike meidieling fan Gerard Mast te Stiens. 5 Sjoch foar 32. en 
fierdere kertieren: Johan Nota, Bruynsma, yn: GJ 1999, s. 140.  6 WYM 
X16 f. 301v d.d. 17 nov. 1730. 7 Johan Nota, Meinert Jans Heslinga, 
(parenteel), 1998. 8 T 14 8045 sintinsje d.d. 13 febr. 1703. Freonlike 
meidieling fan Jelle de Jong te De Lemmer. 9 De Hoytema’s binne 
wiidweidich útwurke yn in artikel dat takomme jier yn it Genealogysk 
Jierboek ferskine sil. 10 GJ 2005, s. 131. 11 Doop fan Sytse net fûn, 
mar út de nammen fan de bern en de nammen fan peters en meters docht 
bliken dat hy der wol byheart. 12 WOR 115. 13 Syn erfgenamten 
ferpartsje 45 pm lân te Parregea (WON 238 91). 14 Poorterboek 
Amsterdam; www.veringa.org. 15 L.A. Abma, Schiedam. Het geslacht 
Mak, ongedateerd handschrift; L.A.F Barjesteh van Waalwijk van Doorn 
en C.E.G. ten Houten de Lange, Honderd Schiedamse families van 1795-
1940: liber amicorum mr. dr. V.A.M. van der Burg, 2010, s. 341. 16 HEN 19 
f. 27 3de pr. 26 april 1752; GEN 877. 17 J. Mertens, De vier dorpen van de 
Bank van Pelt (16de-17de eeuw): bijdrage tot de kennis van de Loonse Kempen en 
van de teutenhandel, 1984. Lijst van emigranten. 18 GEN 877, Partiële 
Stamreeks Monsma’s (R.K.) van Bolsward, fragmint B. 19 RAU 43 
522 en 535. 20 Jolt Oostra, Familieboek Hoitinga, 1979, s. 25. 21 Dizze 
kertieren binne mienskiplik mei de net publisearre kertiersteat fan 
Titus Brandsma nûmers 126/127. 

cg. caroligulden
pm pûnsmiet
GEN  Bibleteek Tresoar, 

genealogyske kolleksje
GJ Genealogysk Jierboek
T tagong
GA gemeente-argyf

… Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia,  
ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), 

in parentelen
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otto schutte

Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre 
Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania), in parentelen 

Dit artikel behandelt de kwartieren van Seerp Fransen (Donia), gedoopt 
(doopsgezind) Oudebildtzijl in 1696, boer op stem 75 (Doniastate) te 
Hallum (1700-1718), overl. kort voor 8 juli 1720, en Wytske Fransen 
“Oldersma”, gedoopt (doopsgezind) Oudebildtzijl in 1696, overl. Hallum 
2 mei 1701. Zij en hun meeste voorouders waren doopsgezind.
Meestal beperken kwartierstaten zich tot het vermelden van voorouders, 
aangevuld met hun eerdere en latere echtgenotes en echtgenoten, die 
dus geen directe voorouders zijn van de probanten.
Geregeld worden deze voorouders gepresenteerd in lijsten, genummerd 
volgens het systeem van Kekulé (de vader van het betrokken nummer 
krijgt tweemaal dit nummer, de moeder tweemaal dit nummer + 1 enz.). 
Dit heeft het bezwaar dat de lezer telkens moet gaan rekenen en zoeken 
om de ouders van het kind te achterhalen en dat de genealogische 
gegevens van de stamreeks verspreid staan. In dit artikel wordt 
daarvan afgeweken, zoals bij de door mij in dit jaarboek gepubliceerde 
kwartierstaat Van der Mey,a de kwartierstaat van de kinderen van Jacob 
Simons Kuiper (overl. 1779) en Maria Esges (overl. 1782),b de kwartierstaat 
Van der Veen (Harlingen)c en de kwartierstaat Sipkes (Ameland) – 
Gerkes (Terschelling)d: eerst de mansstam in chronologische volgorde, 
dan de familie van de oudst bekende voormoeder, dan de familie van 
haar moeder, enz.
Evenals bij de hiervoor genoemde artikelen wordt het nageslacht 
van de voorouders drie generaties uitgewerkt, dus tot en met de 
achterkleinkinderen, ook in vrouwelijke lijn.
Genealogisch de meest interessante persoon uit de kwartierstaat zal 
Upt Jouckes (26) zijn, boer te Hallum op stem 11 in l640. Hij had uit 
twee huwelijken zes en vijf volwassen geworden kinderen, van wie er 
tien trouwden, 39 kleinkinderen en 56 achterkleinkinderen. Zijn eerste 
vrouw stamt af van de zuster van Pier Gerlofs (Grutte Pier). 

a Genealogysk Jierboek 2009, pag. 149-307.

b Id., 2012, pag. 21-116.

c Id., 2013, pag. 83-166.

d Id., 2016, pag. 93-153.
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Veel dank gaat wederom uit naar Ype Brouwers voor alle onderzoek en 
aanvullingen op de tekst en de annotatie.

overzicht van de kwartieren

I. “Donia” 99
64/65. Wobbe Seerpsz (1540)
32/33. Seerp Wobbes
16/17. Wobbe Seerps, tr. v. 1595 Eelck Jaspers
8/9.  Seerp Wobbes, tr. 1613 Eecke Dircx
4/5.  Frans Sieerps, tr. ca. 1647 Siouck Piers Tania
2/3.  Seerp Fransen (Donia), tr. Wytske Fransen “Oldersma”

II. Tania II 121
320/321. Syrck Vybaz (overl. v. 1504)
160/161. Pier (Sierksz), tr. ca. 1485 Fed Mentsedr Walpert
80/81. Foppe Piers, tr. v. 1526/’27 Tyedts Obbedr
40/41. Pier Foppes, tr. v. 1558 Jadt Taeckedr
20/21. Foppe Piers Tania, tr. Siouck Sickedr
10/11. Pier Foppes Tania, tr. Griet Cornelis

III. Walpert 157
322/323. Mintye Walpert, tr. (Bauck?)

IV. De familie van Tyedts Obbedr 157
162/163. Obbe Ryoerdz (overl. v. 1526/’27)

V. Tania I 160
82/83. Taecke Tanya (1540)

VI. “Oldersma” 160
12/13. Frans Fransz, tr. v. 1631 Syouck Upts
6/7.  Frans Fransen, tr. 1658 Grytie (Griet) Piers Tania

VII. De familie van Syouck Upts 169
52/53. Joucke Olpherts (1578)
26/27. Upt Jouckes, tr. Siets Piers

VIII. De familie van Siets Piers 198
216/217. Aene Pybes, tr. v. 1525 Thiet Gerlofsdr
108/109. Gerlof Aenes
54/55. Pier Gerlofs, tr. Anna Taeckedr

IX. De familie van Thiet Gerlofs 233
434/435. Gerlof (overl. v. 1503), tr. Fokel

X. Tania 240
14/15  = 10/11

I. “Donia”

De familie wordt hier opgevoerd onder de naam Donia naar Doniastate 
onder Hallum. Het nageslacht komt slechts incidenteel voor met deze 
geslachtsnaam, meestal pas postuum.

64/65. Wobbe Seerpsz, te Cornjum (1540), tr. N.N.
1540: Wobbe Seerps gebruikt een boerderij van 77½ pm te Cornjum en zijn zoon 

Seerp Wobbes gebruikt als meier van zijn vader ald. een boerderij van 45½ pm.1

Uit dit huwelijk:
Seerp = 32.

32/33. Seerp Wobbes, geb. voor 1522, te Cornjum met een aanslag van f3 in de 
personele impositie 1578, overl. tussen 1582 en 1593, tr. N.N.
1552: Seerp Wobbes te Cornjum is voorzien van een spies en een degen.

1567: Femme Albertz te Cornjum procedeert tegen Seerp Wobbez.2

1572: Ryoert Obbez procedeert tegen Seerp Wobbez te Cornjum.3

1573: kwestie tussen Oege Seerps en Seerp Wobbes.4

1574: Douwe Willemz en Trijn Claesdr te Tzummarum procederen tegen Seerp 

Wobbez.5

1582: op de inwonerslijst van Cornjum staan Seerp Wobbes, over de 60 ( jaar oud) en 

Wobbe Seerps.

1593: Marten Martens en Tyerck Tyercksdr te Ternaard verkopen aan burgemeester 

Cornelis Simonsz en Toen Albertsdr te Leeuwarden 1/3 van een sate te Cornjum 

(gebruikt door Dirck Pieterz), groot 50 pm, terwijl enkele kinderen van Seerp 

Wobbes (welke Seerp voorheen gebruiker was van de gehele sate) eigenaren zijn van 

de overige delen, voor 57 goudgld. per pm.6

1595: Wobbe Seerpsz en Eelck Jaspers te Metslawier en de overige erfgenamen van 

Seerp Wobbes verkopen aan Dirck Pieters en Tiets Folckertsdr en Fedde Sytses en 

Trijn Pietersdr 12 pm te Cornjum in de door Dirck gebruikte sate, waaruit onder 

andere Lieuue Rompckes een jaarlijkse rente (van 6 f lorenen) toekomt, voor 64 

goudgld. per pm; er is sprake van (de verkoop van ?) 5 pm in die sate.7 

1595: Peter Jeppes te Holdingha onder de klokslag van Ee verkoopt vanwege zijn 

kinderen bij Dyucke Seerpsdr aan Wobbe Seerpsz en Eelck Jaspersdr haar aandeel 

in de sate te Cornjum (gebruikt door Dirck Pieters) voor 100 goudgld.8

1595: Marten Seerps te Metslawier verkoopt aan zijn broer Wobbe Seerpz de 
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aandelen, die hij van zijn vader geërfd heeft in de sate te Cornjum voor [1]13goudgld.; 

vervolgens verkopen op dezelfde wijze Baucke Seerpsz te Metslawier, Stijn Seerpsdr, 

vrouw van Taecke Bauckez, te Westergeest, en Claes Claeses te Franeker vanwege zijn 

vrouw Trijn Seerpsdr hun aandelen voor 110, [1]10 en [1]11 goudgld.9 

Uit dit huwelijk:
1. Wobbe = 16.
2. Dyucke, volgt 32/33.2.
3. Marten, volgt 32/33.3.
4. Baucke, volgt 32/33.4.
5. Stijn Seerps, tr. Taecke Bauckez te Westergeest (1595).
6. Trijn Seerpsdr, tr. Claes Claeses te Franeker (1595).
7. Griet, volgt 32/33.7.
8. Marij Seerpsdr, te Metslawier (1617), tr. Syoerdt Syoerdtsz, overl. in 1617.

1617: er wordt boelgoed gehouden ten huize van Syoerdt Syoerdtsz en Marij 

Seerpsdr te Metslawier op verzoek van de naaste verwanten Jemme Syoerdts 

te Nes, Willem Douues, man van Hepck Syoerdtsdr, en Wobbe Seerpsz te 

Metslawier.10

32/33.2. Dyucke (Dyeuw) Seerpsdr, overl. voor 1595, tr. Peter Jeppes, op 
Holdingha onder Ee, overl. voor 1597, waarsch. wedr. van N.N.; hij hertr. 
Bernsck Drieusdr.
Uit dit huwelijk:
1597: ten huize van Bernsck Drieusdr, weduwe van Pieter Jeppes, wordt een scheiding 

van bezit geregeld tussen een aantal partijen, namelijk Gielis Garxz en Jan Petersz uit 

naam van hun vrouwen Syouck en Trijn Pietersdrs, Wobbe en Baucke Seerpsz als ooms 

en voogden van Jeppe, Anne, Seerp en Stijn, de vier weeskinderen van Peter Jeppes bij 

Dyeuw Seerpsdr, en Tyetze Syverts als voogd over de twee weeskinderen van Pieter 

Jeppes bij genoemde Bernsck; de ooms van de kinderen bij Dyeuw Seerpsdr komt 600 

goudgld. toe van der kinderen moeders goed en 454 goudgld. van hun vaders goed.11

1. Jeppe Peters.
2. Anne Peters.
3.  Seerp Peters, tr. mogelijk als snijder 1e (ondertr. Dokkum [stadh.] 

16 april 1614) Trynke Jarichs en 2e (ondertr. Dokkum [stadh.] 21 okt. 
1620) Rins Jeltiesdr.
Uit een van deze huwelijken mogelijk:

Diucke Seerps, overl. in 1650, tr. ca. 1647 Pytter Willems.
4. Stijn Peters.

32/33.3. Marten Seerps, te Metslawier (1595 sinds kort), boer op Hernsmasate 
te Holwerd, overl. ald. in 1613, tr. 1e (Ints ?) (Lyuuedr ?); tr. 2e Griet Petersdr.
1613: op Hernsmastate te Holwerd wordt het sterf huis beschreven van Marten Seerpsz 

op verzoek van Wobbe en Baucke Seerps, ooms en voogden over Dircktyen, ca. 

negentien, Sierp, ca. vijftien, en Jets, ca. vier jaar oud, bij (Ints ?) (Lyuuedr ?); de weduwe 

Griet Petersdr wordt gesterkt door haar stiefvader Anne (Harmensz ?), haar oom 

Lolcke Douwez en haar zwager Dirck Peterz; dochter Dircktyen en zoon Seerp hebben 

ieder 25 goudgld. tegoed van moedersgoed; (dochter Jets is vermoedelijk een dochter 

van Griet Petersdr;) Feicke Fockez treedt op als erfgenaam van zijn overleden vrouw 

Trijn Romckedr en maakt aanspraak op 100 goudgld., die onder de voogden Wobbe en 

Baucke berust, welk bedrag af komstig is van Feickes overleden schoonvader.12

Uit het eerste huwelijk:
1. Dircktyen Martens, geb. ca. 1595, overl. na 1613.
2. Seerp Martens, geb. ca. 1598, te Niawier (1634), tr. Engel Jeltedr.

1634: Seerp Martens en Engel Jeltedr te Niawier lenen 100 goudgld. van 

Cornelis Jeltes en Antie Jeltedr onder verband van het door hen gekochte huis.13

Waarschijnlijk uit het tweede huwelijk:
3. Jets Martens, geb. ca. 1609, overl. na 1613.

32/33.4. Baucke Seerpsz, te Metslawier (1595), overl. ald. voor 1622, tr. Griet 
Joannesdr, dr. van Joannes Douwesz.
1617: Baucke Seerpsz en Grietke Johannesdr te Metslawier lenen 50 goudgld. en in 

1618 nogmaals 50 goudgld. van Johannes Jacobi, “exploictoir” van Oostdongeradeel, 

en Antke Allarts ald.14

1620: zij lenen 100 goudgld. van Eeu Olphertsdr te Niawier.15

19 april 1621: boelgoed wordt gehouden ten huize van Griet Joannesdr, weduwe 

van Baucke Seerps; er zijn twee kinderen, haar vader is Joannes Douwesz; verkocht 

worden vee en gereedschappen; Wobbe Seerps koopt slechts een schuimspaan voor 

10 st.16

Uit dit huwelijk:
twee kinderen, vermeld 1621.

32/33.7. Griet Seerps, overl. Dokkum voor 1617, tr. (ondertr. Dokkum [stadh.] 9 
jan. 1608) Jurrien Bauckes, overl. ald. voor 1617.
13 aug. 1617: Wobbe Serops te Metslawier wordt aangesteld tot voogd over Joost, in 

zijn negende, Harmen, in zijn zesde, en Dirck, in zijn vijfde jaar oud, weeskinderen 

van Jurien Baeuckes en Griet Serops, beiden overl., in presentie van de drie ooms 

Pyter Baeuckes te Leeuwarden, Baeucke Seroops te Metslawier en Siuerdt Siuerdts 

te Lutkewierum.17

21 febr. 1618: Wobbe Serops en Pieter Bauckesz bieden als voogden over de 

weeskinderen van Jurrien Bauckes en Griet Seropsdr een huis te Dokkum “op de 

schermersweide opt blockhuys” ter (dekretale) verkoop aan.18

Uit dit huwelijk:
1.  Joost Jurriens, geb. ca. 1609, tr. (1e) (ondertr. Dokkum [stadh.] 6 

aug. 1631) Jetske Sydses, van Janum; tr. mogelijk 2e – af komstig van 
Coevorden – in 1655 Trijntje Jans.
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2. Harmen Jurriens, geb. ca. 1612, overl. na 1617.
3. Dirck Jurriens, geb. ca. 1613, overl. na 1617.

16/17. Wobbe Seerps, te Cornjum (1582), later te Metslawier, overl. na 1622, 
tr. 1e voor 1595 Eelck Jaspers, weduwe van Wigger Cornelisz; tr. 2e in 1595 
Syts Remmerens, overl. na 1622, weduwe van Foocke Dircks.
1618: ten sterf huize van Eelck Jaspersdr, vrouw van Wobbe Seerps, wordt 

geïnventariseerd in presentie van Tyarck en Dieuw Wiggers, Dirck Dircks vanwege 

zijn kinderen bij wijlen Gaets Wiggersdr, de kinderen uit haar eerste huwelijk met 

Wigger Cornelisz, Seerp en Wigger Wobbez en Henrick Jans vanwege zijn kinderen 

bij wijlen Stijncke Wobbedr, haar kinderen bij de weduwnaar; er is een huizing met 

gebruik van 54 pm lands; de kinderen, allen boven de 25 jaar, krijgen bij scheiding 

met hun (stief )vader 1848 goudgld., dat is 308 goudgld. elk.19

1619: Sydts Remrensdr, weduwe van Foocke Dircks te Engwierum, maar dan 

hertrouwd met Wobbe Seerpsz, houdt boelgoed; Seerp Wobbes koopt twee emmers 

van 3 goudgld. het stuk en twee “hijsen vleesch” voor 10 st.; op de opbrengst wordt 

3 goudgld. in mindering gebracht wegens hetgeen Jan Minnes in het boelgoed van 

Euue Dircksens had gekocht.20

1621: Jan Minnes en Rixt Simonsdr onder de klokslag van Anjum procederen tegen 

Wobbe Seerps uit naam van zijn vrouw Syts Remrensdr.21

1621: Wobbe Seerps en Syts Remmerens hebben een schuld van 125 goudgld. bij Jel 

Dirxdr, weduwe van Willem Martens, gardenier van Ropta hoff, onder verband van 

hun huizing en recht op huur van de bijbehorende landen.22

1621 en 1622: Wobbe Seerps te Metslawier en Syts Remmerens lenen 100 en 50 

goudgld. van Rienck Thysz te Ee.23

1622: dezelfden lenen 100 goudgld. van Tierck Hayes als voogd over de weeskinderen 

van Sioert Johannes Janga onder verband van hun huizing te Metslawier en het recht 

op huur van de landen.24

Uit dit huwelijk:
1. Seerp = 8.
2. Wyger, volgt 16/17.2.
3. Stijncke, volgt 16/17.3.
Uit haar eerste huwelijk:
4. Tyarck Wiggers, vermeld 1618.
5. Dieuw Wiggers, vermeld 1618.
6. Gaets, volgt 17.6.

16/17.2. Wyger Wobbes, van Metslawier, burger van Dokkum 21 dec. 1614, 
kuiper, overl. na 1656, tr. 1e ca. 1615 N.N.; tr. 2e (ondertr. Dokkum [stadh.] 
9 juli 1625) Barber Oenes, weduwe vana Paebe Feckes, roermaker.

a Getrouwd in 1621.

29 jan. 1619: Wyger Wobbes, kuiper, koopt een huis aan de Fetsestraat van Hero van 

Hottinga voor 390 goudgld.25

6 jan. 1625: op verzoek van grootmoeder Wy Feckes worden voogden aangesteld over 

Stoffel Paebes, bijna mondig, en zijn jongere broer en zuster om een scheiding te 

maken met hun stiefmoeder.

1628: Jouck Jacobs, weduwe van Jarich Jacobs, smid te Lioessens, en haar zoon Jacob 

Jarichsa houden boelgoed; ook Wiger Wobbes had wat ingebracht in dat boelgoed en 

krijgt daarvoor enkele guldens uitgekeerd.26

Uit het eerste huwelijk:
1.  Seerp Wygers, roermaker te Dokkum, tr. (ondertr. Dokkum [stadh.] 

7 aug. 1641) Hiltie Caspers, overl. voor 1666; zij hertr. in 1653 Doede 
Hendricks, burger en slotenmaker te Dokkum, en tr. 3e Jan Hendrix 
de Groef, slotenmaker te Dokkum, testeert met zijn vrouw 7 okt. 
1664.
25 nov. 1653: grootvader Wyger Wobbes en Jacob Jaerichs, koopman, worden 

aangesteld tot voogden over Wytske, negen, Sytske, vijf, en Casper, in zijn derde 

jaar oud, weeskinderen van Seerop Wygers, roermaker, en Hiltie Caspers om 

een scheiding met de moeder te regelen.

25 nov. 1653: op verzoek van genoemde voogden wordt de nalatenschap 

beschreven van Seerop Wygers en wordt een scheiding geregeld tussen de 

kinderen en hun moeder Hiltie, dan vrouw van Doede Hendricks, burger 

slotmaker; het echtpaar neemt het huis aan de Wargestraat over voor de 

taxatieprijs van 400 goudgld.; de kinderen kwam toe f97 van “bestemoeders 

goedt van vaderswegen”; de inbreng van Seerp bedroeg f172, die van Hiltie f40; 

profijtelijk f980, lasten f433; elk kind komt f50 toe bij wasdom.27

27 febr. 1666: oom Jan Caspers te Sluitveen (lees: Zutphen) en Jan Douwes, 

wagenmaker, worden aangesteld tot voogden over Wytsche Seerps, in haar 

22ste jaar oud, dochter van Seerp Wygers en Hiltie Caspers, beiden overl.

1666: het sterf huis wordt beschreven van Jan Hendrix de Groef en Hiltie 

Caspers, slotmakers te Dokkum, op verzoek van Hendrick de Graeve, vader 

en erfgenaam van Jan, en van genoemde voogden; vastgoed: het huis aan de 

Wergestraat; Jan en Hiltie hadden 7 okt. 1664 getesteerd; Wytske komt toe van 

a  Jacob Jarichs, van Metslawier, overl. in 1659, tr. 1e (ondertr. Dokkum [stadh.] 21 april 

1626) Auck Lammerts; tr. 2e ca. 1645 Trijntje Broers.

  23 aug. 1646: Focke Lammertsen, oom van moederszijde, wordt aangesteld tot voogd 

over Jarich, ca. in zijn zestiende, Ulckien, in haar dertiende jaar oud, Pyter, Trintie 

en Jouckien Jacobs.

  10 okt. 1659: het sterf huis van burger koopman Jacob Jarichs wordt beschreven; 

diens kinderen Jarigh en Ulckien zijn meerderjarig, gevolgd door Pieter, Trijntie 

en Jouckien Jacobs en de kinderen bij zijn weduwe Trijntie Broers: Broer, Focke, 

Auckien en Cornelis Jacobs (DOK W24).
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vadersgoed volgens de scheiding van 6 dec. 1653 en mede als erfgename van 

haar broer Casper en haar zuster Sytske f150; de inbreng van Hiltie bedroeg 

f343, van Jan Hendrix de Groef f50; Wytske erfde tevens, volgens de scheiding 

van 31 juli 1662, f50 van wijlen haar halfzuster Trijntie Doedis.28

Uit dit huwelijk:
1) Wytske Seerps, ged. Dokkum 9 mei 1642.
2)  Sytske Seerps, ged. Dokkum 18 juni 1643, overl. tussen 1653 en 

1666.
3) Wytske Seerps, ged. Dokkum 4 aug. 1644, overl. na 1666.
4)  Casper Seerps, ged. Dokkum 31 maart 1651, overl. tussen 1653 en 

1666.
2.  Lupcke Wygers, vetermaker te Dokkum, overl. ald. in 1651, tr. 1e ca. 

1642 Martien Jacobs, dr. van N.N. en Antie Jans; tr. 2e Bauck Sybes.
22 nov. 1651: op verzoek van grootmoeder Antie Jans wordt de doopsgezinde 

koopman Jacob Jarichs aangesteld tot voogd over Jacob, in zijn achtste jaar oud, 

weeszoon van Lupcke Wygers en Martien Jacobs, beiden overl.

Id.: op verzoek van grootvader Wyger Wobbes wordt de oud-burgemeester 

Freerck Gerryts aangesteld tot voogd over Sybe, weeskind van wijlen Lupcke 

Wygers bij Bauck Sybes.

22 nov. 1651: op verzoek van genoemde voogden Jacob Jaarichs en Freerck 

Gerryts wordt de nalatenschap beschreven van Lupcke Wygers; nadrukkelijk 

wordt vastgesteld dat weeszoon Sybe voor ½ erfgenaam is van wijlen zijn 

halfzuster Rempck Lupckes; er wordt een scheiding geregeld met de weduwe 

Bauck Sybes; profijtelijk f664, lasten f290, zodat resteert f372, waarvan elk kind 

f124 toekomt, terwijl Jacob bovendien f251 toekomt van moedersgoed.29

13 aug. 1656: op verzoek van grootvader Wyger Wobbes en van de voogd Jacob 

Jaerichs wordt de nalatenschap beschreven van Antie Jacobs, grootmoeder van 

Jacob, weeszoon van Lipcke Wygers, burger en vetermaker.30

6 febr. 1660: Jarich Jacobs wordt aangesteld tot voogd over Jacob, zestien, en 

Sybe, twaalf jaar oud, de weeskinderen van wijlen Lipcke Wiegers.

Uit het eerste huwelijk:
1)  Jacob Lupckes, geb. ca. 1644, tr. (ondertr. Dokkum [stadh.] 25 

maart 1671) Betske Jinses.
2) Rempck Lupckedr, overl. voor 1651.
Uit het tweede huwelijk:
3) Sybe Lupckes, geb. ca. 1648, overl. na 1660.

16/17.3. Stijncke Wobbedr, overl. voor 1618, tr. Henrick Jans, overl. na 1618.
Uit dit huwelijk:
1-. kinderen, vermeld 1618.

17.6. Gaets Wiggers, overl. voor 1618, tr. Dirck Dircks, overl. na 1618.
Uit dit huwelijk:
1-. kinderen, vermeld 1618.

8/9. Seerp Wobbes, van Metslawier, overl. na 1619, tr. (ondertr. Dokkum 
[stadh.] 20 aug. 1613) Eeucke Dircx.
Uit dit of een later huwelijk:
1. Wobbe Seerps, te Ferwerd (1670), tr. mogelijk ca. 1655 N. Jansdr.

18 juli 1675: zie sub 10/11.7.3.

1699: akkoord tussen Wobbe Seerps en Jan (vermeld sub 10/11.7.3.) en Bocke Jakles.

2. Frans = 4.
3. dochter, volgt 8/9.3.

8/9.3. N. Seerpsdr, overl. na 1670, tr. sept. 1661 Wyger Jacobs, boer op 
Dijkstrasate (stem 7) te Holwerd 1698, 1708, zn. van Jacob Sybes, boer op 
Liupmasate te Wierum, en Gertie Dirks; hij hertr. Pytie Jans.
1660: kwestie van Wiger Jacobs betreffende relaxatie van de huizing, staande op 

landen te (Tenneda ?).31

1685: op Lupmasate wordt het sterf huis beschreven van Jacob Sybes op verzoek van 

met name Wyger Jacobs, die het best op de hoogte is van het reilen en zeilen ald.; de 

huizing etc. met “gracht ende cingel” en met het recht van de zwanejacht is eigen, de 

ca. 100 pm land ook; de sate was in 1640 gekocht van de Staten van Friesland; elk van 

de negen kinderen had bij huwelijk f2000 meegekregen, Wyger Jacobs per 25 sept. 

1661 f1500 en de resterende f500 op 19 mei 1670; Pytie Jans, weduwe van smid Sybe 

Jans te Nes, heeft een vordering van f 81 op het sterf huis.32

1694: Wyger Jacobs te Holwerd bekent voor zich en vanwege zijn kinderen bij 

wijlen Pytie Jans 390 goudgld. schuldig te zijn wegens zijn zoon Dirck Wygers, voor 

wie hij zich borg gesteld had, aan Schipio Halbetsma, substituut-secretaris van 

Westdongeradeel, als gevolg van een boelschuld van Dirck.33

1698: Wyger Jacobs te Holwerd is 316 goudgld. schuldig aan Gerrit Hoytes Reytsma 

op Het Bildt als voogd over Gertie en Dieucke, weesdochters van Dirck Jacobs.34

Uit dit huwelijk:
Dirck Wygers, tr. 1e Holwerd 7 febr. 1686 Jepke Freerks, van 
Hogebeintum; tr. 2e Holwerd 1 maart 1696 Fookel Jans.
1693: Dirk Wygers te Holwerd koopt 4 pm weideland ald. van Jr. Frans van 

Eminga te Hallum voor 98 goudgld. per pondemaat.35

4/5. Frans Sieerps, te Holwerd, huurde sedert 1656 een boerderij ald. van 
Poulus Cornelis, overl. in 1670, tr. ca. 1647 Siouck Piers Tania, overl. voor 
1670.
15 jan. 1670: op verzoek van Foppe Piers en Wobbe Seerps, beiden te Ferwerd, als 

ooms van de kinderen, wordt het sterf huis beschreven van Frans Seerps “van de 
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horne op Westervelt”; vastgoed: de huizing met recht op huur van 64 pm van de erven 

van Poulus Cornelis (beschreven wordt een koopakte/huurcontract van 7 juni 1656 

met laatstgenoemde); er is een vordering uit 1667 van 100 goudgld. op Wyger Jacobs; 

het lijfgoed van Siouck Piers en van Frans Seerps wordt beschreven.36

Uit dit huwelijk:
15 jan. 1670: de ooms Foppe Piers en Wobbe Seerps, beiden te Ferwerd, worden 

aangesteld tot voogden over Antie, vijftien, Pier, in zijn elfde, en Seerp, in zijn negende 

jaar oud, Franses.37

1670: Foppe Piers en Wobbe Seerps overleggen een rekening van hun voogdij over de 

drie wezen van Frans Sieerps en Siouck Piers; aangetrouwde oom is Wyger Jacobs, aan 

wie verschillende keren geld was geleend; er wordt huur afgedragen over 1668 en ’69 

aan grondheer Cornelis Poulus te Harlingen; naaste verwant is Itie Jacobs, weduwe 

van Cornelis Piers in Oostdongeradeel.38

1674: Foppe Piers Tania en Wobbe Seerps overleggen een rekening van hun voogdij 

sedert 1670 over de weeskinderen (Antie, getrouwd met Jelle Tieerds, Sieerp en Pier 

Fransen) van Frans Sieerps in handen van Wyger Jacobs; onder de inkomsten landhuur 

van Rinse Piers Tania en de erfenis van de grootmoeder in 1671, groot f1000.39

1. Antie, volgt 4/5.1.
2. Pier, volgt 4/5.2.
3. Seerp = 2.

4/5.1. Antie Fransen, geb. ca. 1655, overl. na 1688, tr. voor 1674 Jelle Tieerts, 
te Ferwerd (1688).
Uit dit huwelijk:

Siouck Jelles, van Ferwerd, tr. 1e Blija 28 jan. 1700 Sjoerd Jacobs, zn. van 
Jacob Gerritsa en Diuke Sjoerts; tr. 2e voor 16 mei 1713 Homme Sietses.
1701: Sjoerd Jacobs en zijn vrouw te Blija kopen een huis ald. van Jacob Gerryts 

ald. voor f400.40

Uit het eerste huwelijk:
16 mei 1713: Jan Sytses te Blija en oudoom Seerp Fransen te Hallum worden 

aangesteld tot voogden over Jelle en Dieuwke, weeskinderen van wijlen Sjoerd 

Jacobs en Siouck Jelles, die hertrouwd is met Homme Sietses.

1) Jelle Sjoerds, tr. Blija 19 juli 1722 Stijntie Pieters.
2)  Dieuwke Sjoerds, deed (geref.) belijdenis te Hallum 17 mei 1730, 

nog lidmate ald. 1758, tr. Hallum 30 april 1724 Lolle Fransen, 
ald. (1741,41 1749),b zn. van Frans Anes, huisman te Hallum.c

a Getrouwd Blija 13 aug. 1673.

b  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: Lolle Fransen, bestaat seer gering te Hallum, drie 

personen boven en twee beneden de twaalf jaar, aanslag f11.3.- (geen vermogen).

c  16 mei 1740: Frans Anes, huisman te Hallum, is failliet. Lolle, Sjuk, Jouw, Nants en 

Grietje Fransen zijn waarschijnlijk zijn kinderen (FER N1).

1741: Lieuwe Jelles te Hallum koopt 3 pm weiland ald. van Lolle Fransen 

en Dieuke Sjoerds ald. voor 300 goudgld., 3½ pm ald. van Dieuke Sjoerds, 

vrouw van Lolle Fransen, voor 280 goudgld.; Jan Piers Tania en Trijntje 

Hiddes kopen 5¼ pm ald. van dezelfde Dieuke voor 483 goudgld.42

4/5.2. Pier Fransen, geb. Holwerd ca. 1660, te Dokkum (1688), geref. 
lidmaat 1668, ald. 1706, eigenaar van 1/35 van stem 10 (Taniastate) te Blija 
(1698), overl. in 1709, tr. Dokkum 1 juni 1690 Eeke Haeyes, ged. Waaxens 
4 jan. 1668, geref. lidmate te Dokkum 1706, dr. van Haye Lammerts en 
Trijntje Dirks.
1688: Pyer Fransen te Dokkum koopt van Antie Fransen, vrouw van Jelle Tiaerds te 

Ferwerd, en Seerp Fransen te Hallum 2/3 van 1/35 van Groot-Taniastate te Blija, groot 

108 pm (gebruikt door Rinse Piers Tania) en 2/3 van 1/7 van 4 pm land en van ½ huis 

te Blija voor 175 goudgld.43

Uit dit huwelijk:
1.  Dirck Piers, ged. Dokkum 25 jan. 1691, deed belijdenis ald. 1 nov. 

1715, mr. schoenmaker, koopman (1749)a ald., overl. na 1764, tr. 
Dokkum 1 jan. 1713 Antje Harmens, deed belijdenis ald. 1 nov. 1715.
Uit dit huwelijk:
1) Trijntje Dirks, ged. Dokkum 12 sept. 1714.
2)  Pier Dirks, ged. Dokkum 10 juni 1716, deed mogelijk belijdenis 

ald. in nov. 1749, overl. na 1764.
3) Harmen Dirks, ged. Dokkum 16 april 1720.
4)  Eeke Dirks, ged. Dokkum 18 juni 1724, waarsch. overl. na 1761 

en tr. Dokkum 10 dec. 1758 Jan Aris Kok, grootschipper, overl. 
na 1761.

2. Frans Piers, tweel. met de voorg., ged. Dokkum 25 jan. 1691.
3.  Frans Piers, ged. Dokkum 18 jan. 1694, deed belijdenis ald. in mei 

1725, mr. wolkammer ald., waarsch. ald. (1749),b tr. Dokkum 21 mei 
1719 Grietje Lieuwes.
Uit dit huwelijk:
1)  Aaltje Fransen, ged. Dokkum 13 maart 1720, deed belijdenis 

ald. in febr. 1750, mogelijk overl. na 1758 en tr. Dokkum 21 jan. 
1753 Hendrik Jans Dekkinga, deed belijdenis ald. 8 nov. 1760, 
timmerman ald., overl. na 1758.

a  Quotisatie Dokkum 1749: Dirk Piers, coopman, kan wel bestaan, vier personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f52.17.- (vermogen f3300).

b  Id.: Frans Piers, seer slegtjes, vijf personen boven de twaalf jaar, aanslag f30.16.- 

(vermogen f350).
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2)  Pier Fransen Tanje, ged. Dokkum 5 juli 1722, timmerknecht te 
Leeuwarden (1749),a timmerman te Dokkum, overl. (voor) 1764, 
tr. Leeuwarden 24 jan. 1745 Janke Tamboeser, ged. ald. 21 april 
1715, overl. (voor) 1764, dr. van Rintje Hessels Tamboeser en 
Maria Thijssen.
1758: Pier Fransen, timmerman te Dokkum, koopt een huis en hof ald. 

van Durk Everts, timmerman, voor f300; de koopsom blijft hij schuldig.44

1760: Pier Fransen, timmerman, en Janke Tamboeser lenen f390 van haar 

moeder Maria Thijssen, weduwe Tamboeser, onder hypotheek van 1/5 

van een sate onder Burum (Tamboeser-bezit).45

6 april 1764: Pier Dirks en Lieuwe Fransen, beiden koopman, worden 

aangesteld tot voogden over Frans, ca. zestien, en Rintie Piers, acht jaar.

28 april 1764: tot curatoren over de gerepudieerde boedel van Pier Fransen 

worden aangesteld Pier Durks en de fiscaal Ulbe Colerus in presentie van 

Lieuwe Fransen.

3)  Trijntje Fransen, ged. Dokkum 15 okt. 1724, tr. mogelijk Dokkum 
16 mei 1751 Karel Stevens, pannenbakker.

4)  Eelkien Fransen, ged. Dokkum 20 juni 1725, deed belijdenis ald. 
in febr. 1750, waarsch. overl. na 1760 en tr. Dokkum 28 mei 1752 
Dirk Jantjes, molenaar, overl. na 1760.

5)  Lieuwe Fransen Tanje, ged. Dokkum 23 sept. 1731, deed belijdenis 
ald. 3 mei 1760, overl. voor 1811, tr. Dokkum 2 juni 1759 Trijntje 
Teekes, geb. ca. 1732, deed belijdenis ald. 3 mei 1760, overl. ald. 
5 aug. 1811.

4.  Trijntje Piers, tweel. met de voorg., ged. Dokkum 18 jan. 1694.
5.  Haye Piers, ged. Dokkum 23 aug. 1696.
6.  Haye Piers, ged. Dokkum 14 nov. 1697, poortier (1749)b ald., tr. 

Dokkum 1 febr. 1722 Cubaatje (Baatje) Jans (Johannes), deed belijdenis 
ald. 1 nov. 1725.
Uit dit huwelijk:
1)  Aeltie Hayes, ged. Dokkum 27 dec. 1722.
2)  Eelkjen Hayes, deed belijdenis te Dokkum in febr. 1750, overl. 

na 1756, tr. Dokkum 16 sept. 1753 Pytter Willems, ged. ald. 1 jan. 
1727, scheepstimmerman, overl. na 1756, zn. van Willem Jelles 
en Gertie Pyters.

3)  Lebijna Hayes, ged. Dokkum 31 okt. 1725.

a  Quotisatie Leeuwarden 1749: Pier Fransen Tania, timmerknegt, twee personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f23.15.- (vermogen f1200).

b  Id. Dokkum 1749: Haye Piers, poortier, geringh, vijf personen boven de twaalf jaar, 

aanslag f28.14.- (vermogen f200).

4)  Pier Hayes, ged. Dokkum 29 nov. 1728.
5)  Johannes Hayes, ged. Dokkum 29 nov. 1728.
6)  Pier Hayes, ged. Dokkum 1 april 1731, deed belijdenis ald. in 

febr. 1759, wolkammer ald., tr. waarsch. Dokkum 11 juni 1758 
Tetje Johannes, deed belijdenis ald. in febr. 1759.

7)  Aaltje Hayes, ged. Dokkum 17 febr. 1735.

2/3. Seerp Fransen (Donia), geb. Holwerd ca. 1662, ged. (doopsgez.) 
Oudebildtzijl in 1696, boer op stem 75 (Doniastate) te Hallum (1700-
’18), overl. kort voor 8 juli 1720, tr. 1e Wytske Fransen, ged. (doopsgez.) 
Oudebildtzijl in 1696, overl. Hallum 2 mei 1701; tr. 2e Hallum 31 juli 
1707 Fettie Klases, van Altena onder Aalsum, lidmate van de doopsgez. 
gemeente te Oudebildtzijl 20 mei 1716.
4 maart 1720: Seerp Fransen en Sjoerd Theunis, huislieden te Hallum, worden 

aangesteld tot voogden over Klaas, oud twaalf jaar, zoon van Pieter Jansen.46

Uit het eerste huwelijk:
8 juli 1720: Frans Fransen, huisman te Menaldum, en Pier Fransen, huisman te 

Hallum, worden aangesteld tot voogden over Frans, in zijn 21ste jaar, zoon van Seerp 

Fransen.

1.  Siouck, volgt 2/3.1.
2.  Grietie, volgt 2/3.2.
3.  Maaike, volgt 2/3.3.
4.  Frans, volgt 2/3.4.

2/3.1. Siouck Seerps, lidmate van de doopsgez. gemeente te Holwerd 
1711, overl. tussen 1725 en 1732, tr. Raard 18 maart 1706 Take Jouckes, 
van Raard, boer op stem 4 te Waaxens (1708, ’18, ’28), lidmaat van de 
doopsgez. gemeente te Holwerd 1711, zn. van Jouke Foekes, boer op 
stem 4 te Raard (1708).
Uit dit huwelijk:
1.  Wytske Taeckes, ged. (doopsgez.) Holwerd 25 nov. 1730, overl. (voor) 

1761, tr. 1e Waaxens 4 dec. 1729 Frans Pieters, ged. (doopsgez.) Holwerd 
30 mei 1717, zn. van Pieter Pieters en Syouck Fransen (6/7.6); tr. 2e 
Holwerd 21 mei 1752 Harmen Tjerks, te Oudebildtzijl.
1752: Wytske Taekes, weduwe van Frans Pytters, is hertrouwd met Harmen 

Tjerks; op verzoek van Waetse Pytters als voogd over Frans en Sjoukjen Fransen 

wordt het sterf huis beschreven: Frans heeft nagelaten 1/6 sate te Menaldum, 

waarvan de overige 5/6 aan Claes Hendriks toekomt, 13 pm bouwland te Blija 

(gebruikt door Waetse Pytters [6/7.6.2]), ½ van 7 pm land te Hiaure, waarvan de 

andere ½ Waetse Pytters toebehoort, en een huis te Holwerd.47

1752: de moeder Wytske leeft te Holwerd, het jongste weeskind Taeke is na de 

vader overleden.48
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1761: op aanstaan van Ulbe Pytters en Jan Gosses als voogden wordt de 

verdeling van de nalatenschap van de grootmoeder van de kinderen van Frans 

Fransen geregeld. Bij de eerste scheiding in 1752, toen grootmoeder Wytske 

Taekes opnieuw trouwde met Harmen Tjerks, was er een erfdeel van f1423. 

Vervolgens wordt er verwezen naar een eerdere akte van dat jaar: de kinderen 

blijven in eerste instantie vijf jaar bij hun moeder en stiefvader, die beloven 

hen te onderhouden “sampt leesen en schrijven te laeten leeren en versien en 

een goede opvoedinge”.49

1768: een post van f1000 staat op naam van Frans Pieters’ weduwe, daarna tot 

1779 op naam van Frans Pieters’ erven. Dan wordt deze post verdeeld: f500 

voor H.D. Schumacher, executeur, nomine uxoris, f250 voor Frans Fransen te 

Hogebeintum en f250 voor Dirk Jans te Oudebildtzijl nomine uxoris.50

Uit dit huwelijk:
24 mei 1752: Watze Pytters, huisman te Holwerd, wordt aangesteld tot voogd 

over Frans, negentien, en Sjoukjen Franses, tien jaar.51

1753: Teye Jouckes, huisman te Raard, en Jacob Johannes, huisman te Ferwerd, 

worden aangesteld tot voogden over Frans, twintig, en Sjouckjen Fransen, elf 

jaar.52

1761: gerefereerd wordt aan een scheiding van 3 mei 1754 van Frans en Sjoukjen 

Fransen met hun voogden. Ulbe Pieters, huisman te Holwerd, treedt dan op 

als voogd over Frans en Wytske Fransen, kinderen van wijlen Frans Fransen, 

wiens weduwe Mayke Egles hertrouwd is met Jan Gosses, huisman te Holwerd. 

Vastgesteld wordt dat de kinderen f972.8.- toekomt voor vaders goed en f417-

13.- voor grootmoeders goed plus f113.10.- voor de overwinst van hun ouders.53

1768: Sjoukjen Fransen heeft een vermogen van f1215, Frans Fransen en Freerk 

Alkes’ weduwe ook f1215; dezen hebben ook f451.7.13 geërfd. 1775: Sjoukien 

idem, Frans Fransen en Wytske Fransen f1666.7.13. 1779: Frans Fransen te 

Hogebeintum ½ of f833.4.- en Durk Jans te Oudebildtzijl nomine uxoris id.54

1)  Frans Fransen [Rijpstra], geb. ca. 1733, ged. (doopsgez.) Holwerd 
27 mei 1753, landbouwer ald., tr. Holwerd 5 mei 1754 Maaike 
Igles, ged. (doopsgez.) ald. 14 nov. 1751, overl. (ald.) 12 aug. 1819, 
dr. van Igle Jans,a schoenmaker te Holwerd, en Dieuke Jans; 
zij hertr. Holwerd 10 febr. 1760 Jan Gosses, ged. (doopsgez.) 
Holwerd 10 nov. 1754, en tr. 3e Holwerd 29 nov. 1767 Simon 
Heeres Hemminga, landbouwer.b

1760: Ulbe Pytters, huisman te Holwerd, en Jan Gosses ald. werden 

aangesteld tot voogden over Frans, vijf, en Wytske Fransen, drie jaar.55

a  Quotisatie Westdongeradeel 1749: Igle Jans, schoenmaker te Holwerd, vier 

personen boven en één beneden de twaalf jaar, aanslag f43.12.8 (vermogen f3500).

b  Geb. Oudebildtzijl ca. 1737, “van Ferwerd” (1767), ged. (doopsgez.) Holwerd 2 nov. 

1767, overl. ald. 29 aug. 1826, zn. van Heere Martens, arbeider, en Jetske Simons.

1760: de inventaris wordt beschreven ten huize van Maycke Igles, 

weduwe van Frans Fransen en hertrouwd met Jan Gosses, op verzoek 

van bovengenoemde voogden. Aan vastgoed is er 1/12 van een sate te 

Menaldum, 6½ pm (de helft van een stuk van 13 pm) te Blija (gebruikt 

door Waetse Pytters) dat de kinderen toekomt en ¼ van 7 pm te Hiaure 

(waarvan ½ het kind van Waetse Pytters toekomt).56

1768: een post groot f666.13.6 staat op naam van Jan Gosses nomine 

uxoris. In 1774 staat het bedrag van f2000 op naam van Symen Heeres pro 

se et nomine uxoris. In 1776 wordt vanwege de kinderen het erfdeel van 

Igle Jans (¼ van diens post) toegevoegd.57

2)  Sjoukjen Fransen, geb. ca. 1742, overl. Holwerd 13 okt. 1811, tr. 
Holwerd 28 juli 1776 Hessel Douwe(s) Schumacher, executeur, 
overl. voor 1811.
1776: de post van Sjoukje ad f1215 komt op naam te staan van de executeur 

H.D. Schumacher nomine uxoris. In 1779 wordt dit met hun deel van de 

post van Frans Pytters’ erven f1715.58

3)  Taeke Fransen, overl. voor 1752.
2.  Jouke Taekes, ged. (doopsgez.) Holwerd 12 nov. 1741, in 1748 op stem 

47 (groot 67½ pm), boer ald. (1749),a overl. 29 april 1749.
3.  Janke Taekes, van Waaxens, tr. Hallum 24 maart 1737 Tijs Klases.

Uit dit huwelijk:
16 jan. 1748: overeenkomstig het testament van grootvader Taeke Joukes wordt 

Teye Joukes, huisman te Raard, aangesteld tot voogd over Claas, weeszoon van 

Tijs Clasis.59

Jan Sioerds erft als gemachtigde van Mayke Taekes als collaterale erfgename 

van Tijs Clases (sic), overl. 9 mei 1749, de gehele post die op naam staat van Teye 

Joukes als voogd over Claas Tyssens weeskind(eren), groot f375.60

Claas Tijsses, overl. 9 mei 1749.
4.  Sytske Teeckes, overl. Dokkun 11 juni 1766, tr. 1e Dokkum 27 sept. 

1740 Jan Hendriks Ritskes, schoenmaker ald.; tr. 2e Dokkum 17 febr. 
1743 Freerk Alkes, koopman en winkelier (1749)b ald., overl. voor 1766.
10 okt. 1766: Taeke en Pytter Ulbes en Sjoukjen en Cornelis Sipkes doen als 

erfgenamen van Sytske Taekes, overl. 11 juni 1766, weduwe van Freerk Alkes, 

aangifte voor de collaterale successie inzake een vermogen van f1083.6.11; 

f50 boete omdat de aangifte niet binnen drie maanden is gedaan.61 In 1768 

lijkt deze post te staan op naam van de uitlandige Froukjen Freerks Backer 

(mogelijk een dochter van Freerk Alkes uit een eerder huwelijk).

a  Quotisatie Westdongeradeel 1749: Joucke Taekes, boer te Holwerd, vijf personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f77 (vermogen f6500).

b  Id. Dokkum 1749: Freerk Alkes, koopman, winkelier, vier personen boven en één 

beneden de twaalf jaar, aanslag f47.2.- (vermogen f1800).
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Uit dit huwelijk:
9 dec. 1741: Douwe Johannes, huisman in De Valom, en Jan Goslinga, koopman, 

worden aangesteld tot voogden over Sytse, weeszoon van Jan Hendriks Ritskes, 

die 24 nov. 1741 getesteerd had.62

Sytse Jans Ritskes, overl. tussen 1741 en 1766.
5.  Antie Teekes, van Waaxens, ged. (doopsgez.) Holwerd 27 nov. 1735, tr. 

Ternaard 24 febr. 1743 Sipke Kornelis, van Ternaard, ged. (doopsgez.) 
Holwerd 31 mei 1744, boer op stem 40 (groot 93 pm), boer (1749)a 
ald., zn. van Cornelis Claeses en Aaltie Sipkes, als weduwe boerin 
te Ternaard (1749).b

Uit dit huwelijk:
1)  Sjoukje Sipkes, tr. Holwerd 19 mei 1765 Pieter Gerbens.
2)  Kornelis Sipkes (1811:) Werkma, later Werkman, geb. “ca. 1740”, 

arbeider te Ternaard, overl. ald. 10 febr. 1815, tr. Holwerd 23 
mei 1790 Ytje Minnes, ged. ald. 21 mei 1758, dr. van Minne Sakes 
en Rienkje Symons.

6.  Mayke Taekes, ged. (doopsgez.) Holwerd 12 nov. 1741, bruikster van 
een stukje land van 6 pm (stem 14) te Holwerd (1748), overl. (ald.) 
1774/’75, tr. Holwerd 6 febr. 1752 Ulbe Pieters, boer op stem 47 (67½ 
pm) te Holwerd (1758, ’68), overl. na 1784.
1768: Mayke Takes heeft een vermogen van f1333, id. 1774. 1775: Ulbe Pytters 

heeft namens zijn kinderen een vermogen van f1333, id. 1784.63

Uit dit huwelijk:
1)  Baukjen Ulbes, ged. (geref.) Holwerd 6 okt. 1754, overl. waarsch. 

voor 1766.
2)  Taeke Ulbes, overl. na 1796, tr. Holwerd 8 juni 1783 Antje Gerryts, 

overl. na 1796.
3)  Pyter Ulbes, geb. Holwerd 2 nov. 1760, tr. mogelijk Holwerd 14 

juli 1793 Grietje Jippes, van Ternaard.

2/3.2. Grietie Seerps, overl. voor 1725, tr. Dokkum (gerecht) 12 april 1713 
Alle Minnes, pomp- en mastenmaker ald., overl. voor 19 juni 1730, zn. 
van Minne Lourens, pompmaker te Dokkum, enc Inske Alles; hij hertr. 
Dokkum (gerecht) 30 maart 1723 Claaske Jans,d van Holwerd.

a  Quotisatie Westdongeradeel 1749: Sipke Cornelis, boer te Holwerd, vier personen 

boven en twee beneden de twaalf jaar, aanslag f52.1.4 (vermogen f1950).

b  Id.: de weduwe van Cornelis Claeses, boerin te Ternaard, vier personen boven en 

één beneden de twaalf jaar, aanslag f58.16.- (vermogen f3500).

c  Getrouwd (3de procl. Dokkum [gerecht] 27 febr. 1685).

d  Quotisatie Dokkum 1749: de weduwe van Alle Minnes, leeft van haar revenuën, 

twee personen boven de twaalf jaar, aanslag f31.6.- (vermogen f2600).

24 april 1724: Minne Lourens en Alle Minnes, beiden pompmaker te Dokkum, 

worden aangesteld tot curatoren over de boedel van wijlen Jan Gerryts Crab ald.

Uit dit huwelijk:
19 juni 1730: koopman Taeke Schonegevel en Taeke Joukes, huisman te Waaxens, 

worden aangesteld tot voogden over Frans en Ynske, wezen van wijlen de mastmaker 

Alle Minnes en diens eerste vrouw Grietie Sierps.

28 april 1739: Taeke Hendrix Schonegevel en Taeke Joukes leggen aan Douwe Snip 

rekening af van hun voogdij over Frans Alles, in zijn 23ste jaar.

1.  Frans Alles Klaver, geb. ca. 1717, ged. (doopsgez.) ald. 3 nov. 1742, 
mr. zeilmaker (1749)a en koopman ald., overl. ald. 26 juli 1787, tr. 
1e Dokkum 1 juli 1742 Antie Rienks, geb. ca. 1720, dr. van Rienk 
Reinders, mr. kuiper, en Jeltje Jelles; tr. 2e Dokkum 23 nov. 1755 
Martje Jacobs, geb. ca. 1731, ged. (doopsgez.) ald. 3 juli 1756, overl. ald. 
10 maart 1793.
3 juni 1737: Harmen Alberts en Eildert Willems, beiden doopsgezind koopman, 

worden aangesteld tot voogden over Jelle, in zijn twintigste, en Antie Rienx, in 

haar achttiende jaar.

1737: op verzoek van deze voogden wordt de nalatenschap beschreven van 

Rienk Reinders, mr. kuiper, waarbij onder meer ½ van een leermolen te 

Murmerwoude.64

Uit het eerste huwelijk:
1)  Rienk Franses Klaver, geb. (Dokkum) 17 nov. 1746, ged. (doopsgez.) 

ald. 23 nov. 1788, koopman ald, overl. ald. 29 nov. 1811.
Uit het tweede huwelijk:
2)  Alle Fransen Klaver, geb. (Dokkum) 20 maart 1767, ged. 

(doopsgez.) ald. 19 okt. 1792, koopman, burgemeester 1816-
’24 en wethouder 1824-overl. ald., overl. ald. 3 maart 1840, tr. 
Dokkum 16 juni 1793 Saapke Huiberts Rekker, geb. ald. 15 aug. 
1773, ged. (doopsgez.) ald. 1 nov. 1793, overl. ald. 5 jan. 1856, dr. 
van Huibert Sikkes Rekker en Antje Pieters.

3)  Kanke Franses Klaver, geb. (Dokkum) 27 jan. 1770, ged. (doopsgez.) 
ald. 19 nov. 1790, overl. 1805, tr. Dokkum 25 juli 1790 Sikke 
Tjepkes Rekker, geb. (ald.) 17 maart 1768, ged. (doopsgez.) ald. 
19 nov. 1790, lid van de (gerequireerde, intermediaire) raad 
1798-overl. ald., overl. ald. 13 jan. 1801, zn. van Tjepke Freerks 
en Anskjen Sikkes.

2.  Ynske Alles, geb. ca. 1719, ged. (rem.) Dokkum 12 juli 1739, tr. 
Dokkum 16 nov. 1730 Albert Ballings, ged. (rem.) ald. 12 juli 1739, 

a  Id.: Frans Alles, zeilmaker, begoedigd, drie personen boven en twee beneden de 

twaalf jaar, aanslag f50.8.- (vermogen f2500).
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remonstrants opziener (1745), mr. zeilmaker, touwslager (1749)a ald., 
overl. na 18 juli 1783, zn. van Balling Alberts, zeilmaker (1749)b en 
opziener te Dokkum, en Rinske Luitjens; hij hertr. Dokkum 17 
sept. 1747 Trijntje Klaassen, ged. (rem.) Dokkum 18 juli 1783.

2/3.3. Maaike Sjerps Donia, geb. Hallum in 1693, ged. (rem.) Dokkum 10 
febr. 1719, overl. ald. 24 okt. 1742, tr. Dokkum (stadh.) 31 okt. 1718 Taeke 
Hendriks Schonegevel, geb. Dokkum 2 dec., ged. (rem.) ald. 7 dec. 1690, deed 
(rem.) belijdenis ald. 8 sept. 1715, mr. zeilmaker, later koopman,c diaken 
en ouderling van de remonstrantse gemeente ald. vanaf 1720, overl. 
ald. 2 juli 1748, zn. van Hendrick Taeckes Schonegevel, mr. zeilmaker, 
koopman, directeur van een haringcompagnie 1701, diaken en ouderling 
van de remonstrantse gemeente vanaf 1676, en Rinske Gerbrands.
Uit dit huwelijk:
31 juli 1748: Hendericus Schonegevel wordt aangesteld tot voogd over Heerke, in zijn 

24ste, Grytie, in haar 21ste, en Ytie, in haar 18de jaar, minderjarige weeskinderen van 

wijlen de koopman Teeke Hendriks Schonegevel.

1.  Wytske Schonegevel, geb. Dokkum 13 okt. 1719, ged. (rem.) ald. 16 
mei 1745, ging met attestatie naar Bolsward 24 maart 1774, overl. 
ald. 2 nov. 1806, tr. Hartwerd 2 jan. 1752 Fedde Foppes Heslinga, geb. 
Bolsward 18 jan. 1713, ged. (doopsgez.) ald. 23 jan. 1734, houtkoperd 
en diaken van de doopsgezinde gemeente 1763 ald., overl. ald. 6 
april, begr. ald. 15 april 1799, zn. van dr. Foppe Feddes Heslinga, 
student te Franeker 4 jan. 1700, als med. cand. ingeschr. ald. 6 juni 
1703, promoveerde ald. 3 nov. 1707, en Foekje Middagten en wedr. 
van Hycke Sickes Haringa.
Uit dit huwelijk:
1)  Foekje Heslinga, geb. Bolsward 7 okt. 1752, ged. (doopsgez.) ald. 

23 jan. 1774, vertrekt met doopsgezinde attestatie naar Zwolle 
23 maart 1778, overl. ald. 29 nov. 1788, tr. Bolsward 20 juli 1777 
Jakob Doyer, geb. Zwolle 7 juli 1748, trijpfabrikant ald., overl. 
ald. 25 dec. 1805, zn. van Antoni Doyer, koopman in linnen en 
bont te Zwolle, en Tanneke Schimmelpenninck.

a  Quotisatie Dokkum 1749: Albert Ballings, touwslager, één persoon boven de twaalf 

jaar, aanslag f28.4.- (vermogen f5500).

b  Id.: Ballingh Alberts, zeilmaker, twee personen boven de twaalf jaar, aanslag f28.7.- 

(vermogen f2000).

c  Id.: Teeke H. Schonegevel, coopman, vijf personen boven de twaalf jaar, aanslag 

f 88.17.- (vermogen f12.000).

d  Id. Bolsward 1749: Fedde Heslinga, houtkoper, welbegoedigt, twee personen boven 

de twaalf jaar, aanslag f67.8.- (vermogen f17.500).

2)  Maaike Heslinga, geb. [Bolsward] sept. 1754, ged. (doopsgez.) 
ald. 23 jan. 1774, overl. ald. (in het kraambed) 25 juli 1778, begr. 
ald. (Mart.k.), tr. Bolsward 20 juli 1777 mr. Abel van Velsen, geb. 
ald. 19 juli 1756, student te Franeker 23 juni 1774, als jur. cand. 
ingeschr. ald. 19 maart 1777, promoveerde ald. 28 juni 1777, 
advocaat voor het Hof van Friesland, secretaris van Workum, 
notaris 1809 ald., overl. Bunde (Oost-Friesl.) 15 juni 1810, zn. 
van Gerrit van Velsen, vroedschap te Bolsward, en Rijcka Abels 
van Elseloo; hij hertr. Bolsward 18 juli 1779 Sibbeltje Schults.

3)  Janke Heslinga, geb. Bolsward 10 aug. 1756, ged. (doopsgez.) 
ald. 23 jan. 1774, overl. Amsterdam 28 sept., begr. ald. (O.k.) 
3 okt. 1800, tr. Bolsward (stadh.) 1 mei 1782 prof. dr. Gerrit 
Hesselink, geb. Groningen 23 okt. 1755, student ald. 8 juli 
1773, phil. stud. te Lingen 6 sept. 1776 en Groningen 22 sept. 
1777, promoveerde ald. tot A.L.M. et phil. doct. 20 mei 1778, 
student te Amsterdam mei 1778, proponent 22 febr. 1781, 
doopsgezind predikant te Bolsward 1783, hoogleraar aan de 
kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam 1786, lid van 
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1782, hon. 
lid van de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en 
wetenschappen en van de Maatschappij Felix Meritis, overl. 

Prof. dr. Gerrit Hesselink 1755-1811, olieverf op doek door  

Adriaan de Lelie, 22 x 18 cm, part. collectie, negatief Icon. Bureau E 1767
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Amsterdam 7 nov. 1811, zn. van Jakob Hesselink en Jeltje 
Dirks; hij hertr. Bloemendaal (gerecht) 29 jan. 1809 Cornelia 
Elisabeth Arkenbout, weduwe van Jacob Penninck Hoofd.

2.  Yttje Schonegevel, geb. Dokkum 17 sept. 1721, overl. ald. 26 sept. 1721.
3.  Ds. Hendrik Schonegevel, geb. Dokkum 29 okt. 1722, leraar der 

Remonstranten te Amsterdam tot 1785, overl. ald. 26 juni, begr. ald. 
(O.k.) 1 juli 1800, tr. 1e Amsterdam 15 mei 1753 Aletta Markon, ged. 
(rem.) ald. 8 aug. 1725, begr. ald. (O.k.) 20 aug. 1782, dr. van Paulus 
Markon en Johanna van Es; tr. 2e Amsterdam (Eng. Ep.k.) 18 dec. 
1785 Hendrina Geertruijd Verrijn, ged. (rem.) ald. 20 juni 1725, overl. 
ald. 7 nov., begr. ald. (W.k.) 12 nov. 1791, dr. van Gijsbregt Verrijn 
en Hendrika Cornelia van Arp en weduwe van Leendert Muijser; 
tr. 3e Sloterdijk 26 mei 1797 Agatha den Hartog, geb. Amsterdam 4 
febr., ged. (rem.) ald. 6 febr. 1740, overl. ald. 16 febr., begr. ald. (O.k.) 
22 febr. 1810, dr. van Jan den Hartog en Margaretha van Rixtel en 
weduwe van Arnoldus Vos.
Uit het eerste huwelijk:
1)  Maria Schoonegevel, geb. Amsterdam 13 maart, ged. (rem.) ald. 3 

april 1755, overl. 28 dec. 1786, tr. 1e Amsterdam (Eng. Ep.k.) 30 
april 1780 Barent Hulshoff, geb. Groningen 26 juni 1747, koopman 
en fabrikant ald., overl. ald. 12 jan. 1785, zn. van Berend 
Hulshoff, koopman en fabrikeur te Groningen, en Johanna 
Rozinga; tr. 2e Amsterdam (Eng. Ep.k.) 4 juni 1786 Nicolaas van 
Heukelom, geb. Leiden 18 juli 1761, ged. (doopsgez.) ald. 8 april 
1781, koopman en diaken van de doopsgezinde gemeente 1791-
’93, ’97-’99, 1803-’05 en ’08-overl. ald., overl. Noordwijkerhout 
24 juni, begr. Katwijk aan Zee 28 juni 1809, zn. van Jan van 
Heukelom, fabrikeur, gouverneur van Lakenhal, diaken van de 
doopsgezinde gemeente 1760, ’74-’77, ’81-’83 en regent van het 
Bethlehemshofje 1779 te Leiden, en Petronella van Putten; hij 
hertr. Harlingen (stadh.) 15 juli 1792 Fokje Huidekoper en tr. 3e 
Utrecht 13 juni 1801 Sophia van Geuns.

2)  Paulus Schoonegevel, geb. Amsterdam 29 juni, ged. (rem.) 
ald. 8 juli 1756, lid fa. Bezoet & Schoonegevel, diaken van de 
remonstrantse gemeente ald., overl. ald. 2 aug., begr. ald. 7 aug. 
1799.

4.  Herke Schonegevel, geb. Dokkum 18 febr. 1725, ged. (rem.) ald. 16 
mei 1745, azijnbrouwer en koopman, diaken van de remonstrantse 
gemeente vanaf 1748 ald., overl. ald. 7 febr., begr. ald. 16 febr. 1802, tr. 
Krommenie 3 aug. 1755 Aagje Pieters Kuyper, geb. ald. 16 juni 1733, ged. 
(rem.) Dokkum 21 aug. 1756, overl. ald. 31 aug., begr. ald. 5 sept. 1811, 
dr. van Pieter Jansz Kuyper, zeildoekfabrikeur, gecommitteerde 

Andreas Bonn onderwijst naar het naaktmodel in Felix Meritis te Amsterdam, olieverf 

op doek, door Adriaan de Lelie, 82 x 100 cm, Rijksmuseum, Amsterdam, cat. nr. 1437.

Hierop geheel links Paulus Schoonegevel 1756-1799

Tekening van Hendrik 

Willem Caspar van dit 

schilderij, 24,8 x 30,3 cm, 

Rijksmuseum, Amsterdam
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der zeildoekfabrikanten en diaken van de doopsgezinde gemeente 
te Krommenie, collegiant, en Bregje Gerrits van Assem, diakones 
van de doopsgezinde gemeente te Krommenie 1756.
Uit dit huwelijk:

Taco Schonegevel, geb. Dokkum 14 sept. 1756, deed (rem.) 
belijdenis ald. 18 juli 1783, azijnbrouwer en koopman, lid van de 
provisionele regering en de municipaliteit febr. 1795-april 1796 
ald., lid van de Eerste Nationale Vergadering voor Drachten 6 
april 1796-31 aug. 1797, lid van het gerecht (raad) jan.-juli 1798, 
lid van de raad 1802, maire 1811, lid van de vroedschap, lid van 
de raad 1816-overl. en burgemeester 1818-overl. te Dokkum, 
lid van de raad van het arrondissement Leeuwarden (1811), 
president van de kantonnale raad van het kanton Dokkum 
(1812-’13), diaken van de remonstrantse gemeente vanaf 1789, na 
1798 van de Verenigde Christelijke gemeente te Dokkum, overl. 
ald. 27 nov. 1819, tr. Leer (Oost-Friesl.) 25 mei 1785 Elisabetha de 

Taco Schonegevel 1756-1819, tekening waarsch. door Hausdorff, 1796, 
silhouette, gegraveerd door Antoni Zürcher voor Rogges ‘Geschiedenis 
der Staatsregeling voor het Bataafsche volk’, 70 x 53 cm. Litt.: Verslagen 
der Rijksverzamelingen van geschiedenis en kunst, deel LXXX (1958), 
’s-Gravenhage, 1960, pag. 37

Bruin, geb. ald. 18 mei 1760, deed (rem.) belijdenis te Dokkum 
17 jan. 1786, overl. ald. 15 april 1824, dr. van Diedrich Reinhard 
de Bruin en Upke Popenga.

5.  Grietje Schonegevel, geb. Dokkum 10 dec. 1727, deed (rem.) belijdenis 
ald. 24 nov. 1748, overl. ald. 13 okt. 1779, tr. Dokkum (stadh.) 28 april 
1754 Sikke Alles Hoogstraten, geb. ald., koopman, zn. van Alle Sikkes 
Hoogstraten, gortmaker te Dokkum, en Hylkje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
Maayke Sikkes Hoogstraten, geb. Dokkum 28 juni 1755, ged. (rem.) ald. 
27 juni 1778, overl. Leeuwarden 16 okt. 1831, tr. Dokkum (stadh.) 5 
jan. 1777 Jouke Keimpes Teitsma, geb. Leeuwarden 2 mei 1746, ged. 
(rem.) Dokkum 27 juni 1778, student te Franeker 29 aug. 1764,a lid 
van het vrijcorps te Dokkum, lid van de Fraterniteit te Leeuwarden 
1786, vluchtte in 1787 naar Groningen en later naar Bremen, 
provisioneel representant 19 febr. 1795, ontvanger-generaal der 
f loreenrente 1795, ontvanger-generaal der middelen te water en te 
lande in het departement en de provincie Friesland (1807-overl.), 
tevens ontvanger-particulier te Leeuwarden (1815-overl.), overl. ald. 
11 dec. 1817, zn. van Keimpe Joukes, koopman te Leeuwarden (1749),b 
boer en koopman te Oudkerk (1764), en Antje Johannes.

6.  Yttje Taekes Schonegevel, geb. Dokkum 16 febr. 1731, ged. (rem.) ald. 24 
nov. 1753, woonde bij de Vrouwenpoort te Leeuwarden (1804), overl. 
ald. 21 dec., begr. ald. (Oldehoofsterk.) 28 dec. 1804, tr. Harlingen 
(stadh.) 30 maart 1760 Esge Jacobs Kuiper, geb. Harlingen 5 juni 1737, 
ged. (doopsgez.) ald. 28 jan. 1758, gortmaker te Dokkum, burger 
van Leeuwarden 28 mei 1762, koopman ald., woonde in de Drie 
Leeuwen (1761-’62) en in de Kleine Hoogstraat (1803) ald., overl. ald. 
7 sept., begr. ald. (Oldehoofsterk.) 9 sept. 1803, zn. van Jacob Simon 
Kuiper, burger en wijdschipper te Harlingen, en Marijke (Maria) 
Esges.
1776: Esger Kuiper, koopman te Leeuwarden, wordt aangesteld tot medecurator 

van de geabonneerde boedel van Coenraad van Pommeren en Lysbeth 

Nammens.65

Uit dit huwelijk:
1)  Maria Kuiper, geb. ca. 1758, begr. Leeuwarden (Oldehoofsterk.) 

21 juni 1797, tr. Leeuwarden 23 nov. 1783 Johannes Johannes 
Bienema, ged. ald. (W.k.) 21 maart 1755, burger 17 dec. 1784 en 

a  Zijn promotie niet gevonden; in de Kon. Almanak 1807-’09 wordt hij wel als “mr.” 

vermeld, elders niet.

b  Quotisatie Leeuwarden 1749: Keimpe Joukes, coopman, drie personen boven en 

twee beneden de twaalf jaar, aanslag f46.15.- (vermogen f2500).
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mr. zadelmaker ald., woonde aan de Nieuwstad (1797) en bij 
de Vrouwenpoort (1807) ald., overl. ald. 17 okt. 1807, zn. van 
Johannes Jacobs (van Emden), steenhouwer te Leeuwarden, ena 
Marijke Johannes Bienema; hij hertr. Leeuwarden 10 juli 1803 
Maria Jans Gorter.
1777: Johannes Bienema, wees in het burgerweeshuis, 21 jaar, doet 

aangifte van diefstal (zakkenrollen) van zijn horloge.66

1786: Maria Kuypers, 28 jaar, dochter van Edsger Kuypers, 50 jaar, vrouw van 

Johannes Bienema, bij de Vrouwenpoort, is getuige van de mishandeling 

door Dominicus Tichelaar van het zoontje van Gerryt Hania.67

1807: mejuffr. Maayke Rinkhout, weduwe van Binse Looxma te Marrum, 

verkoopt aan Johannes Bienema, mr. zadelmaker, en zijn vrouw Maria 

Gorter te Leeuwarden een huis met stalling ald. aan de Toornstraat voor 

f400.68

30 okt. 1807: de doopsgezinde kooplieden Sjoerd Sybouts en Auke Klomp 

worden aangesteld tot voogden over Johannes, 23 jaar, Edsger negentien 

jaar, Maria, zestien jaar, en Teeke ca. veertien jaar oud, kinderen van 

Johannes Biennema en Maria Kuipers, beiden overleden.69

2)  kind, begr. (Oudehoff en Galileërk.) 7 okt. 1761.
3)  kind, begr. (Jacobijner kh.) 1 nov. 1762.
4)  Ds. Taco Esges Kuiper, geb. Leeuwarden 28 sept. 1766, ged. 

(doopsgez.) Amsterdam 10 febr. 1788, theol. stud. ald. 1 juni 
1784, proponent 1 juli 1789, doopsgezind predikant te Grouw 
1789, Neustadt-Gödens (O-Fr.) 1799, Midwolde (Oldambt) 
1804 en Blokzijl 1807, lid provisionele municipaliteit 1795 en 
municipaliteit 1796-’98 van Idaarderadeel, overl. Blokzijl 7 
sept. 1813, tr. Grouw 6 nov. 1791 Cornelia Belkmeer, geb. ald. 5 
nov. 1770, ged. (doopsgez.) ald. 1 jan. 1791, overl. Bolsward 4 juni 
1854, dr. van Jan Belkmeer, heel- en vroedmeester te Grouw en 
Sneek, en Aaltje Hayes Visser.
Hun nageslacht is behandeld in Ned. Patriciaat 1960, pag. 217-
229, en id. 1962, pag. 387, in De Ned. Leeuw 1978, kol. 218-224.

7.  Frans Schonegevel, geb. Dokkum 2 juni 1734, overl. ald. 6 april 1735.

2/3.4. Frans Seerps, geb. Hallum 1698/’99, huisman op stem 75 (Doniastate) 
te Hallum (1728, ’32), tr. Hallum 7 sept. 1721 Grietie Jans, van Ternaard.
1725: Frans Seerps en Grietie Jans te Hallum lenen van hun oom Frans Fransen te 

Menaldum f100 en van Teeke Joukes te Waaxens, man van Siouckjen Seerps, van Alle 

Minnes vanwege zijn kinderen bij wijlen Grietie Sieerps en van Teeke Hendrix te 

Dokkum, man van Maike Sieerps, f499.70 

a  Getrouwd Leeuwarden 19 mei 1743.

Uit dit huwelijk:
Seerp Fransen, tr. 1e Ternaard 16 mei 1751 Mayke Pieters; tr. 2e 
Ternaard 3 sept. 1758 Ynske Johannes.

II. Tania II

De familie noemt zich naar de vader van Jadt Taeckedr (41), die in 1540 
op Taniastate te Blija boerde.
Voorzover leden van deze familie voorkomen in de parenteel Walpert 
(hoofdstuk III), zijn deze gegevens hier niet opnieuw opgenomen. 
Tetje Tania (20/21.2.2.3) voerde als voogdes van het Nieuwe Stadsweeshuis 
te Leeuwarden (1716 tot haar overlijden in 1728) als wapen: gedeeld; I de 
Friese adelaar; II doorsneden; a in blauw een gouden koornschoof; b in 
zilver drie groene klaverbladen.a

320/321. Syrck Vybaz, overl. voor 1504, tr. N.N.
1504: Sytse Tyeerckz te Pingjum en Eets Syrcksdr verkopen aan Symen Hendrickz en 

Aylke 9 pm te Kimswerd, hun aanbeërfd van hun (schoon)vader Syrck Vybaz voor 11 

klinkerden per pm.71 

Uit dit huwelijk:
1.  Eets Syrcksdr, tr. voor 1504 Sytse Tyeerckz te Pingjum.
2.  Wybe (Syrcxz), tr. ca. 1485 Katrijn Mentzedr en mogelijk 2e Lolck N., te 

Pingjum.72

3(?).  Pier = 160.

160/161. Pier Sircxz, medeëigenaar van drie sates onder Kubaard (namelijk 
Laerd en twee sates te Berckwert) en van Walpert (circa 1/5 deel) onder 
Wommels, overl. tussen 1530 en 1534, tr. ca. 1485 Fed Mentzedr [Walpert].73

Uit dit huwelijk:
1.  Heer Syrck Piersz, pastoor te Terzool, prebendaris te Baard, overl. 1575.
2.  Foppe = 80.
3.  Eelcke Piers, boer te Baard, tr. voor 1526/’27 Anck Obbedr, dr. van Obba 

Ryoerdz (162).
4.  Rints Piersdr, tr. Beencke Mathysz, te Kimswerd, overl. tussen 1540 en 

1546.
5.  Taede Piersz, boer te Wirdum, overl. 1553/54, tr. ca. 1530 Anck Tiettiedr, 

overl. voor 1561.
6.  Mintthye Piers, boer en kerkvoogd te Baard, tr. voor 1530 vermoedelijk 

Trijn N., overl. na 1558.

a  Hotso Spanninga, De blauwe wezen van Leeuwarden, geschiedenis van het Nieuwe 

Stadsweeshuis, Leeuwarden, 1988, pag. 199.
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80/81. Foppe Piers, boer op Berckwert te Kubaard, overl. tussen 1539 en 
1544, tr. voor 1526/’27 Tyedts Obbedr, overl. na 1558; zij tr. 2e Bolsward 28 
febr. 1545 Jacob Frericks [Eysma], te Bolsward (1529), schepen (1547-’51) ald., 
overl. ald. eind 1551, wedr. van N.N., en tr. mogelijk 3e voor 1558 Gatse N.N.74

Uit dit huwelijk:
1.  Obbe, volgt 80/81.1.
2.  Baucke, volgt 80/81.2.
3.  Pier = 40.

80/81.1. Obbe Foppez, boer op Berckwert te Kubaard (1552),75 overl. ald. in 
1557, tr. in 1547(?) Meints Gerckedr [Hoptilla], dr. van Gercke Feyckez, boer 
te Hoptille onder Huins, en Anck N.; zij hertr. in 1558 Gerben Harkez, 
boer op Tins (Tellens?) onder Wommels.
Uit dit huwelijk:
1.  Foppe Obbes, geb. ca. 1556, boer te Kubaard, overl. ald. voor 1617, tr. 

Kubaard voor 1583 Ancke Goris, overl. Kubaard voor 1617, dr. van 
Goris Piers en Tyam Sybrens.
1593: er wordt geïnventariseerd ten huize van wijlen Tyam Goris’ weduwe te 

Waaxens.76

1593: scheiding tussen Tyams erfgenamen, onder wie Foppe Obbez te Kubaard, 

man van Antke Goris, en Gerben Fopkes te Waaxens, man van Jouck Goris.77

1601: Foppe Obbes en Anke Gorisdr kopen 1½ pm weiland, gelegen in een stuk 

van 6 pm te Tzum, van Johannes Rispens en vrouw.78

1617: scheiding tussen de erven van Foppe Obbesz en Antke Gorisdr te Kubaard: 

Hero Foppisz te Folsgare als man van Taads Foppedr, Hercke Siouckez en Claas 

Jacobs vanwege hun vrouwen Mints en Jets Foppedrs, Obbe Foppisz te Kubaard 

en Gerben Fopkisz te Waaxens en Geercke Gerbens te Nijland als voogden over 

Goris, Pier en Thyam Foppes.79

Uit dit huwelijk:
1617: Gerben Fopkis te Waaxens en Geerck Gerbens te Nijland worden aangesteld 

tot voogden over Goris, in zijn twintigste, Pier, in zijn twaalfde, en Tyam, in 

haar zestiende jaar oud, minderjarige weeskinderen van Foppe Obbis en Antke 

Goris, te Kubaard overleden; naast hen waren er nog dochters Taads, Mints en 

Jets Foppes en een zoon Obbe Foppis, in zijn 24ste jaar oud; bij de beschrijving 

blijkt dat Obbe Foppis en Je1 Heerts, medeërfgenamen voor 1/7, 2500 goudgld. 

schuldig waren aan de boedel wegens overname van het bedrijf te Kubaard.80

1)  Taads Foppedr, tr. voor 1617 Hero Foppisz te Folsgare.
2)  Mints Foppedr, tr. voor 1617 Hercke Siouckez, overl. na 1625.
3)  Jets Foppedr, tr. voor 1617 Claas Jacobs, boer op stem 5 van 

Deersum (1640), overl. ald. in 1644.
1644: Goris Foppes te Kimswerd en Pyter Sybolts te Kubaard worden 

aangesteld tot voogden over Wyts, in haar 24ste, Andrys, in zijn 21ste, en 

Tyam, in haar vijftiende jaar oud, de minderjarige kinderen van wijlen 

Claes Jacobs en Jets Foppes te Deersum.81

4)  Obbe Foppes, geb. ca. 1594, boer te Kubaard, overl. voor 1658, tr. 
voor 1617 Je1 Heerts, overl. voor 1658; zij hertr. Minne Takes.
2 maart 1658: Cornelis Heeres wordt aangesteld tot voogd over Heert 

Obbes, 21 jaar oud.

6 maart 1658: Dr. Arnoldus Copius wordt aangesteld tot voogd over 

de weeskinderen van wijlen Obbe Foppes en wijlen Jell Heerts, die 

hertrouwd was met Minne Takes; de erfenis wordt afgestaan aan de 

crediteuren.

5)  Goris Foppes, geb. ca. 1598, te Kimswerd (1644).
6)  Tzamke Foppes, geb. ca. 1602, kinderloos overl. Franeker in 

1625, tr. Harmen Oenes, overl. (voor) 1625.
1625: te Franeker wordt het sterf huis beschreven van Harmen Oenesz 

en Tzamke Foppedr, beiden overleden, in presentie van Obbe Foppes, 

Claas Jacobs, Harcke Syouckes en Oene Syurdtsz, mede vanwege Gorys, 

Pier en Taetz Foppes en Aat Oenedr, weduwe van Sierck Siercxz, tezamen 

erfgenamen van de overledenen.82

7)  Pier Foppes, geb. ca. 1606, overl. na 1625.
2.  Grets Obbedr, overl. voor 1593, tr. voor 1577 Ids Edez, te Ypecolsga; hij 

hertr. circa 1598 Goeyts Reitzedr.
1577: Ids Edez vanwege zijn vrouw Greets Obbedr, Foppe Obbez en Gerben 

Harkez vanwege zijn vrouw Ments zeggen Willem Dircxz te Berkwerd de huur 

op van hun landen.83

1581: Ids Eedesz te Ypecolsga contra Epe Lyolfsz met zijn zoon Nanne.84

1593: Idts Edez te Ypecolsga met zijn kinderen bij wijlen Grets Obbedr contra 

Ebe en Wlck Wlckes.85

1594: Idts Edes verlaat de huur van 2 pm van Epe Lioeloffs.86

1597: Jonge Jouckes en Gerck Gercx te Huins kopen 6 pm in Hoptilstere zate te 

Hilaard van Ids Eedes te Ypecolsga vanwege zijn kinderen bij Graets Obbedr; 

oudoom Wpke Gercks protesteert.87

1616: Ide Idses en Fouck Eebedr te Grouw kopen 11 pm aldaar van Goeyts 

Reytsedr, vrouw van Saecke Gerbens, te Ypecolsga voor 408 goudg.; zowel 

verkoopsters broer Symen Reitsez als Lolle Poppez te Ypecolsga als voogd over 

Reitse, 16, en Greets, 14, Idzes verlangen het niaar.88

Uit dit huwelijk:
16 maart 1609: op verzoek van Eede Idses en Sinne Syercxz, man van Tziets 

Idsdr, als broer en zuster en derhalve naaste bloedverwanten van Obbe en 

Mynts Idses wordt de oom Foppe Obbez te Kubaard aangezocht om de voogdij 

over de twee kinderen op zich te nemen, die zich bereid verklaart als Aete 

Popckes of iemand anders medevoogd wordt; aangezien dit niet het geval is, 

wordt Foppe op zijn verzoek ontslagen.89
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18 mei 1609: Tsalingh Jouckez te Grouw wordt aangesteld tot voogd over Obbe 

Eedez (sic) om hem bij te staan in zijn zaak tegen Eede Idsz inzake verschenen 

renten.90

11 mei 1610: op verzoek van Eede Idses worden Foppe Obbez te Kubaard en Aete 

Popckez te Aegum tot voogden over zijn zuster Mynts Idsedr aangesteld.91

1620: Aete Popckesz te Aegum overlegt de rekening van zijn voogdij van 1611-’17 

over Mindts Idzedr aan haar erven Ide en Obbe Idzes, Sinne Syrcksz als vader 

van zijn kinderen Obbe en Tziets bij wijlen Tziets Idzedr en Feddrick Feddricksz, 

man van Gredts Sinnedr; er waren inkomsten van verkocht land te Ypecolsga; de 

inkomsten bedroegen 536 goudg. 7 st. en de uitgaven 529 goudg. 7 st.92

1)  Eede Idses, gebruiker en eigenaar van Romkemasate, stem 67 
van Grouw, overl. 1639, tr. Fouck Ebedr.
1635: Ede Idses en Fouck Ebedr onder de klokslag van Grouw zijn 400 

goudg. schuldig aan de voogden van de twee minderjarige kinderen van 

Ebe Cornelis; hij stelt de door hem gebruikte sate tot onderpand. In 1656 

(marge) verklaart Fouck Ebes dat de schuld is afgelost.93

1639: In De Bird onder Grouw wordt de nalatenschap beschreven van Ede 

Idses op verzoek van Reitse Idses en Euert Claesz als voogden over de 

kinderen van Obbe Idses, Grets Idsedr met haar kinderen bij Upcke Edes 

Hoitema en bij Otte Ottes, Grets Sinnedr, vrouw van Matijs Conraads, te 

Edam en Obbe Sinnes te Rotterdam als erfgenamen van hun broer resp. 

oom en diens weduwe Fouck Ybedr; de sate is eigen behoudens 3 pm van 

Ate Popckes en 2 pm van Grets Idses; de armen van Grouw is 25 goudg. 

besproken.94

2)  Tziets Idsdr, tr. voor 1609 Sinne Syercx, wordt burger van 
Sneek 16 dec. 1615; hij hertr. Sneek 7 nov. 1617 Syts Sybrants.

3)  Obbe Idses, geb. circa 1585, boer te Grouw, Indijk, daar overl. 1625, 
tr. 1. circa 1608 Wyts Wytsedr, dr. van Wytse N. en Bauck Claesedr; 
tr. 2. 1615 Aeff Fransdr, dr. van Frans Claesz, te Woudsend.
1614: Obbe Idtsz te Grouw is 405 goudg. schuldig aan Joucke Tiallings en 

Trijn Piers; hij stelt zijn aandeel in de sate in De Bird, gebruikt door Ide 

Idses, tot onderpand.95

1615: grootmoeder Bauck Claesedr te Grouw, vrouw van Tziallingh Jouckes, 

van Greets, weesdochter van Obbe Idzez te Grouw bij wijlen haar dochter 

Wyts Wytsedr, maakt een scheiding met Obbe, die wordt bijgestaan door 

zijn schoonvader Frans Claesez te Woudsend. Obbe zal het kind 50 goudg. 

uitkeren. In 1628 (marge) kwiteert Grets Obbedr te Leeuwarden voor 

ontvangst van 50 goudg. van Trijn Piersdr, weduwe van Joucke Tiallingsz.96

1625: te Indijk wordt de nalatenschap gescheiden van Obbe Idsez door de 

weduwe Aeff Fransdr, bijgestaan door haar vader Frans Claesz, wegens 

hun vier kinderen en Ede Idsesz te Grouw als voogd over Grets Obbedr, 

circa 16 jaar, uit Obbes eerste huwelijk met Wyts Wytsedr.97

1635: Gretske Idsedr, vrouw van Wpcke Hoytema, te Woudsend verkoopt 

als naaste verwante van Ids en Claes, kinderen van wijlen Obbe Idses, aan 

Ede Idses de landen die de kinderen hadden geërfd van hun tante Mints 

Idsedr voor 200 goudg.98

4)  Mynts Idzedr, overl. 1617.

80/81.2. Baucke Foppes, boer te Tzum, overl. (voor) 1553, tr. voor 1551 Eelck 
Tzalinghdr, overl. (voor) 1553.
1551: Baucke Foppez en Eelck Tzalinghdr te Tzum verkopen (met recht op terugkoop 

binnen vijf jaar) aan Ryuerdt Obbez (162/163.3) en Tyedt te Jorwerd een rente van 6 

goudgld. uit 5 pm te Berkwerd onder Kubaard voor 100 goudgld.99

Uit dit huwelijk:
1553: Sicke Oetsz oppe Campena en Obbe Foppez te Kubaard worden aangesteld tot 

voogden over het weeskind van wijlen Baucke Foppez en wijlen Eelck Tsaelincks.100

N. Bauckes, vermeld 1553.

40/41. Pier Foppes Tania, van Kubaard, boer op Taniasate te Blija, overl. 
na 1607, tr. voor 1558 Jadt Taeckedr, overl. 1596/1607; zij tr. 1e Doede Jans 
[Banga], overl. voor 1555(?).
Uit dit huwelijk:
1.  Doede, volgt 40/41.1.
2.  Taecke (Taco), volgt 40/41.2.
3.  Foppe = 20.
4.  Rintse, volgt 40/41.4.
5.  Tiete, volgt 40/41.5.
6.  Rintz Piersdr Tania, overl. voor 1607.
Uit haar eerste huwelijk:
7.  N. Doedes [Banga].

40/41.1. Doede Piers (van) Tania, erfde een sate van 45 pm te Kubaard 
(later verkocht), door de Spanjaarden gevangen gehouden te Oldenzaal, 
te Blija (1584), burger van Franeker 23 dec. 1590, daarna op Ameland 
(1599), tr. voor 1583 (ca. 19 à 20 jaar oud) Agneta Harckedr Popma, dr. van 
Heerko Riencksz Popma en Anna Riencksdr Roorda.b

1583-’85: Doede van Tania te Blija procedeert als man van Agniet Harcke Popmadr 

tegen Hans Galema te Menaldum, die veroordeeld wordt rekenschap af te leggen van 

zijn voogdij over Agniet.101

a  Geneal. Jierboek 2000, pag. 89.

b  Heerko Popma, overl. 8 juni 1554, Anna Roorda overl. 14 aug. 1548: D.J. van der 

Meer, Grafschriften tussen Vlie en Lauwers, deel IV (Menaldumadeel), pag. 122 (in voce 

Menaldum); Stamboek van den Frieschen Adel, deel I, pag. 288 en 313, De Walle nr. 4422.
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Uit dit huwelijk:
1.  Heerco Doedes Tania, geb. in 1578, phil. et ling. stud. te Franeker 

7 juni 1594, notaris te Hallum, overl. 1613/’15, tr. Tied Ferckdr, van 
Hallum (1615), overl. voor 1622, dr. van Ferck Doedes en Trijn 
Douwedr; zij hertr. (ondertr. Dokkum [stadh.] 19 juli 1615) Dirck 
Claes, burgemeester 1618 en gemeensman 1624 ald.
1615: Foppe Obbisz te Kubaard koopt 41 pm 9 eins en zijn sate “te Brackwardt” 

van Foppe Piers Tania en Syouck Sickedr te Blija voor 75 goudgld. per 

pondemaat; niaar door Tied Ferckdr, weduwe van Heerke Tania, te Hallum uit 

naam van haar dochter Tryncke.102

Uit dit huwelijk:
28 okt. 1624: te Dokkum wordt Rienck Jelles aangesteld tot voogd over Trijntie 

Heerckes Tannia, zeventien jaar oud, om de weesrekening af te nemen van de 

voogden Sybren Agges te Franeker en Foppe Tannia te Blija, die vervolgens van 

hun voogdij ontslagen worden.

Trijntje Heerckes Tannia, geb. 1606/’09, tr. (in 1627) Gossuinus 
Atsma, secretaris van Baarderadeel 1626, lidmaat te Jorwerd 
1639, overl. Mantgum 9 juni 1644; hij hertr. Conierke Gerrits, 
deed belijdenis te Jorwerd 23 of 24 maart 1640.
7 sept. 1627: Gossuinus Atsma, secretaris van Baarderadeel, wordt 

aangesteld tot voogd over zijn vrouw Trijntie Tania, in haar negentiende 

jaar, bijgestaan door Gerben Taeckes Tania.103

2.  Jad Doedes Tania, overl. na 1636, tr. 1e Cornelis Pieters; tr. 2e voor 1626 
Joannis Hemmes, lakenkoper te Franeker, overl. na 1636.
1626: Johannes Hemmes te Franeker en Jat Doededr zijn 678.14.- goudgld. 

schuldig als restant van een schuld aan Joost Claesen Anselo, lakenkoper te 

Amsterdam, wegens geleverd wollen laken.104

Uit het eerste huwelijk:
Pier Cornelis Tannia, geb. Ferwerd, burger van Dokkum 14 nov. 
1643, overl. voor zijn echtgenote, tr. (ondertr. Dokkum [stadh.] 
6 maart 1641) Rintske Riencks, overl. voor 1657, dr. van Rienck 
Jelles en Trijntie Doedes Tania (40/41.1.3) en weduwe van Jan 
Vallinc (Wallinck).

3.  Trijntie Doedes Tania; overl. na 1643, tr. voor 1623 Rienck Jelles, van 
Wierum, burger 21 dec. 1614 en herbergier (1637) te Dokkum, overl. 
na 1643.
1623: Rienck Jellis heeft als man van Trijntie Tania een kwestie met Dirck 

Jansz te Gaetse, mede vanwege zijn vrouw Remck Jelledr, over een vordering 

uit 1621.105

1636: Rienck Jelles en Trijntie Tania (tekent als Trintie Doedes Tania) te Dokkum 

verkopen aan Piter Foppes Tania en Griet Cornelisdr onder de klokslag van 

Blija 1/3 van Klein Taniasaate en landen, groot ca. 10 pm (gebruikt door Wybe 

Liuppes), de kopers ten oosten en zuiden naastgelegen, voor 106 goudgld. per 

pondemaat; Joannis Hemmes en Jad Doedes tekenen mede ter approbatie.106

1643: Rienck Jelles en Trijntie Doedes Tannia, burgers van Dokkum, verkopen 

9 pm 9 eins weiland juist buiten de Halfmaenspoorte voor 200 goudgld. 

per pondemaat aan Schelte van Aytyema, secretaris ter admiraliteit ald., en 

Rijckien van Rosema.107

Uit dit huwelijk:
1)  Rintske Riencks, overl. voor 1657, tr. 1e (ondertr. Dokkum 

[stadh.] 19 sept. 1635) Jan Vallinc (Wallinck), geb. ca. 1611, overl. 
voor maart 1637, zn. van mr. Haie Obbes Vallinc, procureur-
postulant fiscaal; tr. 2e Pier Cornelis Tannia (40/41.1.2.1).
3 dec. 1634: Leonardus Bodenzee wordt aangesteld tot voogd over Jan, 

in het 24ste, Abbe, in het 22ste, en Claes Vallinc, negentien jaar oud, tot 

verkoop van land.

11 juni 1636: herbergier Rienck Jelles wordt aangesteld tot voogd over 

Claes Vallinc om diens vordering op Franciscus Basius te innen.

2 maart 1637: herbergier Rienck Jelles wordt aangesteld tot voogd over de 

ongeboren vrucht (“vitris”) van zijn dochter Rinske Riencks, weduwe van 

Jan Vallinc.

18 nov. 1650: Jacob Meynerts te Amsterdam draagt een dwarshuis met 

loods en plaats te Dokkum aan de Hoge Polle voor 215 goudgld. op aan 

Pier Cornelis Tannia en Rintske Riencks, burgers ald.108

29 sept. 1657: burgemeester Hendrick Jansen jr. wordt aangesteld tot 

voogd over Angnietie Jans Wallinck, in het 21ste jaar, weesdochter van 

wijlen Jan Wallincq en wijlen Rinske Rienxs om een scheiding te regelen 

met de armvoogden van Dokkum.

27 okt. 1657: op verzoek van burgemeester Hendrick Jans jr. als voogd 

over Agniete Jans Wallincq voor ½ en de weesvoogden van Dokkum, 

opzichters over Pyter, Cornelis en Jan Piers, erfgenamen voor de andere 

½, wordt de nalatenschap beschreven van Rinske Rienx, laatstelijk 

weduwe van Pier Tannia: aan vastgoed is er een huizing en plaatske 

omtrent de Hoge Polle, verkocht voor 218.8.- goudgld.; aan de dochter 

Angeniet Jans komt toe van venen in de Rottevalle f560 en nog f200 van 4 

pm lands te Heerenveen.109

40/41.2. Taecke (Taco) Piers Tania, te Blija, overl. voor 26 sept. 1607, tr. (ca. 
23 jaar oud) voor 1594 Jancke Tiepckdr.
Uit dit huwelijk:
1.  Tjepcke Taeckes Tania (?), mogelijk stamvader van een Tania-takje in 

het grensgebied van Groningen en Friesland.
2.  Gerben Taeckes Tania, geb. Blija, burger 1611 en bakker te Leeuwarden, 

lidmaat van de Waterlandse doopsgez. gemeente te Harlingen 1648, 
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1652 en 1655, voorstander (1642) en diaken (1655) daarvan, tr. 1e voor 
1615 Ningen Jans, overl. voor 1625, dr. van Jan Minnesz, burger en 
koopman te Leeuwarden, en Aaltie Martens en weduwe van Gerben 
Feckesz; tr. 2e Marij Evouts, weduwe van Pier Hettes; tr. 3e (in 1646) 
Claaske Martens, lidmate van de Waterlandse doopsgez. gemeente te 
Harlingen 1648, 1652 en (als weduwe?) 1655.
1615: estimatie ten huize van Ningen Jansdr, weduwe van Gerben Feckesz en 

dan hertrouwd met Gerbren Teckesz; haar schoonvader was Fecke Gerbens te 

Workum; Ningen was erfgename van onder andere ¼ van een huis te Sloten 

van haar dochter Gerbrich bij haar eerste man.110

1625: te Leeuwarden wordt de nalatenschap beschreven van Ningen Jans, vrouw 

van Gerbrand Tania (geen eed, maar onder “jae ende neen”) op verzoek van 

Gerryt Geerts, koperslager, als voogd over de drie kinderen Hiltie, Lijntie en 

Jan; beschreven worden onder andere granen, broden en bakgereedschap; er is 

een kleine vordering op Tyepcke Tannie.111

1626: estimatie ten huize van Jan Minnes, burger-koopman, weduwnaar van 

Aaltie Martens, dan hertrouwd met Tiedtie Clasedr, ten verzoeke van Minne 

Jans, Maaicke Jans, vrouw van Syds Bockisz, Lubke Jans, vrouw van Pieter 

Thomas, Gerben Tannia als vader van zijn zoon bij wijlen Hiltie (!) Jansdr en 

Sydske Henrixdr als moeder van haar kinderen bij wijlen Marte Jans (onder “jae 

ende neen”); het vastgoed bestaat uit een huis aan de Noordzijde van de Tuinen.112

1639: Taecke Gerbens Tania, bakker te Grijpskerk, en Gerske Tonis bekennen 

f500 schuldig te zijn aan Michiel Rinses, burger-hopman te Leeuwarden, als 

voogd over het weeskind van Roeloff Harmens, met als onderpand 1/5 van een 

huis aan de Tuinen dat Taecke geërfd had van zijn grootvader Jan Minnes; de 

akte wordt mede ondertekend door zijn vader Gerben Tania.113

1642: Gisbert Gisbertsz, mr. stadstimmerman van Harlingen, en Rinske Jans te 

Workum voor ½ en Gerben Tania, burger van Harlingen, als voorstander der 

armen van de Waterlandse gemeente voor ½ erfgenamen van Jantien Petersdr, 

weduwe van Willem Hendricxz.114

Uit het eerste huwelijk:
1)  Hiltje Gerbens Tania, van Harlingen, tr. ald. (stadh.) 18 maart. 

1643 Tijmen Tijmens Postema,a mr. chirurgijn te Harlingen, 
overl. na 1659.

2)  Lijntie Gerbens Tania, vermeld 1625.
3)  Taecke Gerbens Tania, vermeld te Leeuwarden 1625 (als Jan), 

1626 en 1639, dan bakker te Grijpskerk.

40/41.4. Rintse Piers Tania, eerst boer op Taniasate te Blija met zijn broer 
Foppe, daarna te Arum (1608) tot 1632, overl. 1632(/’33), tr. (ca. 23 jaar oud) 

a  Geneal. Jierb. 2008, pag. 154.

Teth Liuuedr, overl. in het dorp Arum in 1648, dr. van Lyuue Rinckes, op 
Sickemahuis te Arum 1578, en Wyeb Idts Harckedr (ook vermeld sub 
160/161.4.1.2).
1608: Rintze Pyers Tanya te Arum legt de rekening over van zijn voogdij sedert 1607 

over Fedtcke, weesdochter van Benedix Wpckez en Lampck Lyuuedr te Arum.115

1611: Rintze Tanya legt de rekening over van zijn voogdij sedert 1608 over diezelfde 

Fedtcke aan de nieuwe voogd en schoonvader Tymen Franssen Eysma te Bolsward; 

Taecke Taeckes is Fedtckes stiefvader.116

1613: Wyb Ids Harckedr, weduwe van Liuue Rinckes, is te Arum overleden; haar 

dochter Tet Liuuedr, vrouw van Rintie Tania te Arum, is gebruikster van 50 pm 

ald., af komstig van wijlen haar vader; Tymen Fransz Eysma is voogd over Fedtke 

Benedicti, vrouw van Frans Timens Eysma.117

1613: scheiding van bezit tussen Rintze Tanya te Arum als man van Tet Lyuuedr en 

Tymen Franssen Eysma als voogd over Fed Benedicti, dochter van Benedix Wpckes 

bij Lampck Lyuuedr; verwezen wordt naar het testament van Wyb Idzedr, weduwe 

van Lyuue Rinckes, moeder resp. grootmoeder der contractanten; Tet zal een bed 

met toebehoren, dat zij geërfd had van haar moeder, behouden.118

1632: Rinse Piersen Tania en Teth Lieuwedr te Arum kopen een “halff huis ende 

stede” in de “kerkeburen” ald. van Ulbe Gerryts voor 360 goudgld.119

1648: in de kerkeburen te Arum wordt het sterf huis beschreven van Teth Lieuwedr, 

weduwe van Rinse Tania, in presentie van de zoon Pier Rinses en op aangeven van 

Rienck Meintedr, vrouw van Pier Tania; er waren vier kinderen: 1. wijlen Jatke 

Rinsedr, die bij haar eerste man Sybren Ruyrdtsen een zoon Sybren Sybrens had en 

bij haar tweede man Gerryt Gerryts drie kinderen Rinse, Saecle en Gerryt Gerryts, 

2. wijlen Rints Rintsedr met zes kinderen bij Epe Eebs: Wypck, Eeb, Lamck, Griet, 

Engel en Rinse Epes, 3. wijlen Rinck Rinsedr met drie kinderen bij Tiepcke Dircx: 

Dirck, Rintse en Auck Tiepckes, 4. de meerderjarige zoon Pier Rintses te Arum. 

Beschreven worden het testament van Rinse Tania en Teth Lieuuedr van 21 febr. 

1632, drie vorderingen, waarvan twee van 1000 goudgld. op Epe Eebs, het testament 

van Wyb Lieuues van 4 dec. 1611, de (boeren)huizing te Arum, bewoond door de zoon 

Pier met 80 pm lands, waarvan 61 pm eigen, 16 pm van de vrouw van Frans Tymens 

Eysma en 2½ pm van de erven van Horatius Meyntsma. Pier koopt die 61 pm van zijn 

medeërfgenamen voor 171.12.- goudgld. per pm, dus in totaal 10.457.4.- goudgld.120

1650: Gerryt Gerryts te Pingjum namens zijn kinderen bij wijlen Jantie Rintiedr, 

Epe Eebs te Hilaard met en wegens de meerder- en minderjarige kinderen bij wijlen 

Rins Rinsedr Tania en Jildert en Marten Dircx als voogden over de weeskinderen van 

Tiepcke Dircx en Rins Rinsedr te Arum als erven van Rinse Tania en Tet Lieuuedr 

te Arum verkopen ¾ van ca. 61 pm aan Pier Rinses Tania, die het overige ¼ deel 

reeds bezit.121

1653: scheiding van het bezit: Jildert en Marten Dircks hebben als voogden over de 

kinderen van Tiepcke Dircx en Rinck Tania een tegoed van 535 goudgld. blijkens de 

slotafrekening van 29 mei 1648 van Tet Rinses Tania (weduwe); Sicke Tania te Bozum 



130 131gene alogysk j ier boek 2 016 k wartier en seer p fr ansen en w y tske fr ansen

treedt op als voogd over de kinderen van Ipe Eebis en Rins Rinsedr, de oudste, 

Eeb Epes (tekent als Jeff Epes), is meerderjarig, Willem Thomas en Wypck Epes te 

Bremen worden vertegenwoordigd door haar vader Ipe Eebs; schoonzoon Gerryt 

Gerryts is nog in leven evenals zoon Pier Rintses, die ziek is en vertegenwoordigd 

wordt door zijn vrouw (die tekent als Rynck Meyntes Bouwstr[a]) en door haar zwager 

Wierd Agges; de meerderjarige kleinzoon Dirck Tiepckes woont te Bolsward.122

Uit dit huwelijk:
1.  Jatke Rinsedr Tania, overl. voor 1648, tr. 1e Sybren Ruyrds Kingma, 

overl. (voor) 1631; tr. 2e voor 1632 Gerryt Gerryts, te Harlingen (1632), 
te Pingjum (1650).
1631: Jattie Rinses Tania, weduwe van Sybrant Rioerdts, burgerse te Harlingen, 

koopt een huis ald.123

1632: ten huize van Jattie Rinses Tania, vrouw van Gerryt Gerryts te Harlingen, 

wordt geïnventariseerd; Piter Ruirdts Kingma en Lieuue Tania zijn voogden 

over Jatties kinderen uit haar eerste huwelijk met Sybrant Ruyrdtsen Kingma; 

de inboedel ad f 875 en het vee enz. ad f525 komen aan Jattie en Gerryt toe; het 

huis aan het kerkhof is voor f2730 verkocht, een ander huis, aan de Voorstraat, 

niet; de twee kinderen van Sybrant krijgen ½ van dit (?) huis, bewoond door 

burgemeester Belida, en f350.124

Uit het eerste huwelijk:
1)  kind, overl. tussen 1632 en 1648.
2)  Sybren Sybrens Cingma, tr. Harlingen 28 juli 1658 Aeltie Gosses.
Uit het tweede huwelijk:
3)  Rinse Gerryts, vermeld 1648.
4)  Saecle Gerryts, vermeld 1648.
5)  Gerryt Gerryts, vermeld 1648.

2.  Lieuwe Rintzes Tania, boer op de “Calebijtters camp” te Arum, overl. 
voor 1642, tr. ca. 1632 Neenck Watsedr [Baarda]; zij hertr. in 1642 
Doede Hansz, van Wommels.
1642: op verzoek van zijn moeder Tet Rinses Tania en zijn weduwe Neenck 

Watsedr wordt het sterf huis van Lieuue Renses Tania op “Calbijtters camp” 

beschreven; Neenck is hertrouwd met Doede Hansz, van Wommels; de 

aangetrouwde oom Gerryt Gerryts wordt benoemd tot voogd over het weeskind 

Rinse, acht jaar oud; tot de boedel behoren “een gehele overiaersche bargh, 

op gusteren geslacht ende alsoo noch in ’t geheel sijnde”, de huizing met 32 

pm eigen land (in 1636 van Tettie Renses Tania weduwe gekocht voor 8300 

goudgld.) en 34 pm gehuurd kerkeland (akte verder afgebroken).125

Uit dit huwelijk:
Rinse Lieuwes Tania, geb. ca. 1634, overl. tussen 1642 en 1648.

3.  Rints Rintsedr Tania, overl. voor 1648, tr. Epe Eebs, (brouwer te 
Franeker?), te Hilaard (1650).
Uit dit huwelijk:

1)  Wypck Epedr, tr. voor 1653 Willem Thomas, te Bremen.
2)  Eeb (Jeff ) Epes, geb. voor 1628, vermeld 1648 en 1653.
3)  Lamck Epes, geb. na 1628, vermeld 1648 en 1653(?).
4)  Griet Epes, geb. na 1628, vermeld 1648 en 1653(?).
5)  Engel Epes, geb. na 1628, vermeld 1648 en 1653(?).
6)  Rinse Epes, geb. na 1628, vermeld 1648 en 1653(?).

4.  Rinck Rinsedr. Tania, overl. voor 1648, tr. ca. 1628 Tiepcke Dircx.
Uit dit huwelijk (te Arum 1650):
1648: Teth Rinse Tania, weduwe te Arum, legt de rekening over van haar 

administratie sedert 1634 over de weeskinderen van Rinck Tania en Tiepcke 

Dircx in handen van hun ooms Jildert en Marten Dircx.126

1651: Jeldert en Marten Dircx leggen de rekening over van hun voogdij sedert 

1648 over Dirck, 21, Rinse, achttien, en Auck Tjepckes, veertien jaar oud.127

1653: Pier Rinses Tania te Arum, Jildert Dircx te Oosterlittens en Marten Dircx 

te Jorwerd leggen de rekening over van hun voogdij sedert 1651 over Dirck, 

Rinse en Auck, weeskinderen van Tjepcke Dircx en Rinck Rinia.128

1)  Dirck Tjepckes, geb. ca. 1630, deed belijdenis te Bolsward 4 nov. 
1654, tr. Bolsward 22 jan. 1654 Antie Harmens, weduwe van Jan 
Willems.

2)  Rinse Tjepckes, geb. ca. 1633, vermeld 1653.
3)  Auck Tjepckes, geb. ca. 1637, vermeld 1653.

5.  Pier Rintses Tania, boer te Mantgum en Arum als opvolger van 
zijn ouders in 1632, overl. na 1671, tr. (voor) 1639 Rienkjen Meintes 
Buwarstra, overl. Arum in 1671, dr. van Meinte Riencx en Eets 
Peterdr te Mantgum en weduwe van Jacob Thomas.
5 maart 1639: te Leeuwarden worden Hartman Tomas en Doecke Tomas 

Spriens aangesteld tot voogden over Hiltie, negen, en Eetske Jacobs, zeven jaar 

oud, weesdochters van Jacob Tomas bij Int (?) Meintes, die hertrouwd is met 

Pier Tania.

1649/’50: Pier Tania koopt zijn zusters kinderen uit uit hun ¾ deel van de ca. 

61 pm van de boerderij.129

1671: op verzoek van Willem Heerkes, mr. wagenmaker te Tzummarum, 

als voogd over het weeskind van Jan Heerckes te Kimswerd en Hiltie Jacobs 

(kleinkind van de overledene bij haar eerste man) wordt het sterf huis van 

Rienkien Meintes, vrouw van Pier Rinses Tania, huisman, te Arum beschreven, 

terwijl Wierd Agges, executeur van Wonseradeel, optreedt namens de kinderen 

van wijlen Eetske Jacobs (ook kleinkinderen van de overledene); aangevers 

zijn Pier Tania, Jacob Tania en zijn schoonzuster Jif ke Pieckes; het vastgoed 

bestaat uit de huizing te Arum en ca. 30 pm eigen land; onder de papieren een 

kwitantie uit 1659 van Wierd Agges en Eetske Jacobs voor de ontvangst van haar 

vaders goed, uit 1662 van Rinse Piers Tania en Jifie Pieckes voor de ontvangst 

van 1200 goudgld. en uit 1664 van Jacob Piers Tania en Siouck Alesdr voor de 
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ontvangst van ook 1200 goudgld.; het mutuele testament van Pier en Rienckien 

dateert van 28 mei 1668.130

Uit dit huwelijk:
1)  Rinse Piers Tania, kwam met attestatie naar Welsrijp 4 juni 

1677, huisman ald., ging met attestatie naar Achlum 30 juli 
1686, huisman ald., overl. ald. in 1694, tr. 1e in 1662 (?) Jif ke 
Pieckes Grada, overl. na 1675; tr. 2e Franeker 29 sept. 1678 Sycke 
Sybrandsdr, deed belijdenis te Welsrijp 31 mei 1680, ging met 
attestatie naar Achlum 30 juli 1686, overl. na 1694.
1694: Pieco Rinses, huisman te Achlum, en Pieter Jans, huisman te 

Dongjum, als voogd over Rienck Rinses enerzijds en Syke Sybrens, 

weduwe van Rinze Piers Tania, in leven huisman te Achlum, mede 

voor haar kinderen, anderzijds maken een scheiding; Syke wordt nogal 

bezwaard door haar huis vol kinderen (in margine 1695: er wordt 

afgerekend; Rienck staat ook dan nog onder voogdij).131

2)  Jacob Piers Tania, te Arum en Tzum, tr. 1e in 1664 (?) Siouck 
Allesdr, overl. in 1671, weduwe van Sybe Piers, huisman te 
Arum; tr. 2e (procl. Franeker [stadh.] 21 sept. 1673) Griet Jans, 
weduwe van ds. Johannes Gosuini Wiglama, phil. et ling. lat. 
stud. te Franeker 9 juni 1656, waarsch. proponent.
1663: Sybe Piers, huisman te Arum, is overleden; zijn weduwe Siouckjen 

Alledr hertrouwt Jacob Piers Tania.132

1671: Siouck Allesdr, vrouw van Jacob Piers Tania, is te Arum overleden; er 

zijn alleen kinderen uit haar eerste huwelijk; in 1673 regelt hun stiefvader 

Jacob een scheiding van bezit.133

40/41.5. Dr. Tiete Piers Tania, geb. ca. 1572, student in de artes te Franeker 
11 mei 1590, jur. stud. te Leiden 28 maart 1594, promoveerde ald. 21 juni 
1594, advokaat voor het Hof van Friesland, burger te Leeuwarden 1597, 
overl. voor 1601, tr. (ca. 24 jaar oud = 1596) Impck Broersdr, overl. (Jorwerd?) 
in 1640, dr. van Broer Ulbes en Tied Beernts; zij hertr. tussen 1599 en 
1601 Ryurdt Eelckes (162/163.3.1.1) en mogelijk – wonende te Sneek – 
Bozum 9 sept. 1621 Pier Hayis, wedr. ald.
Uit dit huwelijk:

Broer Tietes Tania, boer op stem 15 te Bozum (1640), te Wieuwerd 
(1661), overl. voor 1669, tr. ca. 1625 Gatske Sybrens, deed als weduwe 
belijdenis te Jorwerd 28 mei 1669, waarsch. dr. van Sybren N. en 
Teets (of Trijn) N.a

a  Haar broer Jan Sybrens, van Jorwerd, tr. Eesterga 14 dec. 1634 Griet Watzes, van 

Weidum, waaruit kinderen (gedoopt te Lemmer): Teets, Watske, Jantie, Sybren, 

Sioert en Trijntie.

1641: Broer Tania en Gats Sybrens te Bozum lenen 300 goudgld. en nog eens 

100 goudgld. van Jan Sybrens, zijn zwager te Lemmer.134c

1661: Broer Tania, huisman, en Gatske Sybrens te Wieuwerd lenen f200 van 

Sophia Anna van Taeken ald.135 

Uit dit huwelijk:
1679: Tiete, Ruirdt en Jan Broers Tania te Bozum, Winsum en Jorwerd 

procederen als ooms van Geertie Wulteti, enige weesdochter van ds. Vultetus 

Henrici, predikant te Minnertsga, bij Geertie Broers Tania tegen Ruyrdt 

van Dambits te Minnertsga: zij betogen dat Van Dambits debiteur is van het 

weeskind en daarom ongeschikt om als voogd de administratie voor haar te 

voeren; Van Dambits betoogt dat ze blij mogen zijn met hem als voogd, want 

dat hij liever andere dingen deed.136

1)  Tiete Broers Tania, boer op stem 14 te Bozum,a overl. na 1679, 
tr. Bozum 25 dec. 1653 Hylck Freercksdr, weduwe van Thomas 
Harckis.

2)  Tyedt Broers Tania, deed belijdenis te Jorwerd 24 febr. 1665, als 
weduwe lidmate ald. 1688, tr. (3de procl. Jorwerd 31 juli 1653) 
Hessel Andles, overl. voor 1681.
1660: Hessel Andles en Tiettie Broers te Jorwerd lenen 80 goudgld. van 

kapitein jr. Sybrandt van Waltha en Franske van Doyum om de niaarkoop 

van een huis te bekostigen.137

1661: Hessel Andles en Tiettie Broersdr Tania te Jorwerd kopen zekere 

huizinge met de vrije tapperij voor 1350 goudgld. van Evert Cornelis, 

gewezen biersteker te Leeuwarden.138

1662: jr. Sybrandt van Walta, kapitein van een compagnie te voet, en mr. 

Lyuue Clases Fopma, schoolmeester te Jorwerd, kopen een kamer met 

voorhuis voor 320 goudgld. en een loods voor 30 goudgld. van Hessel 

Andles en Tiettie Broers Tania.139

1663: Bauck Heredr, weduwe van Jasper Jaspers te Jorwerd, koopt een 

kamer en steed ald. voor 112 goudgld. van dezelfde Hessel en Tiettie.140

3)  Ds. Sibrandus Tania, van Sneek (1649), phil. stud. te Franeker 26 
juli 1649, deed belijdenis ald. 20 juli 1651, predikant te Kubaard 
en Waaxens 1656, overl. eind juni 1670, tr. (att. van Franeker 18 
dec. 1657) Antie Ultiesdr, deed belijdenis te Franeker 14 juli 1655.

4)  Imck Broers Tania, ged. Bozum 20 april 1634, ging met attestatie 
van Wieuwerd naar Jorwerd 28 mei 1669, vandaar naar 
Minnertsga 15 jan. 1675, overl. ald. 6 maart 1675, begr. Jorwerd.

5)  Ruierd Broers Tania, ged. Bozum 7 aug. 1636.
6)  Ruierd Broers Tania, ged. Bozum 3 sept. 1637, deed belijdenis te 

Winsum 12 febr. 1671, koopman ald., overl. na 1679, tr. (att. van 

a  Vriendelijke mededeling van de heer Ph. Breuker.
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Itens 17 april 1669) Bauck Lolckedr, van Scharnegoutum, deed 
belijdenis te Winsum 12 febr. 1671.
1670: Ruierd Broers Tania en Bauck Lollesdr te Winsum kopen een huis 

en steed voor 350 goudgld. van Jacob Gerryts Munckhuys ald.141

1678: Pytter Jelles, ontvanger van Jorwerd, Ruyrd Tania, koopman te 

Winsum, en Tiete Tania te Bozum kopen een huis, bestaande uit twee 

kamers te Jorwerd voor 63 goudgld. van de crediteuren van Brecht Seerps, 

weduwe van Johannes Gerrits.142

7)  Trijn Broers Tania, ged. Bozum 24 nov. 1639, te Winsum (1668), 
tr. Waaxens 14 maart 1668 Outger Reins, te Winsum, deed 
belijdenis ald. 14 febr. 1669.

8)  Jatje Broers Tania, ged. Bozum 13 maart 1642, deed belijdenis te 
Itens 21 sept. 1671 (dan dienstmeid bij ds. Abelus Sixti), ging 
met attestatie naar Bolsward 30 sept. 1675, lidmate te Jorwerd 
1692, ging met attestatie van Franeker naar Dronrijp 26 juli 
1696.

9)  Upke Broers Tania, ged. Bozum 11 sept. 1644, (mr. schoenmaker, 
tr. Jancke Oegedr, echtelieden te Joure 1674).a

10)  Geertje Broers Tania, ged. Bozum 17 jan. 1647, overl. Minnertsga 
21 dec. 1674, begr. ald. (k.), tr. Minnertsga 8 juni 1674 ds. Vilthetus 
(Wilthetus) Henrici Faber alias Mellecamp, geb. Wijnaldum ca. 
1618, predikant te Wijnaldum 1645 en Minnertsga 1655, overl. 
ald. 21 febr., begr. ald. 26 febr. 1675 (k.), wedr. van Antie Clases.

11)  Jan Broers Tania, ged. Bozum 7 april 1650, deed belijdenis te 
Dronrijp 1 nov. 1691, wijnkoper ald., overl. 2 nov. 1706, begr. 
Minnertsga (k.), tr. 1e Trijn Pieters, geb. ca. 1653, overl. 14 febr. 
1690, begr. Minnertsga (k.), tr. 2e Franeker 17 okt. 1693 Sjuke 
Janties, geb. ca. 1656, deed belijdenis te Dronrijp 4 aug. 1682, 
lidmate ald. 1708 (dan herbergierster), overl. ald. 15 maart 1717, 
begr. Minnertsga (k.).
1717: te Dronrijp wordt de nalatenschap beschreven van Jan Broers Tania 

en Sjuke Jantjes.143

20/21. Foppe Piers Tania, boer op Taniasate te Blija (1616, ’24), eerst met 
zijn broer Rintse, eigenaar van de gehele sate (1640), tr. (ca. 23 jaar oud) 
Siouck Sickedr, overl. na 1615.
1615: zie bij 40/41.1.1.

a  Aantekeningen van D.D. Osinga.

Uit dit huwelijk:a

1.  Pier = 10.
2.  Sicke, volgt 20/21.2.
3.  Griet, volgt 20/21.3.
4.  Sierck, volgt 20/21.4.
5.  Tiete, volgt 20/21.5.

20/21.2. Sicke Foppes Tania, boer te Dronrijp (1628, ’33) en op stem 24 
(Adamasate, sindsdien bekend als Taniasate) te Bozum (1640), overl. 
na 1661, tr. voor 1626144 Jouwerke Sickes Adama, dr. van Sicke Sybrens 
Adama, boer op Sjoelemasate te Menaldum en te Scharnegoutum, en 
Jel Foppedr Sjoelema.b

Uit dit huwelijk:
1663: onder anderen Sicke Tania, ontvanger van Bozum, dr. Foppius Tania, advokaat 

voor het Hof van Friesland, en Dirck van Loen, procureur te Sneek, man van Siouckien 

Tania, verkopen 1/14 van een stuk van 12 pm in Sioelemasate te Menaldum.145

1.  Sybrant Sickes Tania, phil. stud. te Franeker 26 juli 1649, overl. 
Sneek 1656, tr. 1e Sneek (stadh.) 16 dec. 1643 Antje Aenckedr, geb. ca. 
1625, dr. van Aencke Sioerts en Antie Sipkes; tr. 2e Sneek 27 nov. 
en Leeuwarderadeel (gerecht) 29 nov. 1651 Knierke Hansesdr, van 
Wirdum, dr. van Hans Jacobs.
10 febr. 1643: Walle Jelckes wordt aangesteld tot voogd over Aentien Aenkes, oud 

achttien jaar.146

19 juni 1645: Walle Jelckes en burgemeester Gerrit Aerts Gorp leggen de rekening 

over sedert 10 febr. 1643 van hun voogdij over Antie Aenckes, vrouw van Sybren 

Tania en dochter van Aencke Sioerts en Antie Sipkes; het saldo is f1700.147

16 sept. 1656: op verzoek van Sicke Tania, dr. Foppe Tania en Siouckien 

Tania, vrouw van Theodorus à Loon, wordt de grootvader Sicke Foppes Tania 

aangesteld tot voogd over Jelt(i)e en Bouwe, kinderen van wijlen Sybrandt 

Sickes Tania bij zijn eerste vrouw Antie Aenties, en de grootvader Hans Jacobs 

tot voogd over Ancke, weeskind bij diens tweede vrouw Cniercke Hanses.148

Uit het eerste huwelijk:
24 febr. 1668: gemeensman Joannes Sydses van der Meulen wordt aangesteld 

tot voogd over Buwe Sybbrens Tania; Sicke Sickes Tania, ontvanger te Bozum, 

legt de rekening van zijn voogdij sedert 17 okt. 1657 over Jeltie en Buwe Sibrants 

Tania bij Antie Aenties over.149 

1)  Jelt(i)e Sybrants Tania, overl. na 1668.

a  Achterkleinzoons zullen geweest zijn: secretaris Tania, begr. Leeuwarden 29 april 

1727, en ontvanger Tania, begr. Leeuwarden 22 nov. 1723 (één van hen wel Pier(ius) 

Syercks Tania, 20/21.3.2).

b  Genealogysk Jierboekje 1979, pag. 19 en 26.
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2)  Bouwe Sybrants Tania, overl. na 1668.
Uit het tweede huwelijk:
3)  Ancke (Antie) Sybrens Tania, tr. 1e Sneek 16 nov. 1677 Johannes 

Tiallings Gauma, koordwerker ald.,150 overl. in 1679; tr. 2e Sneek 
15 febr. 1682 Johannes Pytters Gerlsma; tr. 3e Sneek 26 mei 1697 
Jan Pytters Sterckenburgh.

2.  Sicke Sickes Tania, boer en ontvanger (1658, ’68) te Bozum, tr. 1e 
Bozum 10 juli 1653 Jetske Dyorres Wiglama, van Grouw, dr. van 
Diorre Idses, boer op en medeëigenaar van Wiglamasate te Grouw 
(stem 29) (1640); tr. 2e Jancke Joostdr.
1658: Sicke Sickes Tania, ontvanger van Bozum, en Jetske Diurres Wiglama 

testeren mutueel; zij bepaalt dat haar man als weduwnaar geen goed van haar 

ouders of broer mag verkopen, tenzij zij kinderen hebben en de verkoop in hun 

belang is.151

Uit het eerste huwelijk:
1)  Diurre Sickes Tania, ged. Bozum 26 aug. 1655, overl. 4 sept. 1655, 

begr. Bozum (k.).
2)  Sicke Sickes Tania, overl. 3 jan. 1657, begr. Bozum (k.).
3)  Teetje Sickes Tania, voogdes van het Nieuwe Stadsweeshuis te 

Leeuwarden 1716-overl., overl. (ald.) in 1728, tr. 1e Rauwerd 
27 maart 1678 Albert Sannes Bruynsma, zn. van Sanne Wybes 
en Trijn Alberts; tr. 2e (att. van Stiens 17 okt. 1706) Pier(ius) 
Siercks Tania, ged. Leeuwarden 28 mei 1662, koopman,152 
bouwmeester, vroedsman (1706, ’14) en buitenvoogd van 
’s Landschaps tugt- en werkhuis ald., medevoogd van 
het Poptagasthuis te Marssum, overl. 29 jan. 1720, begr. 
Leeuwarden (W.k.), zn. van Syerck Syerx Tannia (20/21.4.3) en 
Claeske Pyers.
20 dec. 1665: Jan Alberts Bruynsma, burger en brouwer te Leeuwarden, 

en Pytter Alberts te Jorwerd worden aangesteld tot voogden over de 

weeskinderen van Sanne Wybes bij wijlen Trijn Alberts.153

1698: Teetske Sickes Tania is eigenares van 1/3 van 2/3 van Wiglamasate 

te Grouw.

4)  Sibrand Sickes Tania, overl. 26 juli 16.5, begr. Bozum (k.).
5(?))  Antje Sickes Tania, ged. Bozum 10 okt. 1675.

3.  Siouck Sickedr Tania, van Finkum, overl. (Sneek) in 1674, tr. Bozum 
30 juli 1654 Dirck (Theodorus) van (à) Loon, procureur-fiscaal, overl. 
(Sneek) in 1674, zn. van Jacob Jans van Loon, procureur te Sneek, en 
Dirckien Willems.a

Uit dit huwelijk:

a  R.S. Roarda, De Van Loon’s, Ljouwert, 1959, pag. 5 en 6.

28 febr. 1674: de ooms Sicke Sickes Tania en Jan van Loon en schepen Hagius 

worden aangesteld tot voogden over Jourcke, in haar zeventiende, Dirckien, 

veertien, Auckien, ca. tien, en Foppius, zeven weken, weeskinderen van wijlen 

Dirck van Loon, fiscaal, en wijlen Syouckien Sickes Tania.154

1)  Jacob Dirks van Loon, ged. Sneek 12 aug. 1655.
2)  Jouwertje Dirks van Loon, ged. Sneek 13 maart 1657, overl. na 

1674.
3)  Dirckien Dirks van Loon, ged. Sneek 18 jan. 1660, overl. na 1674.
4)  Auckien Dirks van Loon, ged. Sneek 12 jan. 1662.
5)  Auckien Dirks van Loon, ged. Sneek 19 juni 1663, tr. waarsch. 1e (att. 

van Leeuwarden 9 juli 1693) Hendrick Klonckert; tr. 2e Oldeboorn 
4 april 1713 Yde Rymers, timmerman, wedr. van Rins Greults.

6)  Jacobus Dirks van Loon, ged. Sneek 1 april 1666, overl. voor 1674.
7)  Jeltje Dirks van Loon, ged. Sneek 20 maart 1670, overl. voor 1674.
8)  Sicco Foppius van Loon, ged. Sneek 24 nov. 1672, overl. voor 1674.
9)  Foppius van Loon, ged. Sneek 26 dec. 1673, overl. na 1674.

4.  Dr. Foppius Sixti Tania, geb. Bozum, phil. stud. te Franeker 26 juli 
1649, promoveerde ald. tot jur. doct. 6 okt. 1653, burger 1651 en 
advokaat voor het Hof van Friesland te Leeuwarden, tr. Bozum 29 
jan. 1654 Geeske (Gesina) Epis (Eppes) Schoot, eigenares van 1/7 van 1/5 
van Taniasate (1698); zij hertr. (3de procl. Leeuwarden 1 nov. 1672) 
dr. Johannes Buning, van Enkhuizen, als jur. cand. ingeschr. te 
Franeker 25 juli 1644, promoveerde ald. 29 juli 1644, advokaat voor 
het Hof van Friesland, overl. voor 1688.
Uit dit huwelijk:
1688: luitenant Eppaeus Tania wordt aangesteld tot voogd over Sicke Tania, 

achttien jaar, om de weesrekening af te horen van de weduwe en erven van 

Joannes Buning.155

1)  Sybrandus Tania, ged. Leeuwarden 3 mei 1657.
2)  Epeus Tania, ged. Leeuwarden 14 dec. 1659, vaandrig in de 

compagnie Van Heemstra 1678, luitenant in de compagnie 
Heerma 1685 (vervangen 1689).

3)  Sicco Tania, ged. Leeuwarden 20 okt. 1669, overl. na 1688.

20/21.3. Griet Foppedr Tania, tr. Menaldumadeel (gerecht) 28 april 1629 
(?) Meynte Jacobs, van Dronrijp, overl. na 1675; hij hertr. Menaldumadeel 
(gerecht) 23 maart 1641 Auck Piers, van Winsum.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Meintes.
2.  Foppe Meintes Tania, tr. Leeuwarden (gerecht) 22 mei 1656 Antie 

Riencks Andringa, dr. van Rienck Wopckes Andringa (R.K.), boer te 
Wirdum, en Sibbel Lieuwes.
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1675: Lieuwe Lieuwes, huisman, en Tiamke Rienx te Goutum zijn f350 schuldig 

aan Meinte Jacobs en Sibbel Lieuwes, grootvader en grootmoeder van de 

kinderen van Poppe (sic!) Meintes en Antie Rienx te Wirdum.156

Uit dit huwelijk:
Lieuwe Foppes Tania, geb. Wirdum ca. 1662, burger 30 april 
1686, mr. bakker (1686), koopman en distillateur (1711),157 
herbergier bij de Hoeksterpoort (1714) te Leeuwarden,158 tr. 
Leeuwarden (stadh.) 5 febr. 1686 Hiske Tiercks Banga, overl. na 
1711, dr. van Tierck Hendrix Banga en Atke Jansdr.
Lieuwe Tania, mr. bakker, is medevoogd bij de verdeling van de 

nalatenschap van wijlen Attie Jans, vrouw van Tierck Hendricx Banga.159

3.  Pier Meintes.

20/21.4. Sierck Foppes Tania, geb. Blija, burger van Franeker 1633 en van 
Leeuwarden 1635, koopman ald., overl. ald. in 1636, tr. 1e Trijn Gossedr, dr. 
van Gosse Gosses en Baeff ke Nannes te Britswerd,a tr. 2e Reinuke Tialckes 
Bonnema, dr. van Tialcke Bonnema en Gerck Rollema; zij hertr. (att. van 
Leeuwarden 5 okt. 1640) Frans Sipkes Fopma, van Hogebeintum, burger 
van Leeuwarden 1642, koopman ald.
1636: ten sterf huize van Sierck Foppis Tannia wordt op verzoek van Pier Foppis 

Tania, oom en voogd van Trijntie Sierx Tannia bij Trijntie Gosses en van Tyalcke 

Sierx Tannia bij de weduwe Reinu Tialckes (gesterkt met haar stiefvader Hoite Dirx 

te Witmarsum en haar broer Jacob Tyalckes) de boedel getaxeerd: veel vorderingen, 

met name in de Dongeradelen, koopwaar, met name boter en kaas; Hoite Dirx, Sicke 

Tania, Nanne Gossis, Pier Tannia en Jacob Tialckes hebben samen huisraad gekocht 

of verkocht.160

1658: ten huize van Frans Sipkes, burger en koopman te Leeuwarden, met zijn 

dochter Lolck, in haar vijftiende jaar, bij wijlen Reinucke Tialckes Bonnema wordt 

op verzoek van Pieter Tialckes te Witmarsum als voogd van het kind de boedel 

getaxeerd (Frans Sipkes hertrouwt met Lysabeth Clasedr): huisraad, onder andere 

een klavecimbel, koopwaar, met name granen, boter en kaas. Sierck Tania is bij het 

tellen van het contante geld aanwezig; aan Lolck Franses was door haar broer Tialke 

Tania f78 besproken, voorts erfde zij f265.15.- van haar grootmoeder Gerck Rollema; 

Frans Sipkes is met vier broers en zusters eigenaar van 1/8 van Bockemasate te 

Minnertsga, groot 20 pm.161

Uit het eerste huwelijk:
1.  Trijntje Syerx Tania, van Leeuwarden, deed belijdenis ald. 21 maart 

1656, overl. ald. in 1692, tr. Leeuwarden 25 nov. 1638 Minne Taeckes 
Scheltinga, van Leeuwarden, deed belijdenis ald. 21 maart 1656, 
apotheker en koopman (1678) ald., overl. na 1678, zn. van Taecke 

a  Genealogysk Jierboekje 1984, pag. 34.

Minnes (Scheltinga), burger 1602, kruidenier en apotheker te 
Leeuwarden, en Pytrick Wytzes.a

1664: zie bij 12/13.2.

1692: de nalatenschap van Trijntie Tania, weduwe van Minne Taeckes 

Scheltinga, wordt beschreven op verzoek van de crediteuren en ten overstaan 

van Catharina Scheltinga, vrouw van Ludovicus Lolckema, med. doct. te 

Leeuwarden: onder meer een koopakte uit 1661 van Minne en zijn vrouw van 

een huis aan de Wortelhaven en één uit 1664 van een brouwhuis daarachter.162

Uit dit huwelijk:
1)  Teecke Scheltinga, ged. Leeuwarden 7 maart 1641, overl. voor 

1658.
2)  Dirckien Scheltinga, ged. Leeuwarden 31 aug. 1642.
3)  Trijntien Scheltinga, tweel. met de voorg., ged. Leeuwarden 31 

aug. 1642.
4)  Sytske Scheltinga, ged. Leeuwarden 19 nov. 1643.
5)  Trijntje (Catharina) Scheltinga, ged. Leeuwarden 17 nov. 1644, 

overl. na 1692, tr. Leeuwarden 16 nov. 1673 dr. Lolcke (Lodewijck, 
Lodevicus) Lolckema, ged. ald. 6 febr. 1648, phil. et ling. stud. 
te Franeker 15 dec. 1667, jur. stud. te Groningen 24 sept. 1673, 
promoveerde ald. in de medicijnen 4 okt. 1673, med. doctor 
te Leeuwarden (1692), zn. van Jorryt Lolckes, mr. snijder te 
Leeuwarden, en Antje Eslinga.b

6)  Margrieta Scheltinga, ged. Leeuwarden 24 maart 1650.
7)  Margrieta Scheltinga, ged. Leeuwarden 13 okt. 1654.
8)  Taco Minnes Scheltinga, ged. Leeuwarden 17 maart 1658, overl. 

ald. in 1692, tr. Leeuwarden 18 nov. 1683 Marytje Jans Zylstra.
Uit het tweede huwelijk:

2.  Tyalcke Syerx Tania, overl. voor 1658.
3.  Syerck Syerx Tania, ged. Leeuwarden 13 okt. 1637, burger, koopman, 

vroedsman en schepen (1677) ald., overl. tussen 1696163 en 1698, tr. 
Leeuwarden 6 juni 1658 Claeske Pyers, geb. ca. 1638,164 overl. na 1708.
1671: Sierck Tania, burger en koopman te Leeuwarden, koopt een sate van 50 

pm met recht van stem te Hallum van Antie Clases als erfgename van Gerben 

Thoenis voor 167 goudgld. per pm.165

1677: Sierck Tania, schepen te Leeuwarden, en zijn vrouw kopen 1/5 van Groot 

Tania (gebruikt door Rinse Pyers Tania) en nog 1/7 van enkele stukken land van 

Gryttie Pyers Tania (7), weduwe van Frans Fransen te Genum, voor 300 goudgld.166

a  W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Scheltinga 

van ca. 1530 tot 1939, 1939, pag. 138.

b  J. Visser, Album collegii studiosorum ex gymnasio Leovardiensi (1626-1668), Franeker, 

1985, pag. 213.
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1678: Jan Jansen Faber te Hallum zal 1/15 van Groot Tania (gebruikt door 

Rinse Tania) kopen van Trijntie Tania, vrouw van Minne Taeckes Scheltinga, 

koopman te Leeuwarden, voor 88 goudgld. per pondemaat. Haar broer, de 

schepen Sierck Tania, neemt de koop over.167

Uit dit huwelijk (de weduwe en andere erven zijn in 1698 eigenaar 
van 1/5 en 1/7 van 1/5 van Taniasate):
1)  Reinuke Tania, ged. Leeuwarden 18 juli 1660.
2)  Pier(ius) Tania, 1662-na 1720, tr. 1e Leeuwarden 24 febr. 1689 

Franske Vitringa, ged. ald. 13 dec. 1668, dr. van Horatius Wygeri 
Vitringa, klerk bij de heer Ockinga, raad ord. in het Hof van 
Friesland, en Albertje Kempes de Haen; tr. 2e 1706 Teetje Sickes 
Tania (20/21.2.3).

3)  Reinouke Tania, ged. Leeuwarden 3 juli 1664, overl. ald in 
febr. 1677, begr. ald (W.k.), tr. Leeuwarden 21 juni 1685 Claas 
(Nicolaus) Douues Haringha, deed belijdenis ald. 16 juli 1675, 
burger 30 juni 1674, burgervaandrig, apotheker, hopman 
(1687/’88), rekenmeester van de provincie (voor 1707) en 
burgerkolonel (1707) ald., waarsch. zn. van Douwe Harings en 
Meinu Jelles en wedr. vana Antie Tiepckes Piersma; hij hertr. 
(att. van Leeuwarden 28 nov. 1695) Maria van Loo en tr. 4e (att. 
van Leeuwarden 11 juli 1698) Etselia van Eysinga, van Stiens.
26 april 1675: Atte Siouckes Nylant, gemeensman te Bolsward, wordt 

naast Tiaerdt en Claas Douues, beiden te Leeuwarden, aangesteld tot 

voogd over Douue, in zijn 5de jaar, weeszoon van Sicke Douues, overl. te 

Leeuwarden, bij diens vooroverleden vrouw Lamcke Jelles.168

1707: Nicolaus Haringa, oud-rekenmeester van de provincie en 

burgerkolonel, verkoopt aan Joannes Cuperus (vermeld sub 20/21.5.1), 

eerste klerk van Cnocq, 7 pm in Tania (groot in totaal 108 pm) voor f350.169

4)  Taetske Tania, ged. Leeuwarden 29 aug. 1666, overl. Lemmer 2 
juli 1707, tr. 1e Leeuwarden 10 febr. 1689 mr. Johannes Arnoldi, 
geb. Franeker, als jur. cand. ingeschr. ald. in 1678, promoveerde 
ald. 11 mei 1688, advokaat voor het Hof van Friesland 11 mei 
1688, overl. (Leeuwarden) in 1695, zn. van prof. Nicolaus 
Arnoldi, eloq. et phil. stud. te Danzig 1635-’38, rector van de 
Latijnse school te Jablonow 1639, huispredikant bij Johan graaf 
de Potok Potocki in Podolië, theol. stud. te Franeker 24 aug. 
1641, Groningen, Leiden en Utrecht, predikant te Beetgum 
1646, hoogleraar in de theologie te Franeker 1651-overl. ’80, 
en Anna Pybinga (ook vermeld sub 5);b tr. 2e Lemmer (op 

a  Getrouwd Leeuwarden 16 aug. 1674.

b  J. van Leeuwen, Het geslacht Arnoldi, in: De Vrije Fries, deel 6 (1853), pag. 57.

att. van Leeuwarden) 23 juni 1700 ds. Cyricus Robijnsma, geb. 
Leeuwarden (?), predikant te Wijckel 1679 en Lemmer 1685, 
overl. ald. 10 juli 1714, waarsch. zn. van mr. Abelus Robijnsma, 
phil. stud. te Franeker 8 aug. 1651, promoveerde ald. 11 mei 
1657, advokaat voor het Hof van Friesland 2 juni 1657.
1694: oud-schepen Sierk Tania wordt aangesteld tot curator over Taetske 

Tania, vrouw van dr. Joannes Arnoldi, advokaat voor het Hof van 

Friesland, teneinde “separatie van gemeenschap, van schade en boete, 

staende echte voorvallende” te maken.170

1701: grootmoeder Claeske Piers, weduwe van de oud-schepen Sierck 

Tania, en vroedsman Pier Tania treden op ten behoeve van Anna en 

Sierck, weeskinderen van wijlen dr. J. Arnoldi bij Taetske Tania, die 

hertrouwd is met ds. Ciricius Robijnsma, vanwege het belang van de 

kinderen in de nalatenschap van wijlen Anna Pybinga, weduwe van prof. 

Nicolaus Arnoldi.171

1714: vroedsman Pierius Tania wordt aangesteld tot voogd over Sibilia 

Robijnsma.172

5)  Jetske Tania, ged. Leeuwarden 3 sept. 1669, overl. ald. 7 april 
1699, begr. ald. (W.k.), tr. Leeuwarden 16 juli 1693 mr. Martinus 
Arnoldi, geb. ca. 1655, litt. et phil. stud. te Franeker 18 april 
1668, promoveerde ald. in de rechten 27 juni 1676, advokaat 
voor het Hof van Friesland 30 juni 1676, lands bouwmeester, 
voogd van het Nieuwe Stadsweeshuis 1691-’96 en vroedsman 
1692 te Leeuwarden, overl. ald. 30 dec. 1699, begr. ald. (W.k.), 
zn. van prof. Nicolaus Arnoldi en Anna Pybinga (vermeld sub 
4) en wedr. van Maria Taecama.
Er wordt een lepel bewaard met opschrift “Dees lepel is met paerd en slee 

gebraght van Vlieland over zee. Den 2 febr. A 1684 door Martinus Arnoldi 

en Maijake Tacama”.173

20/21.5. Tiete (Foppes) Tania, geb. Blija, burger 1635 en brouwer te 
Bolsward, overl. voor 1639, tr. ca. 1633 Saap Sipkes, deed belijdenis ald. 18 
aug. 1635 (dan wonende op de Dijck), overl. na 1639.
In 1639 speelt een kwestie over een vordering uit 1637 van Saap Sipkedr, weduwe van 

Tiete Tania, die dan voldaan zal worden.174

Uit dit huwelijk:
1.  Grietje Tietes Tania, ged. Bolsward 15 febr. 1635, deed belijdenis 

te Ferwerd 9 nov. 1660, overl. ald. 28 april 1672, begr. ald. (k.), tr. 
ca. 1659 Johannes Fransen Cuperus, op belijdenis ged. Ferwerd 9 
nov. 1660, mr. kuiper ald., ging met attestatie naar Leeuwarden 
23 okt. 1677, schrijver van een compagnie cavalerie, klerk ten 
comptoire van de ontvanger Beilanus (1688-’93), eerste klerk van 
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de ontvanger Knock (1707), ging met attestatie naar Ferwerd 23 
okt. 1710, overl. ald. in 1714; hij hertr. ca. 1672 Trijntie Dircks,a 
deed belijdenis Ferwerd 10 mei 1672, en tr. 3e Deersum (op att. van 
Leeuwarden) 6 mei 1688 Titie Jans, van Deersum (1688), lidmate 
te Ferwerd op attestatie van Leeuwarden 23 okt. 1710, weduwe van 
Marcus Terwisscha.
Johannes Cuperus was eigenaar van 1/15 + 1/5 van Taniasate in 1708 (in 1702 1/10 

gekocht van de erven van Hiltje Curperus, in 1707 1/15 van Nicolaus Haringha 

[vermeld sub 20/21.4.3.3]).

1675: Joannes Fransen, mr. kuiper, en zijn vrouw te Ferwerd zullen voor 180 

goudgld. een schuur met de plaats daaraan kopen; de verkoop wordt gespierd.175

1689: Joannes Cuperus, klerk van Beylanus, koopt een huis te Ferwerd voor 

f300.176

1714: op verzoek van Françoys Cuperus, schrijver van een compagnie te voet 

te Leeuwarden, wordt de nalatenschap beschreven van Johannes Cuperus, 

oud-schrijver van een compagnie cavalerie, te Ferwerd. Jan Romkes Roula, 

medebijzitter van Ferwerderadeel, voogd over Sioerdtie Sioerds Gerbranda, 

is aanwezig evenals Dirk Jans Faber te Burum voor zich, Grietie Jans, vrouw 

van Philippus Ypes, lakenkoper, en Knierke Jans, vrouw van Jouw Eelses, 

molenaar, allen kinderen van Hiltje Cuperus, die een dochter was van de 

overledene, en de vrouw van Françoys, Margriete Mellema. In de woonkamer 

hangen 22 schilderijen “soo clein als groot”, er zijn veel landschapsobligaties, 

één nog uit 1621, een akte van uitboedeling uit 1712 van Johannes Cuperus aan 

zijn zoon Françoys Cuperus voor het goed van zijn moeder en grootouders 

(Dirk Freerx en Knierke Jans) ten bedrage van f2448, een lijfrentebrief uit 

1696 op Frans Johannes Cuperij (nog waard f7065); Françoys had in 1714 

f5500 van zijn vader geleend. Aan vastgoed is er onder andere 1/3 van Groot-

Taniasate, in vier kopen ad f3749.3.- verkregen (hetgeen aan Françoys wordt 

toebedeeld), en zes huizen te Ferwerd. Het batig saldo van de boedel bedraagt 

f46.654.16.-.177

Uit dit huwelijk (in 1698 zijn Sioerd Dirks en Lucas Tiberi vanwege 
hun vrouwen eigenaar van 1/5 van Taniasate):
1)  Tiete Johannes, ged. Ferwerd 23 sept. 1660.

a  Dochter van Dirck Freerx en Knierke Jans (ook vermeld sub 20/21.5.1.4). Uit dit 

huwelijk:

1. Frans Johannes, ged. Ferwerd 12 nov. 1675.

2. Frans Johannes, ged. Leeuwarden 3 dec. 1680.

3.  Françoys Johannes Cuperus, ged. Leeuwarden 30 nov. 1684, schrijver van de 

compagnie infanterie Van Schagen 1707 (- na 1714), tr. Leeuwarden 20 nov. 1712 

Margriete Mellema, waarsch. ged. Leeuwarden (als Lesia Margriet) 29 sept. 

1695 en dr. van Hendrick Mellema en Aletta van Veelen.

2)  Hiltje Johannes, ged. Ferwerd 26 sept. 1661.
3)  Tiette Johannes, ged. Ferwerd 25 jan. 1663.
4)  Hiltje Johannes Cuperus, ged. Ferwerd 27 maart 1664, overl. ald. 

voor 1703, tr. 1e (att. van Leeuwarden 6 juli 1684) Jan Dircx, 
koopman te Ferwerd, overl. ald., zn. van Dirk Freerx, lidmaat 
te Ferwerd 1687, koopman,a en Knierke Jans; tr. 2e in 1693 
Sjoerd Dircks Gerbranda, overl. voor 1707, zn. van Dirk Gerryts 
Gerbranda en Fyke Sjoerds.
1693: op verzoek van Hiltie Joannes Cuperus, weduwe van Jan Dirckx, 

koopman te Ferwerd, wordt diens nalatenschap beschreven; Hiltie is 

hertrouwd met Sioerd Dircks Gerbranda en wordt bijgestaan door haar 

vader Joannes Cuperus, klerk op het comptoir van de heer ontvanger 

Beylanus; Buue Joannes, aangetrouwde neef te Hallum, is voogd over de 

drie weeskinderen. Aan vastgoed is er een huis binnen Ferwerd, waarin 

de overledene woonde en dat hem was aanbeërfd van zijn ouders, en van 

moederskant ½ van ca. 22 pm in Taniasate (beboerd door Rinse Pyers), 

verder 1/3 van een vordering uit 1677 op Jan Pytters te Hogebeintum 

(in totaal 50 goudgld.) en 1/3 delen van andere vorderingen, een 

schuldvordering van Joannes Cuperus; de inbreng ten huwelijk van Jan 

Dirckx bedroeg 1870.5.- goudgld. (= f2618, dus kennelijk goudguldens van 

30 st. ’t stuk).178

16 juli en 10 aug. 1703: grootvader Johannes Cuperus en Bouwe Johannes, 

timmerman te Hallum, aangetrouwde neef van vaderszijde, worden 

aangesteld tot voogden over Dirk, ca. zeventien, Grietje, ca. vijftien, en 

Knierke, ca. elf jaar, weeskinderen van Jan Dirks en Hiltje Cuperus, 

beiden te Ferwerd overleden.

20 juni 1707: Johannes Cuperus, eerste klerk van de ontvanger Cnocqk, 

grootvader van moederszijde, zal de weesrekening afnemen van Pier 

Foppes Tania en Jacob Jans, curatoren over de erven van Romke Douwes, 

die voogd was over Sjoerdje Sjoerds, ca. tien jaar, weeskind van Sjoerd 

Dirks Gerbranda en Hiltje Cuperus, beiden overleden.

1708: Johannes Cuperus, premier klerk ten comptoire van de heer 

ontvanger generaal Knock, grootvader, legt de rekening sedert 10 aug. 

1703 van zijn voogdij over Dirck, Grietie en Knierke Jans, weeskinderen 

van zijn dochter Hiltie bij Jan Dercks, over; ook Tiaerdt Ruierdts, 

koopman te Ferwerd, is voogd.179

5) Tiete Johannes (Cuperus), ged. Ferwerd 12 aug. 1666.
6)  Beitske Johannes Cuperus, ged. Ferwerd 19 febr. 1669, tr. 

Leeuwarden 26 april 1691 Lucas Tiberii (Cleyenburg), ged. ald.  

a  Overl. op de Hogeburen 30 maart 1690.
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18 maart 1664, apotheker ald., zn. van Tiebbe Tiebbes; hij hertr. (att. 
van Leeuwarden 20 febr. 1698) Trijntje Schellinga.a

2.  Tiedtje Tietes Tania, ged. Bolsward 2 maart 1636.

10/11. Pier Foppes Tania, van Blija, burger van Bolsward 1634, boer op 
Taniasate te Blija (1640, ’44), overl. voor 6 febr. 1671, tr. Griet Cornelis, te 
Blija, overl. voor 7 maart 1670.
1636: zie bij 40/41.1.3.
1671: kwestie tussen Claes Jacobs en Trijn Piers te Ternaard enerzijds en Foppe Piers 

Tania voor zich en als voogd over de wezen van Frans Seerps, Claes Piers voor zich, 

Frans Fransen vanwege zijn vrouw Griet Piers en Ydtie Jacobs vanwege haar kinderen 

bij wijlen Cornelis Piers Tania anderzijds inzake de verdeling van de nalatenschap 

van Griet Cornelisdr te Blija.180

1679: Wobbe Seerps belooft een rekening te overleggen volgens inventaris van 7 

maart 1670 aan Foppe Pyers Tania c.s. van zijn moeders sterf huis.181

1702: Jan Hendrix van der Mey te Blija, Monte Freerx en Jan Martens te Holwerd 

kopen als opzichters van de mennonitische gemeente van Blija en Holwerd ½ van 

het vermaninghuis te Blija, waarvan zij de andere ½ bezitten, van Claas Piers te 

Ternaard, Pier Foppes te Ferwerd, Pier Tania, vroedsman te Leeuwarden, Hendrik 

Tjepkes en zijn vrouw te Ferwerd en Jan Jakles en zijn vrouw aldaar, ieder voor 1/14, 

en van Jan Jakles als voogd over Pier en Ytje, de kinderen van Rinse Piers Tania en 

Atje Douwes voor 2/14 voor f350.182

Uit dit huwelijk:
1.  Siouck = 5.
2.  Foppe, volgt 10/11.2.
3.  Rinse, volgt 10/11.3.
4.  Grytie (Griet) = 7.
5.  Trijn Piers Tania, tr. Blija 17 mei 1665 Claes Jacobs, van Wierum, te 

Ternaard (1671, ’81), zn. van Jacob Sybes en Gertie Dirks.
1681: Claes Jacobs en zijn vrouw te Ternaard verkopen aan Rinze Pyers Tania 

hun aandeel in Groot Tania plus 1/7 van 4 pm land voor 285 goudgld.183

6.  Claes, volgt 10/11.6.
7.  Cornelis, volgt 10/11.7.

a  Uit dit huwelijk: Tiebbe 1693, Grietie 1694, Beitske en Johannes 1696; uit zijn 

tweede huwelijk: Yppe 1700, Tiebbe (Tiberius) Cleyenburg 1701, apotheker en 

vroedschap te Leeuwarden, tr. Britsum 18 dec. 1735 Anna Catharina Lolckema, 

ged. Leeuwarden 5 okt. 1712, dr. van Jorrit Lolckema (zn. van dr. Lolcke Lolckema 

en Trijntje Scheltinga, 3892/3893.4.1.1) en Rinske Harmens Stellingwerf, en Sixtus 

1702.

10/11.2. Foppe Piers Tania, te Ferwerd (1670), eigenaar van 1/7 van 1/5 (1698) 
en boer op Taniasate (1698), tr. ca. 1650 Gerlske Bauckes, van Hogebeintum.
11 dec. 1651: bij de boedelscheiding van Henricus van Hinckena worden Ebel en 

Catharina van Hinckena bedeeld met de grote plaats te Ferwerd, door Foppe Pyers 

Tania gebruikt. 1671: deze plaats, groot 130 pm, door Foppe Piers Tania gebruikt, 

wordt door Catharina van Hinckena, weduwe van dr. Nathanael Fullenius, voor ½, 

en burgemeester Bernhardus Fullenius, Sethus en Franciscus Fullenius, beiden 

student, en Frouck Fullenius, gesterkt met haar man dr. Balthasar Bekker, pastor te 

Franeker, voor de andere ½, voor 11.700 goudgld. verkocht aan Gijsbertus van Viersen, 

secretaris van Gedeputeerde Staten van Friesland, en Catharina van Kinnema, 

echtelieden te Ferwerd.184 

Uit dit huwelijk:
1.  Pier Foppes Tania, geb. Ferwerd 1652, overl. ald. op de boerderij 

Tersted 4 jan. 1724, begr. ald. (voork.), tr. Siouck Gerrits Gerbranda, 
geb. Ferwerd in 1656, overl. ald. 9 jan. 1719, begr. ald. (kerktoren), dr. 
van Gerrit Dirks Gerbranda en Ytske Radbodus.
1691: op verzoek van Romcke Douwes, bijzitter van Ferwerderadeel, vanwege 

zijn kinderen bij wijlen Hiske Gerryts, Pier Foppes Tania en Siouckien Gerryts 

en Jacob Jans te Hallum en Lysbeth Gerryts wordt het sterf huis beschreven 

van hun moeder Itske Radbodus, weduwe van Gerryt Dircx Gerbranda, in het 

Voswerder klooster onder Ferwerd; de kinderen zijn ook erfgenamen van hun 

broer (?) Radbodus Gerrits; het bezit bestaat onder meer uit ¼ van de sate ald., 

groot 128 pm.185

1718: Pier Foppes Tania voor 1/3, Jacob Jans [Brolsma] voor 1/3 en Douwe, Lysbet 

en Jan Romkes Roula voor 1/3 verkopen een huis te Hallum.186

20 maart 1724: neef Jan Romkes Roula te Ferwerd wordt aangesteld tot voogd 

over Ytske, in haar 25ste jaar, weesdochter van wijlen Pier Foppes Tania bij 

Sjoukje Gerrits Gerbranda te Ferwerd.

1724: op verzoek van Bauke Piers Tania, Foppe, Bodus en Jan Piers, Jan Romkes 

Roula als voogd over Ytske Piers Tania, Jorryt Tieses (lees: Tietes) als vader van 

zijn vier kinderen bij wijlen Gerlske Piers Tania en Lieuwe Taekeles als voogd 

over Hiske en Maike, weesdochters van Gerrit Piers Tania, wordt het sterf huis 

van Pier Foppes Tania, huisman te Ferwerd, beschreven; er worden een paar 

gouden spelden aangetroffen, een zilveren kroes, getekend F.P.T., zilverwerk 

met S.S.B. 1612, F.P.T. en G.B., G.D.G. en J.R.; ¼ van een sate in het Foswerder 

klooster, groot 128 pm, was af komstig van hun (groot)moeder Ytske Radbodus; 

onder het bezit verder nog boerderijen Tersted onder Ferwerd, te Westernijkerk, 

in 1680 gekocht door de overledene, en een sate te Wym; beschreven worden het 

testament van Gerryt Dirx uit 1671 en van diens weduwe Ytske Radbodus uit 

1691.187

Uit dit huwelijk:
1)  Gerlske Piers Tania, ged. Ferwerd 16 mei 1678, overl. voor 1724, tr. 
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ca. 1702 Jorryt Tietes, ged. Ferwerd 30 juli 1669, huisman onder 
Ferwerd (1710), overl. na 1724, zn. van Tiete Jorryts en Sytske 
Jans.a

2)  Gerrit Piers Tania, ged. Ferwerd 9 jan. 1681, deed belijdenis te 
Hogebeintum 23 okt. 1710, tr. (3de procl. Hogebeintum 16 sept. 
1708) Ytie Buwes, ged. ald. 3 april 1687, deed belijdenis ald. 23 
okt. 1710, ging met attestatie van Ferwerd naar Hogebeintum 
10 mei 1722 (en keerde kort daarop terug), overl. Ferwerd 3 
aug. 1768, dr. van Buwe (Bouwe) Montes en Foeckien Doyes; zij 
hertr. in 1716 Lieuwe Taekeles, huisman (1724) en ontvanger te 
Ferwerd.
12 april 1706: f iscaal Ype Annes wordt aangesteld tot voogd over Yda 

Bouwes, ca. 19 jaar, onder Hogebeintum, weesdochter van wijlen Bouwe 

Montes bij Foekje Doeyes.

25 mei 1716: grootvader Pier Foppes Tania wordt aangesteld tot voogd 

over Hiske, vier, en Maaike, twee jaar, weeskinderen van wijlen Gerrit 

Piers Tania en Ytje Bouwes.

1716: op verzoek van de grootvader van de kinderen te Ferwerd wordt 

het sterf huis van Gerryt Piers Tania beschreven; de weduwe Ytie Buwes 

is hertrouwd met Lieuwe Taekles; het vastgoed bestaat uitsluitend uit 5 

pm bouwland te Ferwerd, van haar af komstig; Ytie had bij de scheiding 

met haar moeder Foekien Doyes en haar broer Monte Bouwes in 1706 

f3091.8.- verkregen, dat als haar inbreng geldt; Gerrit had f 80 en twee 

schapen (tezamen f92) ingebracht.188

20 maart 1724: Lieuwe Teekeles, huisman onder Ferwerd, wordt 

aangesteld tot voogd over Hiske, vijftien, en Maaike Gerrits Tania, twaalf 

jaar, weesdochters van Gerrit Piers Tania en Ytje Buwes.

5 april 1729: Bauke Piers Tania, huisman te Nijkerk, wordt aangesteld tot 

voogd over Hiske, in haar 20ste, en Maaike, in haar zestiende jaar oud, 

kinderen van Gerrit Piers Tania.

3)  Naents Piers Tania, ged. Ferwerd 24 juni 1683, overl. ca. 1722, 
tr. Jan Jansen van der Mei, ged. Westernijkerk 5 sept. 1683, te 
Marrum (1720), huisman op Hatsmasate te Westernijkerk 
(1748), ontvanger van de dijkscontributie van Ferwerderadeel 
(1751), gaat met zijn tweede vrouw per 15 aug. 1749 met attestatie 
van Marrum naar Hallum, rentenier ald. (1749),b zn. van Jan 
Jansen van der Mey en Antie Andrys Dunia; hij hertr. ca. 1723 
Pytie Lieuwes Hotsma.189

a  Geneal. Jierboek 1996, pag. 117, nr. 410.

b  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: Jan van der Mey, rentenier te Hallum, seer 

vermogend, drie personen boven de twaalf jaar, aanslag f93.15.- (vermogen f22.500).

1708: Edsard van Burmania, grietman van Ferwerderadeel en 

gedeputeerde staat van Friesland, leent f500 van Jan Jansen van der Mey.190

1720: Jan Jansen van der Mei en Neents Piers Tania te Marrum kopen 5¼ 

pm bouwland te Nijkerk van jr. Fredrik van Grovestins, generaal-majoor 

der cavalerie, voor f577; meteen daarop nogmaals 5¼ pm van dezelfde 

verkoper voor f682.191

4)  Baucke Piers Tania, ged. Ferwerd 4 okt. 1685, huisman en 
kerkvoogd te Nijkerk (1729), bijzitter van Ferwerderadeel, 
extraordinaris gedeputeerde der zeedijken van dat deel, overl. 
Nijkerk 18 dec. 1746, begr. Ferwerd, tr. (att. van Hallum 21 juni 
1716) zijn volle nicht Itske Jacobs, geb. ca. 1691, boerin te Nijkerk 
(1749),a overl. ald. 24 nov. 1750, begr. Ferwerd, dr. van Jacob Jans 
en Lysbeth Gerrits Gerbranda.
1717: Baucke Piers Tania en Ytske Jacobs kopen 10 pm lands van Ytske van 

Beilanus voor 765 goudgld.192

1747: Ytske Jacobs, weduwe van de bijzitter Bauke Piers Tania, overl. 

Nijkerk 18 dec. 1746, is diens collaterale erfgename.193

1749: Ytske Jacobs is erfgename van Romke Douwes Roula, overl. 28 juni 

1749, voor het vermogen van f27.000, dat deze van zijn oom Jan Romkes 

Roula geërfd had; dit vermogen vererfde op Foppe Piers Tania en na 

diens overlijden op Ytske Piers Tania, vrouw van de schoolmeester Doitse 

Botties te Pietersbierum.194

1750: Ytske Jacobs is in nov. 1750 kinderloos overleden; haar erfgenamen 

zijn onder andere Jan Jacobs, huisman te Hallum, Antje Jacobs, 

vrouw van Jacob Sybrens ald., Sytske Jacobs, weduwe van Jan Doekes 

te Leeuwarden, en de voogden over Lysbet Gerryts; de nalatenschap 

bedraagt f7500.195

5)  Hiske Piers Tania, ged. Ferwerd 29 jan. 1688, kinderloos overl. 
voor 1724.

6)  Foppe Piers Tania, ged. Ferwerd 20 febr. 1689.
7)  Foppe Piers Tania, ged. Ferwerd 1 febr. 1691, boer te Ferwerd 

(1749),b overl. ald. 30 maart 1760.
1760: Foppe laat bij zijn kinderloos overlijden op 30 maart 1760 f 8583 na; 

enige erfgename is Hiltje Dirx, weduwe van Bodus Piers Tania.196

8)  Bodus Piers Tania, ged. Ferwerd 6 juli 1694, huisman onder 
Ferwerd, overl. voor 1760, tr. ca. 1729 Hiltje Dirks, geb. 1706/’07, 
overl. Ferwerd 6 sept. 1787, begr. ald. (k.). 10 nov. 1740: twee 

a  Id.: de weduwe bijsitter Tania, boerin, 4 personen boven de twaalf jaar, aanslag 

f92.9.- (vermogen f15.000).

b  Id.: Foppe Piers Tania, seer welgestelde boer, 7 personen boven de twaalf jaar, 

aanslag f110.15.- (vermogen f12.000).
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lammeren zijn weggenomen uit het land van Foppe en Bodus 
Piere Tania, huislieden onder Ferwerd.197

9)  Jan Piers Tania, ged. Ferwerd 13 okt. 1695, te Hallum (1749),a 
tr. (ondertr. Hallum 23 nov. 1726) Trijntje Hiddes, waarsch. ged. 
ald. 2 juni 1700 als dr. van Hidde Douwes, brouwer, en Trijntje 
Klazes.
1741: Jan Piers Tania en Trijntje Hiddes te Hallum kopen 5¼ pm lands 

ald. van Dieuke Sjoerds, vrouw van Lolle Fransen te Hallum, voor 483 

goudgld.198

10)  Ytske Piers Tania, geb. 23 april, ged. (als Gatske) Ferwerd 7 
mei 1699, deed (geref.) belijdenis te Pietersbierum 7 mei 
1739, nog lidmate ald. 1767, overl. ald. 16 nov. 1774, begr. ald. 
(kerkhof ), tr. 1e Sexbierum 28 aug. 1729 Gerben Jans Grada; 
tr. 2e Pietersbierum 15 nov. 1739 Doytze Botyes Sacama, ged. 
Ysbrechtum 18 dec. 1716, deed belijdenis Pietersbierum 13 febr. 
1739, schoolmeester (1749)b en ontvanger ald., nog lidmaat ald. 
1767, overl. ald. 4 juni 1786, begr. ald. (kerkhof ), zn. van Botje 
Pieters, schoolmeester te Tirns, en Jetske Pieters Tania.
7 okt. 1739: Bauke Piers Tania, mederechter van Ferwerderadeel, wordt 

aangesteld tot voogd over Sjoukje, weesdochter van wijlen Gerben Jansen 

Grada bij Yetske Piers Tania.199

23 aug. 1741: oom Bauke Piers Tania, mederechter van Ferwerderadeel, 

wordt aangesteld tot voogd over Sjoukje, in haar 8ste jaar, weesdochter 

van wijlen Gerben Jans Grada te Pietersbierum bij Ietske Piers Tania, op 

10 aug. 1741 hertrouwd.200

2 juni 1747: Dooitse Botjes, schoolmeester en ontvanger te Pietersbierum, 

vervangt wijlen de bijzitter Bauke Piers Tania als voogd over Sjoukje 

Gerbens Graarda, in haar 14de jaar.

10/11.3. Rinse Piers Tania, boer op Groot Tania te Blija, overl. tussen 1691 
en 1698, tr. 1e Hogebeintum 1 juni 1662 Taetske Fransdr, van Hallum; tr. 
2e Blija 12 febr. 1671 Idtie Cornelisdr, geb. Oosternijkerk 1650/’51, overl. in 
de nacht van 3 op 4 jan. 1681, dr. van Cornelis Michiels en Aeltje Upts 
(26.7); tr. 3e Aetje Douwedr, boerin op Taniasate (1698), overl. na 1718, zij 
hertr. Blija 22 jan. 1699 Douwe Dojes, te Jorwerd (1708), te Blija (1718).
1681: Rinse Pyers Tania koopt van Claes Jacobs en zijn vrouw te Ternaard hun 

aandeel in Taniasate, 1/7 van 4 pm en van ½ huis te Blija voor 285 goudgld.201

a  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: Jan Piers Tania, seer vermogend burger, 

3 personen boven de twaalf jaar, aanslag f 89.3.- (vermogen f20.000).

b  Id. Barradeel 1749: Doitze Bottjes, schoolmeester te Pietersbierum, 3 personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f76.10.- (vermogen f14.000).

1698: op verzoek van Aetje Douwes, weduwe van Rinse Piers Tania, van Jan Sytses 

te Nijkerk als voogd over haar kinderen, van Frans Rinses te Stiens en van Grietie 

Rinses, vrouw van Dirk Gosses te Paesens, wordt te Blija de inventaris van Rinses 

sterf huis beschreven; de boerderij meet 108 pm, er is bezit van 2/7 van 4 pm en ½ 

huis te Blija.202

1718: Geertje Cornelis (10/11.7.3), weduwe van Jan Jakles, koopt 1/7 van 1/5 van 

Taniasathe te Blija, groot 108 pm, en 1/7 van 4 pm ald. van Atje Douwes, vrouw van 

Douwe Dojes, te Blija voor f380.203

Uit het eerste huwelijk:
1.  Frans Rinses, te Stiens (1698), overl. voor 1749, tr. (att. van Holwerd 28 

febr. 1686) Rinske Klases, van Holwerd, overl. na 1749.a

Uit dit huwelijk:
1)  Rinse Fransen, schipper te Stiens (1749),b tr. (3de procl. Stiens 12 

mei 1737) Akke Jans.
2)  Oept Fransen Tania, te Stiens (1749),c tr. (3de procl. Stiens 9 aug. 

1733) Sieuke Feikes.
Uit het tweede huwelijk:
8 april 1687: haar oom Jouke Cornelis wordt aangesteld tot voogd over Grietie, 

in haar 14de jaar, enige dochter en erfgename van Ittie Cornelis bij Rinse Piers 

Tania.204

2.  Grietie Rinses, geb. 1673/’74, overl. 1749d/’50, tr. Hantumhuizen 15 
april 1694 Dirk Gosses, te Paesens, overl. voor 1749.
23 febr. 1691: over Griet Rinses, 17 jaar, weesdochter van Rinse Piers, wordt 

haar oom Upt Cornelis te Nijkerk aangesteld tot voogd om te procederen tegen 

Cornelis Jans te Nes op Ameland, die huwelijksbeloften pretendeert; vader 

Rinse mag vanwege zijn religie niet procederen.

17 juli 1750: ingevolge codicil van Grytie Rinses, weduwe van Dirk Gosses, 

wordt ds. Johannes Theodorus Wilman aangesteld tot voogd over Gosse en 

Grytie Pieters.205

Uit het derde huwelijk:
1699: Jan Sytses te Nijkerk overlegt een rekening van zijn voogdij over Pier, Ytie en 

Douwe, weeskinderen van Rinse Piers Tania bij Atje Douwes in aanwezigheid van 

Frans Rinses te Stiens, Dirk Gosses, man van Grietie Rinses te Paesens, Pier Foppes 

a  Id. Leeuwarderadeel 1749: de weduwe Frans Rinses te Stiens, arme weduwe, één 

persoon boven de twaalf jaar, aanslag f6.12.- (vermogen f100).

b  Id.: Rinse Fransen, schipper te Stiens, 2 personen boven en 1 beneden de twaalf 

jaar, aanslag f24 (vermogen f700).

c  Id.: Oept Fransen, arm persoon te Stiens, 2 personen boven en 2 beneden de twaalf 

jaar, aanslag f11.13.- (vermogen -).

d  Id. Oostdongeradeel 1749: de weduwe van Dirk Gosses te Nijkerk, kan haar doen 

tamelijk stelle(n), één persoon boven de twaalf jaar, aanslag f18.19.- (vermogen f2500).
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en Seerp Fransen te Hallum; de boedel, onder meer 2/7 van 1/5 van Taniasate, is met 

de voorkinderen nog onverdeeld.206

1701: volgende rekening van Jan Sytses.207

1708: Jan Jackles te Ferwerd, die Jan Sytses als voogd vervangen heeft, overlegt een 

rekening van zijn voogdij over Pier Rintses Tania die venia aetatis verkregen heeft, 

en Yttje Rintses Tania, beiden kinderen van Rintse Piers Tania en Atje Douwes, die 

hertrouwd is met Douwe Dojes te Jorwerd.208

3.  Pier Rinses Tania, geb. na 1683, kreeg venia aetatis 1708, brouwer te 
Heerenveen, tr. (3de procl. Blija 18 nov. 1708) Antje Jans, van Nieuw-
Brongerga.
1710: Pier Rinses Tania, mr. brouwer te Heerenveen, die venia aetatis verkregen 

had, verkoopt voor 300 goudgld. aan Pier Clases Tania te Holwerd 1/7 van 1/5 

van Groot Tania te Blija, groot 108 pm, en 1/7 van 4 pm ald.209

4.  Ytie Rinses Tania, overl. na 1708.
5.  Douwe Rinses Tania, waarsch. overl. tussen 1701 en 1708.

10/11.6. Claes Piers Tania, te Ternaard (1683), gebruiker (1686) en 
eigenaar (1698) van stem 27 (Helbadasate) ald., eigenaar van 1/7 van 1/5 
van Taniasate (1698), overl. tussen 1698 en 1708, tr. voor 1672 Rinscke Jans.
1672: Claes Piers en Rinscke Jans te Ternaard kopen voor 85 goudgld. per pondemaat 

5 pm ald. van Hiskia van Aylva.210

1680: zij kopen voor 136 goudgld. per pondemaat 5 pm bouwland te Ternaard van de 

erven van Pieter van Schyringa.211

1686: bij decreet zal 1/3 van Helbadasate te Ternaard, waarvan Claes Piers Tania 

gebruiker is, verkocht worden.212

1686: Claas Piers Tania en Rinscke Jans te Ternaard zijn 7200 goudgld. schuldig aan 

de erven van Eernst Sicco van Aylva als gevolg van hun aankoop van Helbadazaete 

ald., groot 100 pm.213

Uit dit huwelijk:
1.  Eelkjen Claesdr Tania, op de lidmatenlijst van de doopsgez. gemeente 

te Holwerd 1711, tr. (att. van Ternaard 7 aug. 1695) Lieuwe Clazes, van 
Nijkerk, op de lidmatenlijst van de doopsgez. gemeente te Holwerd 
1711.
Uit dit huwelijk waarschijnlijk:

Claas Lieuwes, ged. (doopsgez.) Holwerd 22 mei 1729.
2.  Grietje Clazes Tania, overl. na 1716, tr. Dokkum 4 nov. 1697 Theunis 

Sickes, van Dokkum, mr. bakker ald., overl. voor 1716.
3.  Pier Clazes Tania, doopsgez. lidmaat te Holwerd 1711, gebruiker 

(1708),a eigenaar van 2/3 (1718) en van het geheel (1728)b van stem 

a  Eigenares is de weduwe van de ontvanger Beilanus.

b  In 1738 is Tomas Brugman eigenaar.

31 (Groot Dijkslobbe) ald., overl. na 1743, tr. 1e Westdongeradeel 
(gerecht) 19 dec. 1702 Janke Clazes, doopsgez. lidmate te Holwerd 
1711, waarsch. dr. van Claas Jans Nonia en Lysbetje Clases; tr. 2e 
(ondertr. Holwerd 3 maart 1725) Baukjen Pieters, ged. (doopsgez.) ald. 
26 mei 1726.
1717: Minnolt Sippes en Auckjen Clasis, huislieden te Ternaard, zijn nog f 800 

schuldig aan Pier Clasis Tania en Janke Clasis te Holwerd als rest van een 

schuld van Claas Jans Nonia en Lysbetje Clasis.

1727: op verzoek van Minnolt Sippes, voogd over Rinske en Claaske Piers, 

weesdochters van Pier Clases Tania bij Janke Clases, wordt het sterf huis 

van Janke beschreven: de sate Dijkslobbe onder Holwerd, groot 103½ pm, is 

geheel eigendom; er is een vordering uit 1726 van f300 op Claaske Clases, dan 

vrouw van Binnert Jacobs, en een op Cornelis Clasen; bij de berekening wordt 

uitgegaan van een inbreng van zowel Pier als Janke van 2502.12.- goudgld.214

1743: Sjoerd Jacobs (10/11.7.3.1) en Foekje Jakles te Ferwerd kopen 2/35 van 

Taniasate van Pier Clases Tania te Holwerd.215

Uit het eerste huwelijk:
1)  Rinske Piers Tania, overl. na 1741, tr. (ondertr. Holwerd 21 

sept. 1726) Jan Goitses, ged. Ternaard 17 juni 1703, huisman te 
Hantumeruitburen, overl. na 1741, zn. van Goytsen Pieters, 
wagenmaker, en Trijntje Clases.
1730: Jan Goitsens, huisman te Hantumeruitburen, en Rinske Piers 

Tania lenen f300 van Fettie Jans, weduwe van Wybe Jans te Holwerd, 

onder borgtocht van huisman Pier Clasis Tania te Holwerd.216

2)  Claaske Piers, tr. wellicht (ondertr. Holwerd 19 aug. 1731) Gerryt 
Jans.

4.  Sjoukjen Clases Tania, overl. (Metslawier) in 1753, tr. 1e Ternaard 26 
nov. 1702 Wicke Thomasz, huisman te Niawier; tr. 2e Niawier 18 febr. 
1742 Pier Hendriks, boer op Klein Ropta te Metslawier (1749).a

1721: Wicke Thomas en Sjoukien Clases Tania (ziek), huislieden te Niawier, 

testeren mutueel; hij legateert 100 ducatons aan zijn broederskind Trijntie 

Pyters. In 1753 wordt het testament gelicht door Pier Hendriks, waaraan een 

extract uit het inventarisboek van Oostdongeradeel van 9 juli 1742 was gehecht. 

Erven van wijlen Wicke Tomas zijn dan Janke en Trijntie Pyters; zijn weduwe is 

hertrouwd met Pier Hendriks. De laatste wil van Wicke blijft in stand. Aan vee 

zijn er 30 koeien, zeven paarden, zes schapen en vier bargen. Staande huwelijk 

had het echtpaar ca. 83 pm in verschillende stukken aangekocht. Sjoukien 

neemt Klein Ropta over voor f2550; haar inbreng in het huwelijk was f1000, 

Wickes f400.217

a  Quotisatie Oostdongeradeel 1749: Pier Hendriks, boer te Metslawier, zes personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f89.12.- (vermogen f9500).
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5.  Cornelis Clazes Tania, doopsgez. lidmaat te Holwerd 1711, huisman 
te Ternaard, overl. na 1716, tr. Ternaard 16 okt. 1707 Aaltie Sipkes, 
doopsgez. lidmate te Holwerd 1711, wellicht boerin te Ternaard 
(1749).a

1716: Cornelis Clazes Tania en Aaltie Sipkes te Ternaard lenen f1100 van Grietie 

Clazes Tania, weduwe van Theunis Sickes, mr. bakker te Dokkum.218

6.  Jan Clazen (Tania alias Helbada), van Ternaard, doopsgez. lidmaat 
te Holwerd 1711, eigenaar van ½ (1708) en van geheel (1718, ’28) 
Helbadasate te Ternaard, tr. Ternaard 23 febr. 1710 Rixt Jorrits, van 
Hallum, doopsgez. lidmate te Holwerd 1711, eigenares (1738, ’48, ’58) 
van Helbadasate, boerin (1749)b te Ternaard, dr. van Jorryt Roelefs, 
gebruiker van stem 79 te Hallum (1698), en Eetske Clases.
1717: Minnolt Sippes en Auckjen Clasis, huislieden te Ternaard, zijn nog f400 

schuldig aan Jan Clases en Rixtie Jorits, huislieden ald., als rest van een schuld 

van Claas Nonia en Lysbetje Clases te Ternaard.

Uit dit huwelijk:
1)  Claas Jans Helbada, eigenaar van Helbadasate (1768, ’78), overl. 

voor 1788.
2)  Aaltje Jans, van Ternaard, ged. (doopsgez.) ald. in 1754, overl. 

(ald.) ca. 1793, tr. 1e Ferwerd 8 juli 1752 Klaas Johannes, van 
Ferwerd, ged. (doopsgez.) Ternaard 12 nov. 1753, boer op 
Sipmastate ald., zn. van Johannes Rienks, doopsgez. lidmaat 
te Holwerd 1711, boer op Jansmastate te Ferwerd (1708-’48), en 
Sytske Symons, doopsgez. lidmate te Holwerd 1711;219 tr. 2e 
Ternaard 22 okt. 1780 Cornelis Lieuwes.c

7.  Klaaske Klaases, mogelijk ged. (doopsgez.) Holwerd 22 mei 1712, tr. 
mogelijk 1e Ternaard 29 mei 1707 Klaas Watses, ged. (doopsgez.) 
Holwerd 22 mei 1712, overl. voor 1716, en 2e voor 1720 Binnert Jacobs.
1716: Claaske Clases, weduwe van Claas Watzis te Holwerd, leent f300 van Pier 

Clases, huisman ald.220

1720: huurcontract tussen Isabella Susanna baronesse toe Swartzenberg en 

Binnert Jacobs en Claaske Clases van een sate te Holwerd.221

a  Quotisatie Westdongeradeel 1749: de weduwe van Cornelis Claeses, boerin te 

Ternaard, 4 personen boven en 1 beneden de twaalf jaar, aanslag f58.16.- (vermogen 

f3200).

b  Id.: de weduwe van Jan Claesis, boerin te Ternaard, 6 personen boven de twaalf jaar, 

aanslag f120.11.8 (vermogen f16.000).

c  Geneal. Jierboek 1996, pag. 110 en 113.

10/11.7. Cornelis Piers Tania, te Nes, boer te Wier (plaats van 93 pm), tr. ca. 
1655 Idt Jacobsdr, te Dokkum (1683), overl. voor 1685, dr. van Jacob Sybes 
en Gertie Dirks; zij hertr. in 1671 (gesepareerd 1672) Jacob Gaitzes.a

1668: Cornelis Piers en Itie Jacobs onder de klokslag van Nes lenen 200 goudgld. van 

de weeskinderen van Feye Lieuwes.222

1685: Het sterf huis van Jacob Sybes te Wierum wordt beschreven; de (doopsgezinde) 

erfgenamen zijn onder andere Claes Jansen, man van Trijntie Cornelis, en Pier 

Cornelis, mede vanwege Geertie, Dirck en Jacob Cornelis en hun zuster Trijntie 

Jacobs, zijnde de zes kinderen van Ytie Jacobs.223

7 aug. 1671: op verzoek van Foppe en Claes Piers Tania, ooms en voogden van de 

weeskinderen Trijntie, Pier, Gertie, Dirck en Jacob Cornelis, wordt het sterf huis van 

Cornelis Piers onder de klokslag van Nes beschreven; zijn weduwe Ydtie Jacobs is 

hertrouwd met Jacob Gaitzes; het bezit is onder meer 1/35 van Groot Tania (dat in 

1698 nog op hun naam staat), 1/7 van 4 pm lands daarbij gelegen, 1/7 van ½ huis 

binnen Blija en het aandeel van de kinderen in de koopsom van hun grootmoeders 

boerderij, verkocht aan Rinse Piers Tannia.224 In 1675 wordt een nadere regeling 

getroffen inzake vorderingen.225

Uit dit huwelijk:
1683: Claes Piers Tania te Ternaard overlegt een rekening van zijn voogdij over 

Trijntie, getrouwd met Claes Jansen, Pier en Geertie, vrouw van Jacob Sioerds, 

kinderen van Cornelis Piers; van Rinse Piers is landhuur ontvangen.226

9 mei 1683: in de plaats van Foppe te Ferwerd en Claes Piers Tania te Ternaard 

wordt dr. Jacobus Beintema van der Meulen, advokaat voor het Hof van Friesland, 

aangesteld tot voogd over Dirk, negentien jaar, te Dokkum en Jacob, zestien jaar, 

weeskinderen van wijlen Cornelis Piers Tania en Jitscke Jacobs, in leven te Nes.227

26 febr. 1685: Claes Jansen, zwager, en Pier Cornelis, broer, worden aangesteld tot 

voogden over Geertie, 24 jaar, Dirk, twintig jaar, en Jacob Cornelis, achttien jaar, 

erfgenamen van wijlen hun moeder Ytie Jacobs, om tot scheiding te komen met hun 

ooms en tantes, erfgenamen van hun grootvader Jacob Sybes; hun moeder Ytie laat 

uit haar tweede huwelijk met Jacob Gaetses een dochter Trijntje Jacobs na.228

1.  Trijntje Cornelis Tania, tr. 1e voor 1683 Claes Jans, huisman te Nes; tr. 
2e in 1693 Pytter Jelles, te Nes.
1693: de inventaris van het sterf huis van Claes Jansen, huisman te Nes, wordt 

beschreven; zijn weduwe Trijntie Cornelis is hertrouwd met Pyter Jelles, 

bijgestaan door zijn voogd Lourens Tekes.229

Uit het eerste huwelijk:
1695: weesrekening van Hylke Bouwes, huisman te Nes, als voogd over Mayke, 

Gertie, Grietie en Jan, weeskinderen van Claes Jans bij Trijntie Cornelis; de 

boerderij te Nes meet 72 pm en is voor 2/3 bezit van de erven van Claes Jans 

en Trijntje Cornelis en voor 1/3 van Sytse Doedes; verder 7 en 12 pm lands te 

a  Id 2012, pag. 209.
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Nes; de inbreng ten huwelijk van Claes bedraagt f992 plus f739, geërfd van zijn 

zuster Hiltie Jans, van Trijntie f357.4.-; curator voor de scheiding is Gerben 

Douwesa te Menaldum.230

1699: weesrekening van Hylke Bouwes sedert 1695; de oudste dochter Maycke 

Clases is dan de vrouw van Bote Freerks, huisman te Ternaard.231

1702: weesrekening van Hylke Bouwes, voogd over Gertie (dan getrouwd met 

Tjeerd Igles), Grietie en Jan Claeses sedert 1699.232

1)  Mayke Clazes, tr. Ternaard 6 okt. 1695 Bote Freerks, huisman ald.
2)  Gertie Clazes, tr. Foudgum 26 dec. 1701 Tjeerd (in de 

huwelijksakte: Siert) Igles.
3)  Grietie Clazes, tr. wellicht (ondertr. Nes 6 juni 1705) Melis 

Johannes.
4)  Jan Clazes, vermeld 1695-1702.
Uit het tweede huwelijk:
5)  Ytie Pytters, ged. Nes 30 april 1697.

2.  Pier Cornelis Tania, geb. Blija, brouwer te Dokkum, overl. ca. 1689, 
tr. Dokkum 6 juni 1680 Trijn Claessen, geb. Schiermonnikoog; zij 
hertr. (2de procl. Dokkum 30 dec. 1692) Freerk Harmens Luininck, 
schipper te Groningen, burger van Dokkum (1696).
1696: te Leeuwarden wordt tot voogd over de drie kinderen hun oom Jacob 

Cornelis Tania te Nes aangesteld.

1 febr. 1696: tot voogd over Cornelis, vijftien, Yttie, negen, en Pier Piers Tania, 

zeven jaar, ex matre Trijntie Claeses wordt hun oom Dirck Cornelis te Nes 

aangesteld.233

1696: Freerck Harmens Luyninck, burger van Dokkum, betoogt dat zijn vrouw 

Trijntie Clases zijn stief kinderen Cornelis, Ytie en Pier Tania sedert hun 

vaders dood zeven jaar onderhouden heeft, waardoor schulden zijn ontstaan; 

hij vraagt toestemming aan het Hof van Friesland om land van de kinderen in 

Westdongeradeel te mogen verkopen.234

Uit dit huwelijk:
1)  Cornelis Piers Tanja, geb. 1680/’81, ged. Dokkum 30 dec. 1683, tr. 

Dokkum 20 sept. 1711 Teuntje Ides Fonkwijk.
2)  Claes Piers Tania, ged. Dokkum 30 dec. 1683, overl. voor 1696.
3)  Ytje Piers Tania, ged. Dokkum 22 aug. 1686, tr. Dokkum 19 okt. 

1710 Jan Jansen Slim.
4)  Pier Piers Tania, ged. Dokkum 30 sept. 1688, overl. na 1696.

3.  Geertie Cornelis, geb. ca. 1661, doopsgezind lidmate 1711, boerin te 
Ferwerd (1718 als weduwe eigenaar en gebruiker stem 31 en 32), 
overl. Ferwerd in 1720, tr. 1e Blija 28 nov. 1680 Jacob Sjoerds, mr. 

a  Gerben Douwes is in 1695 weduwnaar van Jeltje Jans (MEN I37 690).

smid ald.; tr. 2e ca. 1686 Jan Jackles,a geb. 1654/’55, woonde eerst te 
Blija, boer op Groot Koehool te Ferwerd (stem 26, 1698), eigenaar en 
gebruiker van Heringastate ald. (stem 31, 1708), gebruiker van stem 
32 (1708), overl. (ald.) 22 mei 1716, zn. van Jakle Bockes, te Waaxens 
(1669), boer te Brantgum (1674), en Antie Jans.
18 juli 1675: de oom Wobbe Seerps (8/9.1) wordt aangesteld tot voogd over Jan, in 

zijn 21ste, en Bocke, in zijn negentiende jaar, de weeszonen van Jakle Bockes.235

1686: op verzoek van Minne Tiepkes en Sioucke Tabes, aangetrouwde ooms 

en voogden over de twee minderjarige weeskinderen van Jacob Sioerds, mr. 

smid te Blija, bij Gertie Cornelis, hertrouwd met Jan Jackles; de inbreng van 

Geertie bedroeg f385 en 1/5 van 1/7 van Taniasate plus 4 pm te Blija, van Jacob 

f1171.13.-.236

1696: Jan Jackles en Geertie Cornelis kopen 1/5 van bezit te Blija van Trijntie 

Cornelis Tania en Pyter Jelles.

1709: voor de kinderen van Johan Lodewyck Doyts, raad van state, en Maria 

van Boelens wordt bij decreet de sathe ‘Coldehool’ te Ferwerd, gebruikt door 

Jan Jackles, verkocht; kopers worden Jan Jackles en Geertie Cornelis voor 57¼ 

goudg. per pondemaat.237

1717: Geertie Cornelis, weduwe van Jan Jakles te Ferwerd, koopt voor f220 2 pm 

te Blija van Sioukjen Rienx, vrouw van Symen Pyters.238

1718: Geertje Cornelis, weduwe van Jan Jakles, koopt 1/7 van 1/5 van Taniasathe 

te Blija, groot 108 pm, en 1/7 van 4 pm ald. van Atje Douwes (vermeld sub 

10/11.3), vrouw van Douwe Dojes te Blija, voor f380.239

1720: op verzoek van Jacob Symens vanwege zijn kinderen en in presentie van 

Sjoerd Jacobs te Holwerd en Cornelis Jacobs en Jakle Jans te Ferwerd (allen 

doopsgezind), kinderen van de overledene, wordt het sterf huis van Gertie 

Cornelis, weduwe van Jan Jakles te Ferwerd beschreven; tot de inventaris 

behoort zilverwerk met de initialen A(ntie). J(ans). en P(ier). T(ania). G(riet). 

C(ornelis).; wijlen Antie Jansb had bezit besproken aan haar broer Jakle Jans; 

er is een koopbrief uit 1718 van de aankoop van 1/7 van 1/5 van Groot Tania en 

1/7 van 4 pm lands te Blija van Aatie Douwes en een akkoord van 1699 tussen 

Wobbe Seerps (8/9.1) en Jan en Bocke Jakles; het bezit bestaat uit ½ van sates 

te Ferwerd, groot 81 resp., 36 pm (waarvan de andere ½ de erven van Jan Jakles 

toekomt), twee maal ½ van 1/7 van 1/5 van (Groot) Tania enz.240

Uit het eerste huwelijk:
1)  Sjoerd Jacobs, te Blija (1718), te Ferwerd (1743), overl. Blija 12 mei 

1747, tr. Blija 26 juni 1718 Foeckien Jackles, overl. 14 dec. 1744.
1743: Sjoerd Jacobs en Foekje Jakles te Ferwerd kopen 2/35 van Taniasate 

van Pier Clases Tania te Holwerd.241

a  Geneal. Jierboek 2012, pag. 203.

b  Overl. Koehool 1 mei 1715, begr. Ferwerd.
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Sjoerd was in 1745 erfgenaam geworden van zijn vrouw Foekje Jakles, 

overl. 14 dec. 1744; bij zijn kinderloos overlijden te Blija 12 mei 1747 wordt 

Cornelis Jacobs, huisman te Ferwerd, erfgenaam.242

2)  Cornelis Jacobs, te Ferwerd (1720, ’50), boer ald. (1749),a tr. 
waarsch. 1e N.N. en 2e Sytske Jacobs, geb. 1719/’20, overl. 2 nov. 
1759, begr. Ferwerd.
1750: Foppe Piers Tania (10/11.2.1.7) koopt als voogd over Lysbet Romkes 

Roula 3/35 van Taniasate van Cornelis Jacobs, huisman te Ferwerd; 

Franciscus Cuperus wil de koop overnemen.243

Uit het tweede huwelijk:
3)  Jackle Jans, te Ferwerd (1720), kinderloos overl. in 1731.244

4)  Yttie Jans, tr. ca. 1710 Jacob Symens, boer te Blija en Berlikum, 
overl. (ald.) 8 juni 1742, zn. van Symen Clases, boer te Ternaard, 
en Geertje Clasen; hij hertr. Blija 24 febr. 1715 Ytie Aebles.b

4.  Dirk Cornelis Tania, geb. ca. 1664, ged. (geref.) Nes 29 mei 1705, 
gaat met attestatie naar Hantum 1707, boer op stem 5 (1708) en de 
stemmen 4 en 5 (1718) ald., tr. (ondertr. Nes 6 mei 1703) Lysbeth Sytses, 
ged. Hiaure 31 aug. 1684, gaat met attestatie naar Hantum 1707, dr. 
van Sytze Teeckes en Aef ke Isbrants.
Uit dit huwelijk:
1(?))  Taecke Dircks Tania, boer te Holwerd (l749),c tr. (1ste procl. 

Holwerd 19 dec. 1733) Antje Sytses.
2)  Jacob Dirks Tania, ged. Hantum 25 maart 1708, lidmaat te 

Joure 1746, gewezen opzichter (1749)d ald., komt met attestatie 
van Gaast naar Harlingen 29 juli 1762, gaat met attestatie 
naar Workum 12 okt. 1764, vandaar naar Sloten 12 aug. 1771, 
opzichter ald. (1771), gaat met attestatie naar Stavoren 30 april 
1775, tr. 1e Hallum 22 mei 1740 Aaf ke Jans, lidmate te Joure 1744, 
komt met attestatie van Gaast naar Harlingen 29 juli 1762, 
gaat met attestatie naar Workum 12 okt. 1764; tr. 2e Stavoren 14 
okt. 1778 Popk Joukes.

3)  Aaf ke Dirks Tania, ged. Hantum 9 maart 1711.
4)  Sytze Dirks Tania, ged. Hantum 19 febr. 1713.
5)  Ytje Dirks Tania, ged. Hantum 4 febr. 1714.

a  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: Cornelis Jacobs, welgestelde boer te Ferwerd, 5 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f73.17.- (vermogen f6000).

b  Voorts Geneal. Jierboek 2012, pag. 207.

c  Quotisatie Westdongeradeel 1749: Taeke Dirx, boer te Holwerd, 4 personen boven 

en 1 beneden de twaalf jaar, aanslag f53.12.- (vermogen f2700).

d  Id. Haskerland 1749: Jacob Dirks Tanja, gewesen opsigter, sober, 2 personen boven 

de twaalf jaar, aanslag f14.9.- (vermogen f200).

6)  Ysbrand Dirks Tania, ged. Hantum 17 sept. 1715.
7)  Sytze Dirks Tania, ged. Hantum 12 febr. 1719.

5.  Jacob Cornelis Tania, geb. ca. 1667, te Nes (1696), doopsgez. lidmaat 
te Holwerd 1711; te Ferwerd (1713, als hij 4 pm te Blija koopt), tr. 
waarsch. 1e Claeske Folkerts, doopsgez. lidmate te Holwerd 1711; tr. 
mogelijk 2e voor 1725 Jecke Johannes.

III. Walpert

Het geslacht Walpert werd door Ype Brouwers beschreven in Genealogysk 
Jierboek 2013, pag 211-286, en de gegevens daaruit die in dit artikel passen 
worden niet opnieuw opgenomen.

322/323. Mintye Walpert, eigenaar van Walpertsate te Wommels, tr. 1e ca. 
1440 N.N.; tr. 2e ca. 1450 N.N. (Bauck?).
Uit het tweede huwelijk:
5.  Fed = 161.

IV. De familie van Tyedts Obbedr

162/163. Obba Ryoerdz, boer te Baard op een sate van 64 pm, eigendom 
van de abt van Lidlum, overl. voor 1526/’27, tr. N.N.
Obbe bezit een rente van 6 klinkerden (= 72 stuivers).

1526/’27: kwestie van Foppe Piers en zijn vrouw met zijn broer Eelcke Piers, getrouwd 

met Anck Obbedr, haar zuster, inzake de boerderij van wijlen Obbe Ryoerds.245

Uit dit huwelijk:
1.  Tyedts = 81.
2.  Anck Obbedr, tr. voor 1526/’27 Eelcke Piers (160/161.3).
3.  Rioerdt, volgt 162/163.3.

162/163.3. Rioerdt Obbes, boer op Finsterasate te Jorwerd (45½ pm, 
huurwaarde f20.12.-, 1542), overl. tussen 1554 en 1589, tr. voor 1545 Tiedt 
Douwedr, overl. na 1589, dr. van Douwe Ottez en Syts N.
1511: Finsterasate is eigendom van de patroon met Aesga Lolckaz als boer, in 1542 van 

Rioerdt Obbes “met syn frunden”.

Ca. 1525: Obbe Ryordtz wezen kopen een rente van 32 st. van Haye Douwez en Andel 

Reiners.246

1551: zie bij 80/81.2.

1554: Riurdt Obbez en Suirdt Fercksz overleggen een rekening van hun voogdij over 

de kinderen van Jan Jomckez en Bauck.247

Uit dit huwelijk:
1591: Eelcke Ryurdtz en Foeck Sipckedr te Jorwerd kopen het aandeel in Fensterazate 
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ald., dat Foppe Ryurdtsz en Mey Eepedr daarin bezitten, waaronder begrepen het 

deel dat Foppe voordien gekocht had van Obbe Ruyrdts, terwijl Foppe mede optreedt 

vanwege zijn kinderen uit zijn eerdere huwelijk, en van Peter Harmansz en Bauck 

Ryurdtsdr op Bongahuys te Hilaard voor 1000 goudgld. Ancke Jarichs protesteert 

vanwege zijn bezit van 11½ pm in de zate.248

1.  Eelcke Ruyrdts, boer op Finsterasate te Jorwerd, overl. (ald.) tussen 
1605 en 1610, tr. Foeck Sipckes Banga,a overl. Jorwerd in 1637, dr. van 
Sipcke Janckes Banga en Rins N.
1637: Sipcke Eelckes, Rints Eelckes, vrouw van Peter Broers, Jan Wybes vanwege 

de kinderen bij wijlen Syts Eelckes en Tied Eelckes, weduwe van Doye Wybes, 

verdelen de nalatenschap van hun moeder Foeck Sipckedr, weduwe van Eelcke 

Riurds; medeërfgenamen zijn Tied, Eelck, Eelcke en Trijntie Riurds, gesterkt 

met hun mannen; tot de nalatenschap behoort een rente van 6 daalders uit 

Fenstrasate te Jorwerd.249

Uit dit huwelijk:
1)  Ryurdt Eelckes, boer te Jorwerd, assessor van Baarderadeel, 

overl. voor 1637, tr. tussen 1599 en 1601 Impck Broersdr, weduwe 
van dr. Tiete Piers Tania (40/41.5).
1640: de liquidatie vindt plaats tussen de jongste vier kinderen van Imck 

Broers, weduwe van Ryurd Eelckes: Tied Ryurds, vrouw van Pyter Wybes, 

Cornelis Duckes vanwege zijn twee kinderen bij wijlen Trijntie Ryurds, 

Eelck Ryurds, vrouw van Pyter Jansen, en Eelcke Ryurds; hun vader was 

in leven “adsessoir” van Baarderadeel; allereerst wordt zoon Broer Tania 

uit het eerste huwelijk van de moeder uitgekocht.250

2)  Sipcke Eelckes Banga, boer te Fons onder Jorwerd, overl. 1646/’47, 
tr. Harlingen (stadh.) 28 febr. 1613 Jid Tiepckedr, van Arum, 
overl. na 1669.
1643: Meynte Riencks en Teets Petersdr te Mantgum lenen 500 goudgld. 

van Sipcke Eelckes te Jorwerd.251

3)  Rints Eelckes, tr. Peter Broers.
4)  Syts Eelckedr, overl. voor 1637, tr. Jan Wybes.
5)  Tiedt Eelckedr, overl. voor 1637, tr. Doye Wybes.

2.  Foppe Ryurdts, te Hallum (1589), overl. in 1592, tr. 1e voor 1570 N.N.; 
tr. 2e Mey Eepedr.
1599: Ryurdt Rienckz zal met instemming van zijn crediteuren 26 pm te 

Mantgum verkopen; protest wordt aangetekend door crediteur Eelcke Ryurdtz 

te Jorwerd als voogd over de oudste (sic!) twee weeskinderen van wijlen Foppe 

Ryurdts.252

a  1648: Laes van Glins, ontvanger-generaal van Menaldumadeel, koopt 1/8 van een 

sate te Oosterwierum, groot 40 pm, van de erven van Jacob Sipckes Banga voor 490 

goudgld. (BAA P3 162v).

Uit het eerste huwelijk:
20 juli 1615: op verzoek van de bloedvrienden Ryurdt Eelckes en Buwe Goffes 

wordt Sybrant Jans te Jorwerd aangesteld tot voogd over Johannes Ruyrdts, vijf 

jaar oud, zoon van Ruyrdt Foppes, schoenmaker te Kollum.253

1615: op verzoek van Sibrant Jans te Jorwerd als voogd over Johannes, weeskind 

van Ryurdt Foppesz, schoenmaker te Kollum, en op aangifte van diens weduwe 

Anna Jansdr wordt in presentie van Ryurdt Eelckesz, Buwe Goffesz, Harmen 

Pietersz en Wybe Jacobsz de nalatenschap beschreven van Ruyrdt, die 25 nov. 

1613 getesteerd had; beschreven wordt een vordering uit 1595 op Sybrant Jansz 

en Jaedtke Foppedr van 100 goudgld. als rest van 433 goudgld. en een vordering 

uit 1613 van Ruyrdt Foppesz en wijlen Laeske Sybrantsdr op Aerrien Suirdtsz 

van 50 goudgld.; de akte betreffende het moedersgoed van het weeskind is 9 

maart 1613 opgemaakt.254

1)  Ryurd Foppes, geb. voor 1570, schoenmaker te Kollum, overl. 
(ald.) in 1615, tr. 1e ca. 1608 Laeske Sybrants, overl. voor 1613; tr. 
2e Anna Jans, overl. na 1615.

2)  Jaedt Foppedr, tr. voor 1595 Sybrant Jans, te Jorwerd.
3.  Obbe Ryurdts, te Heeg (1589), tr. voor 1570 Foeck Hoytedr.

1589: Obbe Ryurdtz en Foeck Hoytedr te Heeg verkopen ¼ van Fensteraguet te 

Jorwerd, dat hun van Obbes vader is aangeërfd en dat zij nog van zijn moeder 

zullen erven, voor 300 goudgld. aan Foppe Ryurdtz en Mey Eepedr te Hallum.255

4.  Bauck Ryurdtsdr, overl. op Bongahuys te Hilaard in 1600, tr. voor 
1585 Peter Harmenz.
Uit dit huwelijk:
1610: Albert Dircks te Itens overlegt een rekening van zijn voogdij sedert 

1605 over Harmen Peters, in zijn 26ste jaar, bijgestaan door zijn broer Ryurdt 

Peters; onder de uitgaven: 6 goudgld. aan Foeck, Eelcke Ryurdts’ weduwe; bij de 

afrekening zijn naast broer Ryurdt ook zwager Peter Cornelis en neef Ryurdt 

Eelckes present.256

1610: Ryurdt en Sipke Eelckes te Jorwerd vanwege hun moeder Foeck Sipkedr, 

weduwe van Eelcke Ryurdts, overleggen een rekening sedert 1605 van de 

administratie, die Eelcke voerde als voogd over Tietken Petersdr.257

1610: Tiet Petersdr, 21 jaar oud, vrouw van Peter Cornelis te Leeuwarden, 

kwiteert in presentie van haar broers Ryurdt en Harman Peters hun tante 

Foeck Sipkedr, weduwe van Eelcke Ryurdts, van diens administratie en voor 

ontvangst van haar erfdeel.258

1)  Ryurdt Peters, vermeld 1610.
2)  Harmen Peters, geb. ca. 1585, vermeld 1610.
3)  Tietke Peters, geb. Hilaard ca. 1589, tr. Leeuwarden (stadh.) 25 

mei 1610 Peter Cornelisz, van Leeuwarden.
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V. Tania I

82/83. Taecko Tanya, boer op Taniasate te Blija (1540), tr. N.N.
1540: Taecko Tanya is boer op de een na grootste sate te Blija, groot 70 
pm plus 24 gras.a Heer Tzalings erfgenamen zijn goeddeels eigenaar.259

Uit dit huwelijk (onder andere):
Jadt = 41.

VI. “Oldersma”

Elisabeth Ruardi, getrouwd met Frans Upts Oldersma, voogdes van het 
Nieuwe Stadsweeshuis van 1744 tot 1749, en Jonas Fransen Oldersma, 
voogd van dit weeshuis van 1749 tot 1754, voerden als wapen: gedeeld; I 
doorsneden; a de Friese adelaar; b in zilver een gekrukt zwart kruis; II 
in blauw drie paalsgewijs geplaatste gouden klaverbladen.b

12/13. Frans Fransz, boer op stem 27 te Ferwerd (1640), te Hallum (1655), 
tr. voor 1631 Syouck Upts.
18 juni 1655: Frans Fransen te Hallum is bloedverwant van Pier Claessen, innocent, 

over wie zijn zwager Pier Upts (26/27.5) tot voogd wordt aangesteld.260

Uit dit huwelijk:
1681: Claes en Upt Fransen, kooplieden te Leeuwarden, kopen 11½ pm te Hallum van 

oud-burgemeester Brunia te Franeker voor 116 goudgld. (per pondemaat) en 11 pm 

aldaar van Agge Andries Brunia c.s., ook voor 116 goudgld. per pondemaat.261

1.  Frans = 6.
2.  Claes, volgt 12/13.2.
3.  Aucke, volgt 12/13.3.
4.  Upt, volgt 12/13.4.

12/13.2. Claes Fransen, geb. Ferwerd, burger 11 mei 1659, apotheker (1658), 
brouwer (? 1663), lakenkoper (1664) en koopman (1681) te Leeuwarden, tr. 
Leeuwarden (stadh.) 27 maart 1658 Geertie Clasesdr.
1663: Ibeltje Wouters, vrouw van Evert Pouwels Schouwen, mr. brouwer, verkoopt 

a  Taecko Tanija nu meijer van heer Tzalings erffgenamen bruijckt die landen bij Tialle 

Tannija, alsdoen lantsate van Tzalingh Botnija anno xi angebrocht, teweten tzeuntich 

pondematen, taxeert op dartich f loreen. Taecko voorschreuen bekent dat hij bruijckt 

vier ende twintich gras buten die landen voorsz. Ende also inden olden anbrengh 

gheen mentie daeraff gemaeckt is in Tannija guedt offt elders, holden wij daerom die 

selue niet angebrocht te zijn, wordden daerom hier taxeert op ses f loreen.

b  Hotso Spanninga, De blauwe wezen van Leeuwarden, geschiedenis van het Nieuwe 

Stadsweeshuis, Leeuwarden, 1988, pag. 197, 203 en 209.

aan Claes Fransen en Geertie Claesses, burgers te Leeuwarden, een huizinge en 

plaats met de brouwerij en mouterij en het bierbrouw- en moutgereedschap aan de 

Vismarkt voor f4896.262

1664: Claes Frans en Geertie Claesses, echtelieden, lakenkopers, verkopen aan 

Minne Taeckes Scheltinga, koopman, en Trijntje Tania (20/21.4.1) zeker brouwhuis 

aan de Vismarkt, waar het wapen van Stavoren uithangt, met uitzondering van de 

mouterij en de gereedschappen, voor 935 goudgld.263

Uit dit huwelijk:
1.  Pier Claassen Oldersma, koopman te Leeuwarden, overl. in 1698, 

tr. 1e Leeuwarden 21 dec. 1684 Inske Gerryts Suringar (Suiriger), 
van Harlingen, dr. van Gerrit Goukes (Suringar),a koopman 
te Harlingen, en Hylckien Sybrants Suringar (Suyriger); tr. 2e 
Leeuwarden 10 okt. 1697 Grietie Zelis Tambuser, dr. van Selis Jacobs 
Tamboeser en Aeff ke Jans;264 zij hertr. voor 1701 Age Siercks.265

Uit dit huwelijk:
1718: een vonnis wordt gewezen in een zaak die Gerardus Oldersma te 

Birdaard, die handlichting had verkregen, aangespannen had tegen 

Bauckjen Haringa, vrouw van ds. Johannes Salmasius, predikant te Stiens, 

en notaris Hiddius Bonnema als voogd over Nicolaus Oldersma, erfgenaam 

van zijn vader Frans Claessen Oldersma. Gerardus Oldersma, zoon van Pier 

Clasen Oldersma, overl. in 1698, voelde zich bedrogen door zijn voogden, 

aanvankelijk Frans Claessen Oldersma en Sioerd Auckes (met hun weduwes 

Bauckjen Haringa en Sanneke Claessen); de voogdij over hem werd later 

uitgeoefend door Goucke Gerryts Suriger, tweede man van Bauckjen. Onder 

de papieren een weesrekening van koopman Frans Claessen als voogd 

over de twee weeskinderen van Pier Claessen, koopman, en Ynske Gerryts 

Suiriger, afgerond door diens weduwe Bauckjen Tiaards Haringa voor zich 

en haar kinderen en afgenomen door Goucke Gerryts Suriger, koopman te 

Harlingen, als voogd over Gerryt Piers Oldersma (wiens broer Claas Piers 

Oldersma inmiddels was overleden, zodat hij universeel erfgenaam van zijn 

vader was geworden); een van de posten uit 1697 betrof Antie Piers, “ons 

night”.266

1)  Claas (Nicolaas) Oldersma, med. stud. te Franeker 1707.
2)  Gerardus Oldersma, van Leeuwarden, student te Franeker 1712, 

op belijdenis ged. Birdaard 26 jan. 1716, tr. Stiens 28 april 1715 
Margarita van Lennep, ged. Leeuwarden 27 okt. 1686, dr. van 
mr. Johannes van Lennep, uit Nijmegen, jur. stud. te Leiden 13 
okt. 1651, promoveerde ald. 9 juni 1653, advokaat voor het Hof 

a  27 jan. 1694: de doopsgezinde Baucke Fockes wordt aangesteld tot voogd over 

Marijke, 22 jaar, en Hessel, zeventien jaar, weeskinderen van Gerrit Goukes 

Zuyrger, koopman (HAR).
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van Friesland 14 juli 1668-overl. 1717, en Anna de Blocq van 
Scheltinga.

2.  Frans Clasen Oldersma, tr. Leeuwarden 23 febr. 1694 Boukje Tiaerdts 
Haringa, geb. in 1678, overl. Stiens 27 juni 1758, dr. van Tiaerdt 
Douues Haringa en Claaske Willems Olthoff; zij hertr. Harlingen 
22 aug. 1711 Gouke Gerryts Suringar, als geom. cand. te Franeker 
ingeschr. 26 juli 1679, zoutbrander, houtkoper en vroedsman 
te Harlingen, wedr. vana Antie Eelkes Eelcoma; tr. 3e (3de procl. 
Stiens 11 april 1717) ds. Joannes Salmasius, predikant te Stiens 
1716-overl. ’40, en tr. 4e Stiens 11 febr. 1742 Sybrandus Faber, oud-
burgerhopman te Franeker.
Uit dit huwelijk:
25 maart 1713: stiefvader Goucke Suringar, burger en koopman te Harlingen, 

wordt aangesteld tot voogd over Tiaard, vijftien, en Claes Fransen Oldersma, 

twaalf jaar.267

10 nov. 1717: H(iddius) Bonnema, notaris, wordt aangesteld tot voogd over 

Nicolaes Oldersma, in zijn zeventiende jaar, zoon van Bauckien Haringa.268

1720: Hiddius Bonnema, eerste deurwaarder van het Hof van Friesland, 

procedeert als voogd over Nicolaus Oldersma, juris student te Franeker, 

medeërfgenaam van wijlen zijn broer Tieerd Oldersma, tegen dr. Eelco 

Ignatius Suringar en de voogden over Gerryt en Tieerd Suringar, kinderen en 

erfgenamen van Goucke Suringar en diens weduwe Bauckjen Haringa, inzake 

de voogdijrekeningen. Frans Claessen en Bauckje Haringa bezaten twee huizen 

te Leeuwarden, bij de Vismarkt en aan de Grafswal, en ½ van 22 pm lands te 

Hallum (waarvan de andere ½ de erfgenamen van Upt Franssen toekwam). De 

huur over 1713 van Frans Upts inzake deze 22 pm (gebruikt door Arjen Andries 

en Jorrit Roeloffs) wordt geboekt. Tjeerd Oldersma is op 23 aug. 1714 overleden.269

1)  Tiaard Fransen Oldersma, geb. ca. 1698, overl. 23 aug. 1714.
2)  Mr. Nicolaas Fransen Oldersma, geb. ca. 1701, student te 

Franeker 1 mei 1717, als jur. cand. ingeschr. ald. 30 april 
1721, promoveerde ald. 3 juni 1722, advokaat 10 juni 1722 en 
ammunitiemeester 1723-overl. te Leeuwarden, overl. ald. in 
1728, tr. Leeuwarden 9 juli 1724 Anna Elisabeth Coopmans, ged. 
ald. 27 mei 1703, dr. van Johannes Coopmans, bontwerker, en 
Rijkjen Diepringk.

3 (?)  Sanneke Clases, van Leeuwarden, tr. Makkum 11 aug. 1695 
Sioerdt Auckes, houtkoper ald. (1700).270

12/13.3. Aucke Fransen, boer te Hallum, eigenaar van ½ van Oldersmasate 
ald., overl. tussen 1683 en 1694, tr. mogelijk 1e (3de procl. Hallum 6 maart 

a  Getrouwd Harlingen 9 aug. 1684.

1664) Aeltye Jacobs; tr. (2e) Hallum 21 febr. 1666 Antie Roelofs, als weduwe 
gebruikster van stem 25 ald., uit naam van haar kind(eren) eigenares van 
½ daarvan en gebruikster van stem 72 ald. (1698), dr. van Roelof Tietes 
en Rixtie Jorryts.
1683: Aucke Fransen te Hallum en zijn vrouw kopen 3 pm bouwland aan de Heereweg 

ald. van Rinse Gerryts te Morra voor f660.271

1694: op verzoek van Antie Roeloffs, weduwe van Aucke Fransen te Hallum aan de 

Heereweg, Jorryt Roeloffs (vermeld sub 10/11.6.6) ald. en Jacob Jorryts als voogd 

over de drie weeskinderen van wijlen Sipkien Roeloffs bij Hessel Harmens wordt 

de nalatenschap beschreven van Rixtie Jorryts, weduwe van Roelof Tietes, onlangs 

overl.; aan vastgoed is er een “roodpande huysinge” te Hallum, waarin Rixtie is 

overleden; elk van de drie kinderen had eerder al f4500 meegekregen; Aucke Fransen 

leefde nog in 1682 en er is een vordering van 1000 goudgld. op Claas Fransen en zijn 

vrouw.272

Uit dit huwelijk:
Sjoukje Aukes, tr. Hallum 5 april 1693 Tjeerd Feddes, van Joure, boer 
op stem 25 te Hallum (1708, ’18, ’28) en eigenaar van ½ daarvan 
(1718, ’28).
1712: Tjeerd Feddes, huisman te Hallum, koopt van Feddina Sophia van 

Goslinga weduwe Schwartzenberg stukken van 4 pm ald. (voor 225 goudgld. 

per pm), 5, 3 en 2½ pm.273 

Uit dit huwelijk:
Taetske Tjeerds Oldersma, geb. in aug. 1698, ged. (doopsgez.) 
Oudebildtzijl in 1720, overl. (Leeuwarden) 2 jan. 1766, begr. 
Hallum (k.), tr. Leeuwarden 13 nov. 1718 Jan Gerrit Jentjes 
(Oldersma), geb. 21 april 1693, koopman (1749),a lakenkoper, 
met zijn vrouw eigenaar van de gehele stem 25, groot 82 pm, te 
Hallum, zeedijksvolmacht wegens Hallum (1781), overl. aldaar 
29 sept. 1781, begr. ald. (k.), zn. van Gerryt Jenties en Stijntje 
Dircks.
1725: Geertie Dirks, weduwe van Upt Fransen (12/13.4), en Frans en Dirk 

Uptes, kooplieden te Leeuwarden, verkopen aan koopman Jan Gerryt 

Jenties en Teetske Tjaards een wagenhuis in het Zaailand te Leeuwarden 

voor f70.274

12/13.4. Upt Fransen, lakenkoper te Leeuwarden, overl. 1696/’97, tr. 
Leeuwarden 11 april 1675 Geertie Dirks, overl. na 1725.b

1725: zie hiervoor sub 12/13.3.1.1.

a  Quotisatie Leeuwarden 1749: Jan Gerrit Jenties, coopman, zes personen boven de 

twaalf jaar, aanslag f203.12.- (vermogen f55.000).

b  Genealogysk Jierb. 1965 69.
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Uit dit huwelijk:
1.  Frans Upts Oldersma, geb. Leeuwarden, burger (met zijn zoon Upt) 

5 nov. 1704, koopman en rentenier (1749)a ald., overl. voor 1755, tr. 
Leeuwarden 6 jan. 1704 Elisabeth Ruardi, deed belijdenis ald. 29 juni 
1705, regentes van het Nieuwe Stadsweeshuis 1744-’49 ald.
Uit dit huwelijk:
1)  Upt Fransen Oldersma, ged. Leeuwarden 15 okt. 1704.
2)  Jonas Fransen Oldersma, ged. Leeuwarden 1 dec. 1706, burger 

en lakenkoper (1749)b en voogd van het Nieuwe Stadsweeshuis 
1749-’54 ald., overl. ald. 27 okt. 1775, begr. Hallum, tr. Hallum 
24 aug. 1732 Reinuke Sevensma, geb. ald. 17 maart, ged. ald. 24 
maart 1709, overl. Leeuwarden 20 sept. 1747, begr. Hallum 
(k.), dr. van ds. Petrus Sevensma, predikant te Cornjum 1699 
en Hallum 1707-overl. 1714, legerpredikant 1704, en Anna 
Gravius.

3)  Aaff ke Fransen Oldersma, ged. Leeuwarden 20 maart 1709, overl. 
Oosterbierum 8 jan. 1747, tr. 1731 ds. Cornelis Gonggrijp.c

4)  Gertje Oldersma, ged. Leeuwarden 21 nov. 1714, tr. Leeuwarden 
24 mei 1738 mr. Julius Vitringa, ged. ald. 4 maart 1711, student 
te Franeker 9(?) sept. 1730, als jur. cand. ald. ingeschr. 1734, 
promoveerde ald. 30 juni 1734, advokaat, burgervaandrig en 
vroedsman te Leeuwarden, begr. ald. 9 april 1748, zn. van 
mr. Horatius Vitringa, litt. et med. stud. te Franeker 21 sept. 
1700, promoveerde ald. 22 april 1705, advokaat voor het Hof 
van Friesland en pensionaris (1711) te Leeuwarden, en Janneke 
Bolman.d

5)  Upt Fransen Oldersma, ged. Leeuwarden 26 febr. 1717.
2.  Dirk Upts Oldersma, geb. Leeuwarden, burger (met zijn zoontje) 8 

dec. 1710, lakenkoper (1749)e en leraar der doopsgezinden 1726-’51 
ald., overl ald. 29 april, begr. ald. (Jac. kh.) 7 mei 1772, tr. Leeuwarden 
26 mei 1709 Janke Gerbens Potter, overl. (ald.) 7 april 1743, dr. van 
Gerben Tijssen Potter, koopman te Leeuwarden, en Bauckien 

a  Quotisatie Leeuwarden 1749: Frans Oldersma, wel begoedigt rentenier, drie 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f120.19.- (vermogen f40.000).

b  Id.: Jonas Oldersma, lakenkoper, drie personen boven de twaalf jaar, aanslag f69.4.- 

(vermogen f11.000).

c  Genealogysk Jierboek 2013 140.

d  Quotisatie Leeuwarden 1749: weduwe Vitringa, vroedsman, rentenier, twee 

personen boven en twee beneden de twaalf jaar, aanslag f 80.13.- (vermogen f12.000).

e  Id.: Dirk Upts, coopman in lakenen, drie personen boven de twaalf jaar, aanslag 

f 88.3.- (vermogen f19.000).

Sybes, eigenares van ½ van stem 22 te Nes (1698), van ¼ van stem 7 
te Wierum (1698, 1728) en van een deel van stem 97 te Nes (gekocht 
1711, ’18).
Uit dit huwelijk:
1)  Upt Oldersma, geb. Leeuwarden begin 1710, burger ald. 8 dec. 

1710.
2)  Gerbrand (Gerben) Oldersma, ged. (doopsgez.) Leeuwarden 20 

juni 1733, koopman, dichter en toneelschrijver ald., overl. ald. 
19 sept., begr. ald. 24 sept. 1784.
Zijn zuster Geertje was zijn enige erfgename; de boedel bedroeg f309.596 

en bevatte onder meer een zathe te Kollum en ½ zathe te Rinsumageest, 

lijfrenten en vooral buitenlandse effecten.275

3)  Geertjen Dirks Oldersma, geb. Leeuwarden ca. 1714, overl. 
Groningen 4 juni, aang. ald. 5 juni 1795,a tr. 1e Groningen 
(ondertr. ook te Leeuwarden) 5 febr. 1738 Frederik Jacobsz 
ten Cate, geb. ald. ca. 1709, lakenkoper op de Vismarkt ald., 
begr. ald. 24 dec. 1745, zn. van Jacob Teunisz ten Cate en Eva 
Jans; tr. 2e (ondertr. Groningen 10 juni 1747) Gerrit Denijs, van 
Groningen, overl. aang. ald. 8 aug. 1795.

6/7. Frans Fransen, overl. tussen 1671 en 1677, tr. Hallum 24 okt. 1658 
Grytie (Griet) Piers Tania, te Genum (1677).
1677: Sierck Tania, schepen te Leeuwarden, koopt van Grytie Piers Tania, weduwe 

van Frans Fransen, te Genum voor 300 goudguldens 1/5 van Groot Taniastate te Blija, 

gebruikt door Rinse Piers Tania, en 1/7 van een kamp lands van ca. 1 pm en van 

een kamp van ca. 3 pm, die verkoopsters ouders indertijd van de “dyckxgenooten” 

gekocht hadden, en 1/7 van de helft van een huis te Blija, gemeenschappelijk bezit 

met de mennonietengemeente, die het tot haar vermaanhuis gebruikt.276

Uit dit huwelijk:
1.  Wytske = 3.
2.  Mayke, volgt 6/7.2.
3.  Frans Fransen, van Genum, huisman op Poptastate te Menaldum 

(1725), overl. ald. tussen 15 okt. en 24 dec. 1732, tr. Menaldum 5 juni 
1692 Dieucke Pytters, van Menaldum, overl. tussen 1726 en 1728.
1710: Frans Fransen en Dieucke Pytters kopen 1/3 van stem 49 (Poptastate) te 

Menaldum;277 dit staat in 1738 op naam van Pier Fransen en Pieter Pieters, elk 

voor 1/6; in 1752 verkopen Trijn en Wytske Piers, dochters van Pier Fransen, 

hun 1/6 deel aan Claes Hendriks Osinga.

a  Index op het breukdodenboek van Groningen. C.L. ten Cate, Genealogie van de 

Groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne, Utrecht, 

1988, pag. 17 en 122, geeft 4 jan. 1795 als overlijdensdatum.
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24 dec. 1732: het sterf huis van huisman Frans Fransen te Menaldum wordt 

beschreven ten verzoeke van Pier Fransen, huisman te Hallum, en Sjouk 

Fransen, vrouw van Pytter Pytters, huisman te Holwerd, die bij testament van 

de overledene van 14 juni 1732 tot diens erfgenamen waren aangewezen; de 

overledene was getrouwd geweest met Dieucke Pytters.278 Opvallend zijn de forse 

vorderingen op Frans Pytters en Wytske Taekes te Blija van 1730 en 1732; het bezit 

is onder andere 1/3 van een sate te Menaldum, groot 70 pm en twee lepels met 

inscriptie: F.F.S. en F.F. Op 15 okt. 1732 had de overledene nog een definitieve 

legatenlijst opgemaakt: de doopsgezinde gemeente krijgt acht jaar lang f20 

uitgekeerd, Maike Seerps, vrouw van Taeke Hendrix te Dokkum f500, Frans 

Seerps, huisman te Hallum, f500, Aaltje Jans, vrouw van Pytter Pytters te Blija 

f500, de twee nagelaten kinderen van Grietje Seerps bij Aale Minnes te Dokkum 

ieder f50, elk van de (zes) kinderen van Sjoukjen Seerps bij Taeke Joukes f50, elk 

van de (zeven) kinderen van Grietje Jans bij Johannes Jans en Heert Pytters te 

Holwerd f50, de kinderen van Cornelis Jacobs en Trijntie Piers te Menaldum f315 

en Trijntie Piers f50. De nalatenschap bedroeg dus tenminste f2575.

4.  Pier, volgt 6/7.4.
5.  Griet Fransen, lidmate van de doopsgezinde gemeente te Blija 1711, 

overl. ald. in 1728.
24 maart 1728: Frans Fransen, huisman te Menaldum, doet mede vanwege 

de andere erfgenamen aangifte voor het collateraal van de nalatenschap van 

Grietie Fransen, onlangs te Blija overleden.279

6.  Syouck, volgt 6/7.6.

6/7.2. Maycke Fransen, van Genum, tr. Blija 3 okt. 1686 Jan Sydses, lidmaat 
van de doopsgez. gemeente te Blija 1711, huisman ald., overl. tussen 1720 
en 1735.
Uit dit huwelijk:
1742: Foppe en Bodus Piers Tania, huislieden te Ferwerd, kopen voor 143 goudguldens 

van Aaltje Jans, vrouw van Pytter Pytters te Blija, de helft van 2 pm bouwland, die 

zij geërfd had van haar vader Jan Sydses, waarvan de andere helft toebehoort aan de 

kinderen van Grietie Jans.280

1743: dezelfden kopen voor f200 land te Tersted van Aaltje Jans, vrouw van Pytter 

Pytters, koopman te Blija, haar aangekomen van haar vader Jan Sytses.281

1.  Griet Jans, overl. voor 1735, tr. 1e Blija 1 juli 1714 Johannes Jans, te 
Holwerd, zn. van Jan Jeltes ena Brechtje Johannes; tr. 2e (ondertr. 
Holwerd 14 nov. 1721) Heert Pytters; hij hertr. (ondertr. Holwerd 15 
maart 1732) Aaf ke Gerbens.
Uit het eerste huwelijk:

a  Getrouwd Blija 26 april 1685.

17 mei 1720: om te voldoen aan het testament van grootmoeder Brechtje 

Johannes wordt Jan Sietses, grootvader, doopsgezind huisman onder Blija, 

aangesteld tot voogd over Sietse, in het zesde, Jan, in het zesde, Frans, in het 

vierde, en Maaike, in het eerste jaar, kinderen van wijlen Johannes Jans te 

Holwerd en Grietje Jans.

10 okt. 1735: in de plaats van de overl. grootvader Jan Sietses worden Abe Oepts, 

doopsgezind, ontvanger van Blija, en Sake Klaases, doopsgezind, te Blija, 

aangesteld tot voogden over Jan, 21, Sietse, 21, Frans, 19, en Maaike, 17 jaar oud, 

kinderen van wijlen Johannes Jans en wijlen Grietje Jans.

1)  Sietse Johannes, geb. 1713/’15, overl. na 1720.
2)  Jan Johannes, tweel. met de voorg., geb. 1713/’15, overl. na 1735.
3)  Frans Johannes, geb. 1715/’17, overl. na 1735.
4)  Maaike Johannes, geb. 1717/’20, overl. na 1735.

2.  Aaltje Jans, tr. Blija 18 sept. 1718 Pyter Pytters, te Blija (1732), koopman 
ald. (1743, ’49).a

1743 en 1744: zij kopen een huis te Blija.282

6/7.4. Pier Fransen, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 21 juni 1696, later 
lidmaat te Berlikum, boer op stem 74 (1698) en op de stemmen 71 en 
73 (1708, ’18, ’28) te Hallum, overl. tussen 1738 en 1748, tr. Hallum 24 
febr. 1695 Jannigje Jans, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 21 juli 1696, later 
lidmate te Berlikum.
1754: kwestie tussen Wytske Piers, geb. in 1704, weduwe van Dirck Dircks te St. 

Annaparochie, dochter van Pier Fransen, die aan de Hallumer Heerewegh woonde, 

en haar zwager Cornelis Jacobs, boer te Westerwirdt onder Menaldum, die in 1724 

getrouwd was met Trijntje, Pier Fransens dochter; hun (schoon)moeder was Jannigje 

Jans; er is sprake van een huurcontract uit 1698 van Pier Fransen te Hallum van een 

sate, groot 100 pm (kennelijk stem 74) en van een uit 1709 van Jaiemasate ald., waar 

Pier in 1732 nog boerde.283

Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Piers, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 9 sept. 1725, later lidmate 

te Berlikum, overl. Menaldum 1772/’73,284 tr. (ondertr. Hallum 13 
mei 1724) Cornelis Jacobs, boer op stem 61 te Menaldum, boer ald. 
(1749),b te Westerwirdt onder Menaldum (1754), overl. ald. 1781/’82.285

Uit dit huwelijk:
1)  Pier Cornelis Tania, boer en ontvanger te Menaldum, overl. 

a  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: Pyter Pyters, coopman te Blija, bestaat gemeen, 

vier personen boven en drie beneden de twaalf jaar, aanslag f44.15.- (vermogen 

f1000).

b  Quotisatie Menaldumadeel 1749: Cornelis Jacobs, boer te Menaldum, zes personen 

boven en één beneden de twaalf jaar, aanslag f90.16.- (vermogen f7500).
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Engelum 28 febr. 1788, tr. Menaldum 8 mei 1763 Gerlantje Gerlofs 
Baarda, ged. Engelum 20 april 1738, overl. ald. 30 juli 1800, dr. 
van Gerlof Sybes Baarda, te Marssum (1749),a en Geertje Lolkes 
Fopma.

2)  Gepke Cornelis, geb. Menaldum ca. 1726, testeerde 1807, overl. 
Grouw 1 febr. 1807, tr. Grouw 29 dec. 1748 Sybren Sybrens, geb. 
Friens, boer op Wiglamasate te Grouw, overl. ald. 17 april 1786, 
zn. van Sybren Sybrens, boer op Beslingasate te Friens (1749),b 
en Trijn Alberts.

2.  Wytske Piers, geb. ca. 1704, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 31 maart 
1726, boerin te St. Annaparochie (1749),c overl. ald. 31 aug. 1767, tr. St. 
Annaparochie 5 aug. 1725 Dirk Dirks, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 
31 maart 1726, overl. St. Annaparochie 24 maart 1742, zn. van Dirk 
Jarigs, boer op stem 27 te St. Annaparochie, en Berber Willems.
Uit dit huwelijk:
1)  Dirk Dirks, overl. na 1773.
2)  Jan Dirks Tania, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 6 mei 1764, 

landbouwer te St. Annaparochie, overl. ald. 5 nov. 1791, 
tr. (1ste procl. St. Annaparochie 11 juli 1762) Grietie Ariens 
Wagenaar, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 8 mei 1766, overl. St. 
Annaparochie 27 okt. 1834, dr. van Arjen Gerrits Wagenaar, 
boer te St. Annaparochie (1749),d en Ariaantje Feddes.

3)  Pier Dirks, overl. na 1773.

6/7.6. Syouck Fransen, lidmate van de doopsgez. gemeente te Blija 1711, 
medeëigenares van Poptasate te Menaldum (1748), overl. (Holwerd) voor 
1752, tr. Pieter Pieters, lidmaat van de doopsgez. gemeente te Blija 1711.
1741: Pytter Pytters en Sjoukjen Franses te Holwerd kopen 7 pm bouwland te Blija.286

Uit dit huwelijk:
1.  Frans Pieters, tr. 1729 Wytske Taeckes (2/3.1.1).
Uit dit of een ander huwelijk van de vader:
2.  Maaike Pyters, van Holwerd, tr. (ondertr. Holwerd 3 sept. 1735) Watse 

a  Quotisatie Menaldumadeel 1749: Gerloff Baarda te Marssum, welgesteld, zes 

personen boven en drie beneden de twaalf jaar, aanslag f90.8.- (vermogen f6500).

b  Id. Idaarderadeel 1749: Sybren Sybrens, gemeen boer te Friens, drie personen boven 

en één beneden de twaalf jaar, aanslag f33.9.- (vermogen f1000).

c  Id. Het Bildt 1749: de weduwe van Dirk Dirks, boerin te St. Annaparochie, vijf 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f66.8.- (vermogen f4500).

d  Id.: Arjen Gerrits, redelijk welgestelde boer te St. Annaparochie, vijf personen 

boven en vijf beneden de twaalf jaar, aanslag f57.2.- (vermogen f1500).

Pyters, van Blija, boer te Holwerd (1749),a gebruiker van stem 32 (78½ 
pm) ald. (1778, ’88), eigenaar van stem 10 (10 pm) ald. (1788), overl. 
1789/’90; hij hertr. (ondertr. Holwerd 26 juni 1745) Janke Tekes en tr. 
3e Holwerd 24 aug. 1749 Sjouckje Jacobs.b

Waatse Pieters wordt nomine fil. aangeslagen voor f1400, zelf voor f200 + f300, 

later voor f1900.287

Uit het eerste huwelijk:
1)  kind, overl. na de moeder.
Waarschijnlijk uit vaders tweede of derde huwelijk:
2)  Nynke (ook Trijntje) Watses, ged. (doopsgez.) Holwerd 7 nov. 1775, 

overl. ald. 17 jan. 1793, tr. Holwerd 8 april 1776 Pieter Durks, ged. 
(doopsgez.) Holwerd 7 nov. 1775, overl. ald. 18 maart 1810.

VII. De familie van Syouck Upts

52/53. Joucke Olpherts, te Wanswerd, waarsch. dezelfde als Joucke Folperts, 
kerkvoogd te Wanswerd (1581), tr. N.N.
1578: in de personele impositie van Ferwerderadeel wordt Joucke Olpherts 

aangeslagen voor f3.

Uit dit huwelijk:
Upt = 26.

26/27. Upt Jouckes, van Wanswerd, landbouwer op stem 11 ald. (1640), 
lidmaat van de doopsgez. gemeente te Hallum 1654/’55, overl. voor 1666, 
tr. 1e Siets Piers; tr. 2e (ondertr. Kimswerd 6 juli 1617) Sipk Abes, lidmate 
van de doopsgez. gemeente te Hallum 1660, overl. na 1666.
1609: Wpt Jouckes en Syts Pyers te Wanswerd kopen 4 pm weiland te Kimswerd van 

Gerloff Pyers (54/55.1) en Tyets Scheltedr ald. voor 400 goudgld.288

1612: Gerloff Pyers en zijn vrouw te Arum voor ½ en Wpt Jouckez en zijn vrouw te 

Wanswerd voor de andere ½ kopen renten uit Intemasaete te Tjerkwerd.289

1616: Wpt Jouckes en Syts Pyers te Wanswerd kopen een rente van 7 f lorenen te 

Tjerkwerd van Gerloff Pyersz en Tyets Scheltedr.290

1620: Upt Jouwckes en Marten Harmens procederen tegen Opt Jaspers.291

1621: Opt Jouckes te Wanswerd voor zich en als medeërfgenaam van moeder 

Aelcke Bauckedr en Marten Harmens voor zich en vanwege zijn kinderen, die 

medeërfgenamen van diezelfde Aelcke zijn, procederen tegen Opt Jaspers onder 

a  Id. Westdongeradeel 1749: Watse Pytters, boer te Holwerd, vier personen boven en 

één beneden de twaalf jaar, aanslag f47.11.6 (vermogen f1900).

b  Uit het derde huwelijk: Pieter Watses (1811:) Douwma, geb. Holwerd ca. 1752, ged. 

(doopsgez.) ald. 7 nov. 1784, overl. Sexbierum 9 juli 1820, tr. Holwerd 25 nov. 1781 

Nienke Lieuwes, van Blija.
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de klokslag van Anjum voor zich en vanwege zijn vrouw Tyedt Wirdmersdr over 

vorderingen van 6 mei 1606 en 8 okt. 1611; gevonnist wordt dat Opt Jaspers 25 

goudgld. moet betalen.292

1627: Wpt Jouckes en Sipck Abbedr te Wanswerd kopen 1 pm 9 eins [te Kimswerd] van 

Aeff Sytsedr Popma, weduwe van Riuerd Jurriens te Harlingen, voor ½ en van Lolcke 

Abbis te Wijnaldum, Eetske Abbedr, weduwe van Pyter Feddes te Harlingen, Syoucke 

Abbes te Pingjum, Sijcke Abbedr, vrouw van Jelle Rompckes te Wijnaldum, en Minse 

Abbes te Wanswerd, samen met koopster Sipck kinderen van Abbe Lolckes, voor de 

andere ½, voor 177 goudgld.293

1631: Wpt Jouckez en Sipck Abbedr te Wanswerd kopen 2 pm te Kimswerd van Joucke 

Wptsz voor 60 (?) goudgld.294

1631: zij kopen een rente van 14 goudgld. te Tjerkwerd van dezelfde Joucke c.s. voor 

140 goudgld.295

1631: Wpt Jouckez en Sipck Abbedr te Wanswerd kopen ca. 5 pm weiland in een stuk 

van 10 pm waarvan kopers de wederhelft bezitten, van Joucke Wptsz te Kimswerd, 

Hiske Wptsdr, vrouw van Eelcke Claesz te Raard bij Dokkum, Antie Wptsdr, vrouw 

van Watse Reynsz te Dongjum, en Siouck Wptsdr, vrouw van Frans Fransz te 

Wanswerd voor 190 goudgld. per pm, dus in totaal voor 950 goudgld.296

16 mei 1632: Upt Jouckesz te Wanswerd testeert en benoemt tot erfgenamen zijn 

kinderen Hiske, Joucke, Ancke, Siouck, Pier en Sytske Upts bij zijn eerste vrouw Sits 

Piers en Aelcke, Wytske, Aebe en Aeffcke Upts bij Sipck Aebedr, alsmede de eventuele 

kinderen die nog geboren moeten worden; de nalatenschap wordt gelijkelijk 

verdeeld, maar de kinderen uit het tweede huwelijk krijgen om testators moverende 

redenen een stuk land den Foegelsangh te Wanswerd vooruit, dat de testator van zijn 

ouders geërfd had, groot 6 Ferwerder pm (ca. 10 reguliere pm) plus nog enig land in 

Wonseradeel.297

1643 en 1645: ruilkopen van Upt Jouckes en Sipk Aebes, 1666 van de weduwe Sipk 

alleen.

Uit het eerste huwelijk:
1631: Joucke Wptsz en Kinsck Reiners te Kimswerd kopen 5/5 (sic) parten van 

verschillende percelen lands van Hiske Wptsdr en haar zusters, die dat van hun 

moeder geërfd hadden, voor 4433.9.- goudgld.298

1.  Hiske, volgt 26/27.1.
2.  Joucke, volgt 26/27.2.
3.  Antje, volgt 26/27.3.
4.  Syouck = 13.
5.  Pier, volgt 26/27.5.
6.  Sytske Upts, tr. voor 1642 Jan Scheltes, te Sexbierum, Hallum, zn. van 

Schelte Reyners en Grietie Jans. Zie voor hen Geneal. Jierb. 2009 287.
Uit het tweede huwelijk:
1657: Aeltie Uptsdr, vrouw van Cornelis Michiels, Aaf ke Uptsdr, vrouw van Taecke 

Sioerdtsz, en Siouck Uptsdr, vrouw van Johannes Scheltes, verkopen ¾ van 10 pm, 

dat zij geërfd hebben van hun ouders, aan Aebe Upts en Sijke Tiercksdr te Wanswerd 

voor 900 goudgld.299

7.  Aeltje, volgt 26.7.
8.  Wytske Upts, vermeld 1632, waarsch. overl. voor 1657.
9.  Abe, volgt 26.9.
10.  Aaf ke, volgt 26.10.
11.  Siouckien, volgt 26.11.

26/27.1. Hiske Upts, overl. Dokkum in 1668, tr. Eelcke Claeses, boer op en 
eigenaar (1640) van stem 6 te Spriens onder Raard.
6 maart 1668: de doopsgezinde landmeter Tieert Wierts wordt aangesteld tot voogd 

over Jasper, in zijn 23ste, Homme, in zijn twintigste, en Trijntie, in haar zestiende 

jaar oud, weeskinderen van Claes Eelckes en erfgenamen van hun grootmoeder 

Hiske Upts, weduwe van Eelcke Classen.

1668: de nalatenschap wordt beschreven van Hiske Upts, weduwe van Eelcke Classes, 

op verzoek van Tieerd Wierts als voogd over de weeskinderen van Claes Eelckes en 

van de medeërfgenamen Aetie Eelckes, vrouw van Sydts Tymens, Claske Jaspers, 

vrouw van Sasker Reitses, Jisck Frieses, vrouw van Anne Eelckes, Antie Eelckes, 

vrouw van Gerrit Gerrits, en Gerlof Eelckes, vrijgezel; vastgoed: een sate te Spriens, 

groot 106 pm (gebruikt door Anne Eelckes en Sydts Tymens, welke in 1640 van 

de provincie was gekocht); er zijn vorderingen op Douue Eelckes en zijn vrouw te 

Bornerhuizen uit 1663 van f1000, op Syts Tymens en op Anne Eelckes, elk van f1120; 

kennelijk betreft dit bedragen uit vaders nalatenschap, want opdat alle kinderen 

evenveel meekrijgen, heeft Gerlof Eelckes nog f2000 tegoed, Gerrit Gerryts uit naam 

van zijn vrouw f1000 en de kinderen van Claes Eelckes f600; daarenboven komt 

Anne, Douue, Aet en Antie Eelckes en de kinderen van Claes Eelckes elk nog een 

gouden ducaton ad f15 toe (maakt f75); volgt de scheiding tussen Anne, Gerlof, Douwe 

en Sytse Eelckis, Tiaerd Wierts als voogd over Jasper, Homme en Trijntie, kinderen 

van Claes Eelckis, Aet, vrouw van Syds Timens, en Antie Eelckis, vrouw van Gerryt 

Gerryts, allen kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Eelcke Claessen en 

Hiske Upts te Spriens onder de klokslag van Raard; Hiske is te Dokkum overleden; 

profijtelijk komt op f5447, de lasten op f4992, resteert f455, dat is voor elk f65 plus 

de landen te Spriens: de landen worden in percelen verdeeld en door loting aan de 

verschillende erfgenamen toegewezen.300

Uit dit huwelijk:
1.  Anne Eelckes, boer te Spriens (1668), tr. Jisck Frieses.
2.  Gerlof Eelckes, in 1668 ongehuwd.
3.  Douwe Eelckes, boer te Bornerhuizen bij Bornwerd, overl. na 1681, tr. 

1e Inske Tieerds, overl. in 1674, tr. 2e in 1674 Auck Pyterdr.
1674: te Bornerhuizen wordt het sterf huis beschreven van Inske Tieerds op 

verzoek van Egle Tieerds als voogd over haar kinderen Claes, Eelcke en Itie 

Douwes bij Douwe Eelckis, die hertrouwd is met Auck Pyterdr; zij zijn boer op 
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52 pm plus nog 4½ pm, dat bezit is van de kinderen; vastgoed van Douwe: 10 pm 

plus 4½ pm te Spriens en 1/7 van de huizing ald. plus 1/28 van 12½ pm onder 

de klokslag van Kollum; Gerryt Gerryts te Sexbierum heeft een vordering van 

f1200 op het sterf huis; de inbreng van Inske bedroeg 3571 goudgld., die van 

Douwe 1463 goudgld.; volgt een scheiding in 1681 tussen de voogd en vader 

Douwe, gesterkt met Wytse Sippes en Thys Sioerds (in margine 1703: Claes 

Douwes te Blija, Pyter Broers te Reitsum vanwege zijn kind bij wijlen Itie 

Douwes en Eelke Douwes, vrijgezel te Tzum, kwiteren hun oom Igle Tjeerds, 

huisman te Foudgum, voor ontvangst van f119 wegens moedersgoed; daaraan 

waren wel procedures voorafgegaan).301

Uit dit huwelijk:
1)  Claes Douwes, te Blija (1703).
2)  Ydtje Douwes, van Bornwerderhuizen, overl. voor 1703, tr. 

Raard 15 jan. 1688 Pytter Broers, van Janum, boer op stem 5 van 
Reitsum (1698), overl. na 1703.

3)  Eelke Douwes, vrijgezel te Tzum (1703).
4.  Sytse Eelckes, overl. na 1668.
5.  Claes Eelckes, geb. ca. 1621, van Spriens, overl. voor 1668, tr. (ondertr. 

Dokkum [stadh.] 26 maart 1645) Claescke Jaspers Gerroltsma, geb. ca. 
1628, overl. na 1668; zij hertr. voor 1668 Sasker Reitses.
29 jan. 1645: koopman Freerck Janssen wordt aangesteld tot voogd over Claescke 

Jaspers, medeërfgename van haar grootmoeder Griet Jans Schellingwou.

30 juni 1645: Claes Eelckes, 24 jaar oud, maar door handlichting van het Hof van 

Friesland meerderjarig, wordt aangesteld tot voogd over zijn vrouw Claescke 

Jaspers, in haar achttiende jaar oud.

Uit dit huwelijk:
1)  Jasper Claeses, geb. ca. 1646, tr. Hiaure 28 maart 1669 Aef ke 

Juickes.
2)  Homme Claeses, geb. ca. 1649.
3)  Trijntie Claeses, geb. ca. 1653.

6.  Aet Eelckes, tr. Syds Tymens, boer te Spriens (1668).
7.  Antie Eelckes, woonde te Spriens (1665), overl. na 1668, tr. Raard 27 

aug. 1665 Gerrit Gerrits, van Oosterbierum, te Sexbierum (1674).

26/27.2. Joucke Upts, boer, meier van stem 7 te Kimswerd (1640), overl. 
tussen 1645 en 1648,302 tr. Kinsck Reynertsdr; zij hertr. Kimswerd in 1649 
Lieuue Andries.a

1650: het sterf huis van Joucke Upts wordt beschreven; de weduwe, Kinsck Reynertsdr, 

a  Ged. Kimswerd 29 maart 1635, zn. van Andries Liuues en Lysbet Jarichs. Uit het 

huwelijk van Lieuue Andries en Kinsck Reynertsdr: Lysbet, ged. Kimswerd 17 nov. 

1650.

is hertrouwd met Lieuue Andries; de grootvader Upt Jouckes te Wanswerd wordt 

“onder jae ende neen in edes plaetse” voogd over Reyner, in zijn achttiende, en 

Symen, in zijn negende jaar; het vastgoed bestaat uit een huizing te Kimswerd en ½ 

van 43 pm 3 eins ald. (aangekocht), 17 pm 9 eins in verschillende stukken (koopakte 

van 29 jan. 1631 van 6 pm) en 1/64 scheepspart; er is een schuld van 1400 goudgld. 

bij vader Upt en nog een van 2300 goudgld.; Joucke had ten huwelijk ingebracht 

verschillende 1/6 delen uit zijn moeders nalatenschap ter waarde van f1530 en nog 

f1330 aan contanten, Kinsck 3477 goudgld. van haar ouders en 1037.24.- goudgld. van 

haar broer Symen Reynerts geërfd; behulpzaam bij de scheiding zijn Jan Reyners te 

Huizum, Frans Fransen te Hallum en Pier Upts te Leeuwarden.303

Uit dit huwelijk:
12 juli 1655: over Reiner, 23, en Simen, vijftien jaar, weeszonen van Joucke Upts, wordt 

Liuwe Andries te Kimswerd aangesteld tot voogd in presentie van der kinderen oom 

Pier Upts, oud-burgerhopman te Leeuwarden.304

1.  Reyner Jouckes, geb. 1631/’33, ged. Kimswerd 9 april 1648, eigenaar 
van stem 6 (1698, 1708)a en van ¼ van stem 7 (1698)b ald., tr. Kimswerd 
in 1666 Wick Foppes.
Uit dit huwelijk:

Joucke Reyners, ged. Kimswerd 10 febr. 1667. 
2.  Symen Jouckes, geb. 1639/’41, ged. Kimswerd 9 april 1648, eigenaar 

van ¾ van stem 7 (1698) ald., overl. na 1713, tr. Kimswerd in 1674 
Siouck Hiddes, overl. na 1713.
1713: Dirck Sipkes en Trijntie Beerns te Kimswerd kopen 8 pm weiland aan de 

Wynckelsterlaan ald. en nog tweemaal 3 pm ald. van Symon Jouckes voor 66, 94 

resp. 87 goudgld. per pm.305

1713: Jacob Dirx, mr. huistimmerman te Kimswerd, koopt een huis ald. van 

Symon Jouckes en zijn vrouw voor 155 goudgld.306

Uit dit huwelijk:
Kinsck Symens, ged. Kimswerd 25 juli 1677.

26/27.3. Antje (Ancke) Upts, tr. ca. 1631 Watse Reyns Heringa, geb. (Dongjum) 
ca. 1604, landbouwer op en eigenaar van ½ van stem 6 te Dongjum, 
afgevaardigde naar de grietenijraad van Franekeradeel (1628), kerkvoogd 
te Dongjum (1631, ’38), overl. tussen 1672 en ’75, zn. van Reyn Watses, 
landbouwer op Heringastate en kerkvoogd te Dongjum, mederechter 
van Franekeradeel, en Brecht Jelles Heringa.c

Uit dit huwelijk:
1.  Reyn Watses Heringa, overl. in 1657, begr. Dongjum, tr. Minnertsga 1 

a  In 1728 in het bezit van Dirk Sipkes.

b  In 1728 in het bezit van Simen Clases Lambsma.

c  J.W. Heringa, Heringa’s uit Dongjum, geschiedenis van een Friese familie, Franeker, 1978.
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aug. 1657 Ansck Lolkes, van Minnertsga; zij hertr. Minnertsga 4 nov. 
1660 Hessel Lieuwes.

2.  Jelle Watses Heringa, landbouwer te Dongjum, overl. voor mei 
1670, tr. in mei 1660 Saeckien Wybrands, van Westernijkerk, overl. 
(Stiens) voor 20 mei 1679, dr. van Wybrandt Johans (ook vermeld 
sub 26/27.3.4); zij hertr. in 1674 Arriën Lammerts, wedr. van Sytscke 
Tialles Fopma.
In het bezit van de Ottema-Kingma Stichting is een achtkantige brandewijnskom 

met gegraveerd opschrift IELLE * WATSES * SAECK * WIBBRENS * 1666 

door Wynout Beerns van Asten te Leeuwarden; middenvoor een gegraveerd 

alliantiewapen met oningevulde schilden.307 

Uit dit huwelijk:
Antie Jelles Heringa, geb. Dongjum in 1665, overl. Arum 24 jan. 
1690, begr. ald., tr. Tjerck Sjoerds Hoytinga, geb. Arum ca. 1657, 
landbouwer en ontvanger ald., mederechter van Wonseradeel, 
overl. Arum 19 febr. 1728, begr. ald., zn. van Sioerd Tierx 
Hoytinga en Jouck Ulbes; hij hertr. Ibeltje Tjeerds Surigar.

3.  Joucke Watses Heringa, landbouwer te Hallum, Dongjum en De 
Rijp bij Ferwerd, overl. ald. 14 juni 1693, tr. 1e Hallum 27 okt. 
1667 Grietje Douwes Sigera, ged. ald. 25 dec. 1646, dr. van Douwe 
Pyters Sigera en Stijntje Minnes Romckema; tr. 2e Hallum 26 
okt. 1673 Geeltie Tiepckes Camstra, geb. 1649/’50, ged. Dongjum 11 
okt. 1674, overl. Minnertsga eind dec. 1703, dr. van Tiepcke Jacobs, 

Brandewijnskom, 20,4 x 7,7 cm, bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting.

Litt.: Fries zilver, Fries Museum, 1968, nr. 65; Johan H. ter Molen, Fries goud en zilver, 

deel l, Bornmeer-Gorredijk 2014, pag. 28

landbouwer te Luinkerk bij Midlum, Arum en op Tiaardacamp 
te Achlum, mederedger van Franekeradeel, en Hiddtie Doeytses; 
zij hertr. Minnertsga 25 jan. 1695 Jentie Foeckes, koopman en mr. 
wagenmaker ald., wedr. van Rixtie Harmens.
Uit het tweede huwelijk:
1)  Tiepcke Jouckes Heringa, ged. Ferwerd 9 mei 1680, overl. voor 16 

mei 1698.
2)  Watse Jouckes Heringa, ged. Ferwerd 8 okt. 1682, landbouwer te 

Minnertsga, hospes 1711-’19 en schipper te Berlikum, burger 
29 juni 1732, koopman en winkelier en lid van het koopmans- 
en kramersgilde te Groningen, overl. ca. 1739, tr. 1e Minnertsga 
22 april 1703 Grietje Pieters Alma, geb. ald. 17 febr. 1683, overl. 
voor 4 mei 1704, dr. van Pyter Cornelis Alma, landbouwer te 
Minnertsga, en Geertje Sytses Leollema; tr. 2e Minnertsga 9 
mei 1706 Rinske Jacobs, van Dronrijp; tr. 3e Groningen 31 jan. 
1732 Roelfjen Scholtens, ged. ald. 19 okt. 1694, winkelierster 
ald., dr. van Jochem Scholtens en Susanna Datens en weduwe 
van Jacobus Landa; zij hertr. Groningen 4 juni 1756 Hindrick 
Harms van der Laan.

4.  Brechtie Watses Heringa, overl. (Dongjum) voor 1675, tr. ca. 1660 
Jacob Wybrandts, van Westernijkerk, landbouwer te Dongjum, 
eigenaar van ½ van Munnicke Bill te Achlum, afgevaardigde in de 
grietenijraad van Franekeradeel, gedeputeerde tot de zeedijk (1681), 
overl. Dongjum in sept. 1687, zn. van Wybrandt Johans (vermeld 
sub 26/27.3.2); hij hertr. Dongjum 11 dec. 1681 Bauck Pieckes.
Uit dit huwelijk:
1)  Antie Jacobs, overl. voor 1680.
2)  Tialtie Jacobs, overl. (Dongjum) tussen 1718 en ’28, tr. in 1689 

ds. Joannes Gercama, ged. Harlingen 1 april 1668, phil. stud. te 
Groningen 23 aug. 1684, predikant te Roordahuizum 1687-’97, 
veldprediker 1689, overl. 31 aug. 1720, begr. Dongjum (k.), zn. 
van ds. Gerco Johannes Gercama, predikant te Birdaard en 
Janum 1641, Ee en Engwierum 1644 en Harlingen 1659-overl. 
’62, en Syaertje Bulter.

5.  Sytske Watses Heringa, overl. (Kie onder Franeker) voor 6 mei 1675, tr. 1e 
St. Jacobiparochie 23 april 1654 Louw Lammerts, van St. Jacobiparochie, 
landbouwer te Kie, overl. ca. 1669, zn. van Lambert Louws, lakenkoper 
te St. Jacobiparochie, en Jannechien Jarighs; tr. 2e Dirk Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
1)  Antie Louws, geb. ca. 1661, overl. St. Jacobiparochie in mei 

1696, tr. 1e St. Jacobiparochie 6 mei 1677 Sybe Andries; tr. 2e St. 
Jacobiparochie 4 maart 1688 Jan Jansen Tzjetza.



176 177gene alogysk j ier boek 2 016 k wartier en seer p fr ansen en w y tske fr ansen

2)  Pytie Louws, geb. ca. 1663, overl. Tzum 13 sept. 1720, begr. ald. 
(k.), tr. Tzum 30 jan. 1681 Gerrit Jarighs, ged. ald. 3 dec. 1654, 
overl. ald. 3 dec. 1692, zn. van Jarigh Sipkes en Ryckien Gerryts.

3)  Janke Louws, geb. ca. 1667, overl. Tzum 27 aug. 1691, tr. Tzum 
4 sept. 1687 ds. Age (Ageus) Eydsma (Eysema), ged. Franeker 
21 sept. 1659, phil. et ling. stud. te Franeker 28 maart 1676, 
conrector ald., predikant te Tzum 1684, overl. ald. 28 aug. 1720, 
zn. van Eydtze Ages en Pieckien Johannes; hij hertr. Tzum 24 
sept. 1699 Yttie Lamberts Salverda.

26/27.5. Pier Upts, van Wanswerd, deed belijdenis te Leeuwarden 24 aug. 
1636, apotheker en burgerhopman ald., eigenaar van 1/3 van de door zijn 
broer Joucke bewoonde plaats te Kimswerd (1640), tr. Leeuwarden 18 
mei 1635 Antie Simonsdr (Annecke Simon Hayes), deed belijdenis ald. 5 juni 
1629, dr. van Simon Haies, apotheker en schepen (1632) te Leeuwarden.
1632: Simon Haies, apotheker en schepen, verklaart dat Pier Upts vier jaar bij hem 

in de winkel gestaan heeft en zodoende “het apotheques geleerd en zich cloeck en 

vroom gedragen” heeft.308

18 juni 1655: Pier Upts, oud-burgerhopman en apotheker te Leeuwarden, wordt 

aangesteld tot voogd over Pier Claessen, innocent; diens bloedverwanten zijn Liuwe 

en Foppe Liuwes te Hantum, Claes en Trijn Piers te Marrum, Gerben Claessen te 

Menaldum, Gerben Claessen te Hallum vanwege zijn vrouw, Frans Fransen (12) te 

Hallum, Eling Piers te Marrum en Romck Ritskes te Finkum.309

Uit dit huwelijk:
1.  Simon Piers, ged. Leeuwarden 20 nov. 1640.
2.  Simon Piers, ged. Leeuwarden 25 nov. 1641.

26.7. Aeltje Upts, geb. ca. 1620, overl. Oosternijkerk in 1679, tr. 1e Cornelis 
Michiels, boer op Foockmasate (stem 1, groot 100 pm) te (Ooster)
nijkerk (1640, dan nog kloosterbezit) en eigenaar van het hornleger van 
Wopckemasate (stem 32, groot 5 pm) ald. (1640), tr. 2e (huwelijkscontr. 16 
febr. 1664) Hendrick Sapes, (doopsgezind), bijzitter van Oostdongeradeel, 
rechter en ontvanger van Nijkerk, overl. Oosternijkerk 10 juni 1661, 
begr. ald. (k.), zn. van Sape N.N. en Jeltie Hendriks.
6 maart 1672: de nalatenschap van de bijzitter Cornelis Michiels wordt verdeeld 

onder de erven: Jouke Cornelis, die venia aetatis verkregen heeft, Doytse Sioerts als 

man van Lieu(ck) Cornelis, Daem Cornelis als man van Auck Cornelis, Rinse Pyers 

Tania als man van Itye Cornelis, Joannes Scheltes als voogd over Upt Cornelis en 

Henrick Sapes als voogd over Sepk en Wytske Cornelis; er wordt geloot om zeven 

porties, stukken land verspreid over Oostdongeradeel; de moeder Aeltye Upts, 

hertrouwd met Hendrick Sapes, erfde het achtste deel van haar overl. zoon Cornelis 

Cornelis.310

1679: het sterf huis van Aeltie Upts, laatstelijk weduwe van Hendrik Sapes, wordt 

op verzoek van Joannes Scheltes als voogd over Sepk Cornelis en Jeltie Hendriks, 

van Joucke en Upt Cornelis, Doytse Sioerdts, man van Lieuck Cornelis, Daem 

Cornelis, man van Auckjen Cornelis, Rinse Piers, man van Itie Cornelis, en Hylcke 

Bouuis, man van Wytske Cornelis, beschreven; het vastgoed bestaat onder meer uit 

Fockmasate, groot 97 pm 2 eins, een stuk van 5 pm te Berlikum en 1½ pm te Niawier; 

documenten: het testament van Aeltie Upts dd. 6 juni 1670 en het huwelijkscontract 

van Aeltie en Hendrik Sapes dd. 16 febr. 1664; de inbreng van Hendrik ten huwelijk 

was 550 gld., er was een overeenkomst van hem met zijn moeder Jeltie Hendriks 

(in margine 1686: Jeltie Hendriks, dan hertrouwd met Jan Anis, gesterkt met haar 

schoonvader Ane Houkis, maakt een scheiding met de voorkinderen van haar zoon 

Hendrick, van wie Itie inmiddels is overleden).311

1680: de erven van Aeltie Upts verkopen aan Job de Buck en Anna de Buck, 

echtelieden, een huizinge te Nijkerk voor f1000.312 

Uit het eerste huwelijk:
30 jan. 1666: notaris Cornelis Bosman wordt aangesteld tot voogd over Joucke, in 

zijn 18de, Itie, in haar 15de, Upt, in zijn 12de, Wytske, in haar negende, Sipk, in haar 

zesde, en Cornelis, vier jaar, weeskinderen van wijlen de bijzitter Cornelis Michels 

bij wijlen Aeltie Upts.313

22 jan. 1667: Dooyts Sioerdts en Daem Cornelis worden aangesteld tot voogden over 

Joucke, in zijn 19de, Itie, in haar 17de, Upt, in zijn 13de, Wytske, in haar 11de, en 

Sepk, in haar achtste jaar, weeskinderen van wijlen de bijzitter Cornelis Michiels 

bij Aeltie Upts.

24 jan. 1672: Rinse Piers wordt aangesteld tot voogd over Oept, in zijn 18de, Wytske, 

in haar 16de, en Sepck, in haar 12de jaar, voor het af horen van de rekening.

5 maart 1672: de aangetrouwde oom Joannes Scheltes (doopsgezind) te Nijkerk wordt 

aangesteld tot voogd over Oept Cornelis, in zijn 19de jaar, de stiefvader Hendrick 

Sapes (doopsgezind) tot voogd over Wytske, in haar 16de, en dezelfde en Doytse 

Sioerds (doopsgezind) te Nes tot voogden over Sipck, in haar 13de jaar.

1.  Lieuck Cornelis, woonde te Nijkerk (1661) en Dokkum (1698, 1711), 
eigenares van stem 28 te Nijkerk (groot 44 pm, gebruikt door Joucke 
Cornelis, 1698),a tr. (3de procl. Dokkum 3 maart 1661) Doytse Sioerts, 
woonde te Nijkerk (1661), overl. voor 1698.
1711: Petrus Bergsma, notaris, en Catharina Wendt kopen 5 pm bouwland te 

Nijkerk en een stemdragend hornleger met 1 pm lands voor 1307 goudgld. van 

Lieukjen Cornelis, weduwe van Doytse Sioerdts te Dokkum.314

Uit dit huwelijk:
1)  Sioerd Doitses, (op belijdenis) ged. Dokkum 1 nov. 1717, mr. 

schoenmaker ald., overl. voor 1739, tr. 1e Dokkum 7 nov. 1711 
Ytje Banga, ged. ald. 19 aug. 1685, deed belijdenis ald. 1 nov. 

a  In 1718 was Petrus Bergsma te Dokkum eigenaar.
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1715, dr. van Hendrik Sapes Banga, gemeensman, vroedschap 
1684-1715 en burgemeester 1687-’91, ’94-’96, 1709-’13, ’14-’18 te 
Dokkum, en Hendrickje Dircks Broersma; tr. 2e Dokkum 17 
mei 1722 Barber Pytters, deed belijdenis ald. in aug. 1720; tr. 3e 
Dokkum 23 juli 1730 Aukjen Jans, van Gerkesklooster.
17 april 1739: tot voogden over Doitse Sjoerds, in zijn 25ste jaar, en Hendrik 

Sjoerds, in zijn 22ste jaar, afwezig, worden te Dokkum schoenmaker 

Eilert Willems en bakker Harmen Witsenburg aangesteld.

2)  Cornelis Doytses, (op belijdenis) ged. Dokkum 14 nov. 1722, bakker 
ald., overl. ald. in 1731, tr. 1e Dokkum 28 okt. 1714 Antje Tjipkes, 
waarsch. ged. ald. 26 sept. 1686 als dr. van Tjepke Claesen en 
Orseltje Tjerks; tr. 2e Dokkum 5 april 1722 Attje Teunes, ged. ald. 
5 mei 1695, dr. van Theunis Ewerts en Eelkjen Fockes.
11 nov. 1727: Cornelis Doytses, bakker, wordt te Dokkum aangesteld tot 

voogd over twee kleinkinderen van Dirk Alberts.

6 aug. 1731: over Doitse Cornelis, voorzoon van wijlen Cornelis Doitses, 

wordt de brouwer Claas Hendrix te Dokkum tot voogd aangesteld.

22 april 1740: over Lieuwkien, in haar 18de, en Eelke Cornelis, in zijn 

11de jaar, wordt Benjamin Bekius, oud-burgemeester, contrarolleur der 

convooien en licenten, te Dokkum tot voogd aangesteld.

2.  Auck Cornelis, geref. lidmate te Dokkum 1706, tr. 1e Hallum 19 okt. 
1662 Daem Cornelis; tr. 2e Dokkum 19 juli 1696 Mark Douwes, geb. ca. 
1658, mr. brouwer, zn. van Douwe Siedses.
3 jan. 1676: over Geescke, ca. 24, Marck, ca. 18, Aefcke, 15, en Teunis, ca. 12 jaar, 

weeskinderen van wijlen Douwe Siedses, wordt oom Jan Siedses, schuitmaker 

te Dokkum, tot voogd aangesteld.

1697: de inventaris wordt beschreven ten huize van Auckjen Cornelis, onlangs 

weduwe van Daem Cornelis en hertrouwd met Marck Douwes, brouwer, 

op verzoek van Taeckle Cornelis als voogd over Aeltje en Cornelis Daems, 

Gerben Olpherts, man van Hiltje Dames, en Johannes Roelofs, man van Sipke 

Dames; de huizinge en brouwerij aan de Breedstraat worden getaxeerd op 

1500 goudgld.; verder bezit: 35 pm op “Mariengader Nuue Bil” (elders “Nieuw 

Munneke Bildt onder Hallum” genaamd), 10 pm onder Nijkerk, in het bezit 

van Auckje; de inbreng ten huwelijk van Auckje was daarnaast f5206, van Daem 

f2000 plus 25 (van 35) pm Bildtland (vier kinderen).315

Uit het eerste huwelijk:
22 sept. 1696: over Aeltie, 16, en Corneles Daems, 12 jaar, weeskinderen van 

wijlen Daem Corneles, gesterkt met hun zwager Gerben Olpherts, wordt te 

Dokkum de neef van vaderskant Taecke Cornelis te Hijum aangesteld om tot 

een scheiding van bezit met hun moeder te geraken.

1)  Hiltie Daems, geref. lidmate te Dokkum 1706, tr. 
Vrouwenparochie 10 febr. 1684 Gerben Olpherts Swanenburg, 

geref. lidmaat te Dokkum 1706, vroedschap 1698-1721 en 
burgemeester 1702-’06 ald.

2)  Sipkjen Daems, woonde op het Munnikebildt (Franekeradeel, 
1694), overl. Dokkum 22 okt. 1703, tr. Dokkum [stadh.] 15 april 
1694 Johannes Roelofs Fockema, geb. Morra 24 mei 1664, burger 
van Dokkum 10 mei 1687, mr. koekbakker (1694),316 oud-
burgerluitenant (1694) en hopman ald., overl. ald. 6 dec. 1727, zn. 
van Roelof Johannis Fockema, vaandrig in Oostdongeradeel, 
en Antie Piers en wedr. vana Pytje Botes van der Schild.
13 juli 1696: tot voogd over Roeloff, negen jaar, weeszoon van Johannes 

Roeloffs Foccama bij wijlen Pytie Botes, wordt te Dokkum mr. chirurgijn 

Christoffel Brantsma aangesteld.

3)  Aeltie Daams, geb. ca. 1680, kwam met attestatie van Burum 
naar Dokkum 6 nov. 1707, tr. 1e (att. van Dokkum naar elders 
1 sept. 1700) Daam Heerts, brouwer te Burum, kwam met 
attestatie vandaar naar Dokkum 6 nov. 1707, burgerluitenant 
ald.; tr. 2e Dokkum 28 juni 1722 Gosling Jans, deed belijdenis 
ald. in mei 1723, mr. brouwer ald.; tr. 3e Dokkum 7 maart 1728 
Harmen Jakobs.
4 juni 1722: over Sjoerd, tien jaar, weeszoon van wijlen Daam Heerts bij 

Aeltie Daams, wordt de aangetrouwde oom Jan Gerbens op Het Bildt tot 

voogd aangesteld.

4)  Cornelis Daams, geb. ca. 1684, tr. waarsch. N.N. (uit wie in 
1717 en 1719 dochters Aaf ke en Kornelia te Dokkum gedoopt 
werden).
7 jan. 1708: over Cornelis Daams wordt Daam Heerts, brouwer, tot voogd 

aangesteld; 4 febr. 1708 wordt de voogdij beëindigd “wegens enige delicten”.

3.  Jouke Cornelis Foockma, geb. 1647/’48, boer op en eigenaar van 
Foockmasate (stem 1) te Nijkerk (1698), dijksgedeputeerde van 
Oostdongeradeel, overl. 8 mei 1703, begr. Oosternijkerk (k.), tr. 
Lysbetie Meinderts, geb. 1646/’47, eigenares van Foockmasate (1718, 
’28, ’38), waarsch. zuster van Antie Meints (vermeld sub 26.7.5).
8 dec. 1684: Upt en Jouke Cornelis te Nijkerk worden aangesteld tot voogden 

over Claas, 14 jaar, en Tietske Jelles, 12 jaar, kinderen van Jelle Clases.

10 okt. 1740: naar aanleiding van het testament van grootmoeder Lysbetie 

Meinderts, weduwe van Jouke Cornelis, dd. 18 okt. 1733 wordt Lieuwe Melis, 

huisman onder Holwerd, aangesteld tot voogd over Aaltie, Tytie, Jouke en 

Wybren, weeskinderen van Cornelis Joukes.

1742: Aaltie Joukes (tekent als Aaltie Joukes Fokma), weduwe van Waatse 

Jennema te Nijkerk, mede vanwege Gertie Joukes, weduwe van ds. Renemans 

a  Getrouwd Dokkum 16 mei 1686.
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op Terschelling, voor ½, Sipkien Joukes, weduwe van Gerryt Bruynsvelt te 

Nes, voor ¼ en Aaltie, Tytie, Jouke en Wybren Cornelis, kinderen van Cornelis 

Joukes, voor ¼ verkopen aan Mame Pyters en Grytie Pyters een huizinge enz. 

te Nijkerk voor f350.317

1748: Jouke Cornelis, huisman te Morra, verkoopt aan Meynte Reneman op 

Terschelling zijn 1/16 deel van een sate te Nijkerk, groot 108 pm, 29½ pm land 

te Nes en 8 pm land te Ee voor f950.318

1748: eigenaars van Foockmasate zijn Aaltie Jennema voor ¼, Trijntie en 

Harmanus Bruinsvelt voor ¼, de kinderen van Johannes Reneman voor ¼, 

Meinte Reneman voor 1/16, Wybren en Aaltie Cornelis voor 1/8 en de erven van 

Tyttie Cornelis voor 1/16.

1758: eigenaars van Foockmasate zijn Wilhelmus Bergsma, secretaris van 

Oostdongeradeel, voor 338/528, de weduwe van Meinte Reneman voor haar 

kinderen voor 61/528, de kinderen Bruinsvelt voor 65/528, Janke Reneman 

weduwe Bruinsvelt voor 32/528 en Jouke Reneman voor 32/528.

Uit dit huwelijk:
1)  Aaltie Joukes Fokma, woonde te Nijkerk (1748, ’49),a tr. Waatse 

Jennema, overl. voor 1748.
2)  Gertie Joukes, woonde op Terschelling (1742), tr. ds. Johannes 

Hermannus Reneman, geb. Nijkerk, predikant te Nes op 
Ameland 1698, overl. ald. 19 jan. 1723, zn. van ds. Hermannus 
(Hermanni) Reneman, phil. stud. te Franeker 19 juni 1673, 
predikant te Nijkerk 1676-overl. 1720.

3)  Sipkjen Joukes, woonde te Nes (1742), tr. voor 1710 Gerrit Bruinsvelt, 
overl. voor 1742.
19 febr. 1710: tot voogd over Sipkjen Joukes, vrouw van Gerrit Bruynsfelt, 

wordt te Dokkum de procureur-fiscaal Arnoldus Uma tot voogd 

aangesteld in verband met Bruynsfelts eis voor het Hof van Friesland tot 

scheiding van goederen.

4 april 1710: de bloedverwanten Pytter Jansen Hania, bijzitter van 

Oostdongeradeel, en Pytter Pytters Posthumus te Nes worden aangesteld 

tot curatoren over de goederen van Gerrit Bruynsvelt te Dokkum, die 

“prodigus” verklaard is.319

12 aug. 1711: de meerderjarige Cornelis Joukes onder Nijkerk wordt te 

Dokkum geauthoriseerd om de rekening op te nemen, die Pyter Jansen 

Hania, bijzitter van Oostdongeradeel, en Pyter Pyters Posthumus, huisman 

te Nes, zullen overleggen vanwege Gerrit Bruinsvelt en Sipkjen Joukes.

4)  Cornelis Joukes Foockma, geb. 1680/’81, huisman en kerkvoogd 
te Nijkerk, overl. 6 jan. 1730, begr. Oosternijkerk (k.), tr. Grytie 

a  Quotisatie Oostdongeradeel 1749: Aaltje Jennema, weduwe te Nijkerk, begoedigt, 

één persoon boven de twaalf jaar, aanslag f31.4.- (vermogen f7500).

Wybrens, overl. in 1744; zij hertr. Gerben Pyters, boer te Nijkerk 
(1749).a

13 juli 1744: Gerben Pytters, huisman onder Nijkerk, wordt aangesteld tot 

voogd over Tyttie, 23, Jouke, negentien, en Wybren Cornelis, achttien jaar.

1744: de nalatenschap van Grytie Wybrens wordt beschreven; haar 

weduwnaar is Gerben Pyters; over Tytie, 22, Jouke, 20, en Wybren 

Cornelis,b 17 jaar, wordt Claas Wynsens, mr. schoenmaker te Nijkerk, tot 

voogd aangesteld; zij zijn tezamen met Aaltie Cornelis, vrouw van Tieerd 

Janties, huisman te Morra, kinderen van Grytie uit haar eerste huwelijk; 

uit haar tweede huwelijk met Gerben stammen Pyter, Bauke en Sybe 

Gerbens; het bezit bestaat uit ¼ van een sate te Nijkerk, groot 138½ pm 

(beboerd door Gerben Pyters), 8 pm bouwland te Ee en ¼ van een sate te 

Nijkerk, groot 136 pm (beboerd door Jan Jacobs).320

4.  Idtie Cornelis, 1650/’51-1681, tr. 1671 Rinse Piers Tania (10/11.3).
5.  Upt Cornelis Doma, geb. 1653/’54, boer (1680), en ontvanger (1694) te 

Nijkerk, overl. 10 nov. 1694, begr. Oosternijkerk (k.), tr. Antie Meintes 
Doma, geb. 1656/’57, overl. 3 mei 1693, begr. Oosternijkerk (k.), 
waarsch. zuster van Lysbetie Meinderts (vermeld sub 26.7.3).
1680: Upt Cornelis en Antie Meynts te Nijkerk kopen de sate (door henzelf 

gebruikt), groot 90 pm, van Helena Maria barones toe Schwartsenbergh, vrouw 

van jr. Tiaerd van Aylva, grietman van Dantumadeel, voor 62 goudgld. per pm.321

1684: zie bij 26.7.3.

1694: het sterf huis van Upt Cornelis, ontvanger van Nijkerk, wordt beschreven; 

er zijn drie minderjarige kinderen, een sate groot 90 pm ald. (verhuurd aan 

Aeltie Lourens), vele stukken los land en kleren van wijlen Antie Meints; ook 

is er een “handschrift” van de overledene dd. 3 april 1694, waarin hij de wens 

kenbaar maakt dat Melis Meints en Freerck Seies Eysinga de voogdij over zijn 

kinderen op zich zullen nemen en waarin hij f50 bespreekt aan “de meniste 

gemeente daer Joannis Scheltes prediker is” (in margine 1697: Melis Meints 

regelt in presentie van oom Joucke Cornelis en zijn vrouw Lysbetie Meints als 

voogd over Aeltie en Gertie Upts de verdeling van de nalatenschap van wijlen 

hun broer Harcke Upts).322

Uit dit huwelijk:
24 nov. 1694: Melis Meints wordt aangesteld tot voogd over Harke, in zijn 16de, 

Antie (lees: Aeltie), ongeveer zeven, en Geertie Upts, in haar derde jaar, gezien 

de dispositie van 3 april 1694 en de bekrachtiging daarvan dd. 27 okt. 1694 

a  Id.: Gerben Pytters, boer te Nijkerk, vijf personen boven en drie beneden de twaalf 

jaar, aanslag f58.11.- (vermogen f2000). Hij wordt ook aangeslagen als curator over het 

kind van Corneles Joukes, met name Tytje Corneles, aanslag f 8.8.- (vermogen f 800).

b  Deze Wybren Cornelis Fockema tr. 2e 1770 Aukjen Taekes Tania, van Holwerd, 

waarsch. dr. van Taecke Dircks Tania (10/11.7.4.1) en Antje Sytses.



182 183gene alogysk j ier boek 2 016 k wartier en seer p fr ansen en w y tske fr ansen

van Upt Cornelis, ontvanger van Nijkerk, die mede Freerk Sijes Eysinga tot 

de curatele verzocht had; laatstgenoemde accepteert de aanstelling niet, maar 

belooft behulpzaam te zijn bij het beheer van de boedel; der kinderen moeder 

is Antie Meints.323

1698: Melis Meints is als voogd over de weeskinderen van wijlen Upt Cornelis 

eigenaar van stem 20 te Nijkerk (Doniasathe), groot 90 pm (gebruikt door 

Aeltie Lourens). In 1718 en ’28 zijn David Acronius en Coenraad van Minnen 

beiden namens hun vrouwen ieder voor ½ eigenaar, in 1748 J. Hobois en Judick 

Acronius ieder voor ½ van Acronius’ deel.

1)  Harke Upts, geb. 1678/’79, overl. in 1697.
2)  Aeltie Upts Doma, geb. ca. 1687, overl. na 1749,a tr. Metslawier 15 

mei 1718 Conradus van Minnen, mr. chirurgijn, overl. voor 1738.
3)  Gertie Oepts Doma, geb. 1690/’91, overl. 20 juli 1725, begr. 

Oosternijkerk (k.), tr. Hempens 5 juni 1712 David Acronius, ged. 
Leeuwarden 15 juni 1683, student te Franeker 1701, drost van 
de heerlijkheid Schiermonnikoog (1712), overl. na 1752, zn. van 
dr. Hansonius Acronius, phil. et ling. stud. te Franeker 16 nov. 
1664, jur. stud. te Leiden 16 juni 1671, promoveerde ald. 26 juni 
1671, advocaat voor het Hof van Friesland 1671, bouwmeester 
1692-’95, vroedschap 1695-overl. 1730 en burgemeester 1705-
’08, ’25-’28 te Leeuwarden, en Sioertie van der Ley.
1736: door tussenkomst van Petronella en Sjoerdtie Acronius (de laatste 

bijgestaan door haar man) wordt dr. Sixtus Acronius aangesteld tot 

curator van de goederen die de kinderen van zijn broer David Acronius 

van Georgius Huber, burgemeester van Leeuwarden, op grond van diens 

testament van 7 nov. 1736 geërfd hadden.324

1741: de inventaris ten huize van David Acronius wordt beschreven 

op verzoek van de fiscaal Focke Ypei te Bergum, die door het Hof van 

Friesland op 8 nov. 1740 aangesteld was tot curator over de persoon en de 

goederen van David, die door het Hof 8 nov. 1740 prodigus verklaard was; 

Petronelle Acronius regelt allerlei; het bezit bestaat uit ½ van een sate te 

Nijkerk, gemeenschappelijk met Coenraad van Minnen, 5½ pm te Nes, 3 

pm te Anjum enz.; een lijfrentebrief van 20 maart 1727 op Judith Acronius 

berust onder Petronelle; beschreven wordt een scheidingsbrief dd. 15 nov. 

1727 tussen David en Aaltie Oepts.325

1746: Dr. Sixtus Acronius wordt naast Focke Ypei aangesteld tot voogd 

over Daniel Acronius.326

1751: juffr. Petronella Acronius te Leeuwarden voor ¼, Sjoertje Acronius, 

vrouw van ds. Augustinus Offringa, voor ¼, dr. Sixtus Acronius, mede-

a  Quotisatie Oostdongeradeel 1749: wed. C. van Minnens te Metslawier, die bestaan 

kan, één persoon boven de twaalf jaar, aanslag f22.5.- (vermogen f3500).

oudste advokaat voor het Hof van Friesland en oud-burgemeester van 

Leeuwarden, voor ¼, tezamen mede voor Judit Acronius voor 1/8 en Anna 

Acronius, vrouw van Jacobus Haubois, voor 1/8, verkopen 4 pm los land 

(in Westdongeradeel) voor 248 goudgld. aan Gerben Ates en Fongerke 

Arriens.327

1751: juffr. Petronella Acronius te Leeuwarden voor 1/8, Sioertje Acronius, 

vrouw van ds. Augustinus Offringa te Bolsward, voor 1/8, Anna Acronius, 

vrouw van Jacobus Haubois te Dokkum, voor 1/16, dr. Sixtus Acronius, 

advokaat voor het Hof van Friesland en oud-burgemeester van Leeuwarden, 

voor 5/8, tezamen mede vanwege Judit Acronius verkopen 4 pm losland te 

Waaxens aan Louw Olivier en Bauckjen Roelofs voor 228 goudgld.328

1752: zwager ds. Augustinus Offringa, predikant te Bolsward, vervangt 

Focke Ypei als voogd over David Acronius.329

6.  Wytske Cornelis, geb. 1656/’57, overl. 25 maart 1729, begr. Nes 
(k.), tr. Ee 10 maart 1678 Hylke Bouwes, geb. 1655/’56, te Ee (1678), 
rechter en ontvanger van Nes (Westd.), dijksgedeputeerde van 
Westdongeradeel, overl. 17 sept. 1709, begr. Nes (k.), zn. van Buue 
Lubberts en Maicke Gieerts.
22 aug. 1678: schoonvader Bouwe Lubberts (doopsgez.) wordt aangesteld tot voogd 

over Wytske Cornelis, in haar 23ste jaar oud, getrouwd met Hylke Douwes te Ee.

14 jan. 1695 (en ook 16 sept. 1695): de doopsgezinde oom Hylke Bouwis te Nes 

wordt aangesteld tot voogd over Mayke, in haar achttiende jaar oud, dochter 

van Claes Hendrix en Wepk Douwes.

1698: Hylcke Buwes is gebruiker en eigenaar van Groot Munckhuys (stem 

21 van Nes); in 1728 is zijn weduwe eigenares, Bote Jans gebruiker; in 1738 is 

Hendrik Jans van der Mey eigenaar.

1729: Cornelis Joukes, huisman te Nijkerk in Oostdongeradeel, doet mede 

vanwege de overige erfgenamen aangifte van de collaterale nalatenschap van 

Wytske Cornelis, weduwe van Hylke Bouwes, te Nes, overl. 25 maart 1729.330

1730: Hendrik Jans van der Mey koopt aandelen van de gemeenschappelijke 

erfgenamen van Wytske Cornelis, weduwe van Hylke Bouwes, te Nes.331 

7.  Sepk( jen) Cornelis, geb. 1659/’62, (op belijdenis) ged. Dokkum 23 april 
1681, overl. na 1708, tr. 1e Dokkum 14 nov. 1680 Freerk Sijes Eysinga, 
geb. ald. 1642/’43, ged. ald. 16 jan. 1659, zn. van Sije Jacobs en Antie 
Freercx; tr. 2e Dokkum 3 okt. 1697 Harmen Rompts Witsenborg, van 
Oldenzijl, deed belijdenis te Dokkum 26 juli 1696, koopman, 
bakker ald., wedr. van Gertie Jans.a

a  Gertie Jans was eerder gehuwd met Freerck Gerryts Tadema, gemeensman te 

Dokkum (tussen 1680 en 1714); cf. Geneal. Jierb. 1993, pag. 91, Aut. Dokkum 18 mei en 

15 aug. 1695 en 30 nov. 1696 en DOK W36 214.
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23 maart 1644: stadstimmerman Johannes Freercx, volle oom van moederszijde, 

wordt te Dokkum aangesteld tot voogd over Freerck, ca. 1¼ jaar oud, weeszoon 

van Sije Jacobs en wijlen Antie Freercx.

24 febr. 1679: de aangetrouwde oom Johannes Scheltes te Nijkerk (doopsgez.) wordt 

aangesteld tot voogd over de halfzusters Sipk Cornelis, 19 jaar, en Jeltie Hendrix, 

14 jaar, medeërfgenamen van hun moeder Aaltie Upts, te Nijkerk overleden.

1697: de inventaris wordt beschreven ten huize van Sepckjen Cornelis, weduwe 

van Freerck Sijes Eysinga en dan hertrouwd met Harmen Romps; Rienck Sijes 

Eysinga is voogd over de drie voorkinderen; de huizinge aan de Bredestraedt was 

staande echt in 1681 aangekocht voor f1591.4.- en verbouwd voor f749.3,- (“soo van 

bouwen ende het setten van de keucken agter”), in 1684 het panwerk buiten de 

Aalsumerpoort voor f1663.4.-, in 1686 7 pm lands te Aalsum voor f1557.15.-; aan de 

kinderen van Freerck komt ½ toe van een sate te Anjum, groot 52 pm (gebruikt 

door Jantien Claesses) en aandelen in huizen binnen Dokkum; daarnaast was de 

inbreng van Freerck ten huwelijk f6691.3.-, van Sepckien f6552.12,-.332

21 okt. 1697: stiefvader Harmen Romps Witsenburch wordt benoemd tot voogd 

over dezelfde wezen.

5 febr. 1706: oud-burgemeester Rienk Eysinga wordt aangesteld tot voogd over 

de minderjarige Jacob, Antie en Aeltie Freercx Eysinga om tezamen met hun 

moeder Sipkien Cornelis actie te ondernemen tegen Meynse Jans, voogd over 

de erfgenamen van Jantie Classen.

Uit het eerste huwelijk:
7 okt. 1697 wordt de volle oom Rienck Sijes Eysinga aangesteld tot voogd over 

Jacob, ca. dertien, Antie, elf, en Aeltie, zeven jaar, weeskinderen van wijlen 

Freerck Sijes Eysinga bij Sepkien Cornelis.

1)  Cornelis Freerks Eysinga, ged. Dokkum 11 dec. 1681.
2)  Jacob Freerks Eysinga, ged. Dokkum 7 maart 1683, deed 

belijdenis ald. 2 nov. 1703, overl. ald. in 1708, tr. (ondertr. 
Dokkum [stadh.] 6 jan. 1703) Jetske Meynderts Mellinga, ged. ald. 
20 april 1684, deed belijdenis ald. 2 nov. 1703, dr. van Meyndert 
Isbrandis Mellinga en Auckjen Wybets Alma.
30 okt. 1708: over Sijke, in haar derde jaar, weesdochter van wijlen Jacob 

Freerks Eisinga (die schulden en vorderingen naliet), wordt te Dokkum 

mr. brouwer en burgerluitenant Daam Heerts tot voogd aangesteld; de 

grootmoeder Sipkien Cornelis en tantes Antie en Aeltie Freerx treden op.

3)  Antie Freerks Eysinga, ged. Dokkum 18 okt. 1685.
4)  Antie Freerks Eysinga, ged. Dokkum 21 aug. 1687, deed belijdenis 

ald. 27 jan. 1710, winkelierster, (1749)a ald., tr. Dokkum 15 
sept. 1709 Augustinus Tjipkes (de) Penin, ged. ald. 23 febr. 1687, 

a  Quotisatie Dokkum 1749: weduwe A. Penijn, heeft een klein winkeltje, drie 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f15.1.- (vermogen f100).

vroedschap 1722-’34 en burgemeester 1723-’27, ’32-’36 (?) ald., zn. 
van Tiepcke Martens, kleermaker en rentmeester te Dokkum, 
en Sara Penijn.

5)  Aeltie Freerks Eysinga, ged. Dokkum 7 febr. 1691, overl. na 1708.
6)  Korneles Freerks Eysinga, ged. Dokkum 18 febr. 1694.
7)  Sije Freerks Eysinga, ged. Dokkum 8 sept. 1695.

8.  Cornelis Cornelis, geb. in 1662, overl. 1666/’67.
Uit het tweede huwelijk:
9.  Jeltie Hendriks, geb. 1664/’65, tr. in 1685 Jan Anis, boer op stem 5 te 

Blija (1698).
24 febr. 1679: zie bij Sepk( jen) Cornelis (26.7).

27 maart 1685: tot voogd over Jeltie Hendrix, in haar 21ste jaar, dan getrouwd 

met Jan Anis (ook minderjarig), wordt Jan Sytzis te Blija aangesteld om 

scheiding te maken met haar half broers en -zusters.

26.9. Abe Upts, te Wanswerd, overl. voor 1672, tr. (3de procl. Ried in febr. 
1652) Sijke Tjerks, overl. na 1672.
1672: Anne Eelckes en Jesk Frieses te Niawier lenen 500 goudgld. van Sijke Tiercks, 

weduwe van Abe Upts te Wanswerd.333

Uit dit huwelijk:
1.  Dirk Abes, geb. ca. 1652, landbouwer op stem 11 van Wanswerd als 

meier, overl. ald. tussen 1710 en 1718, tr. Hallum 2 juli 1681 Rixt 
Romkes, ged. Hallum 19 jan. 1662, overl. na 1731, dr. van Romcke 
Harmens en Riemcke Jouckes.
1683: Dirk Abes en Rixt Romkes huren de sate van het Sint Anthoon te 

Wanswerd, groot 51 pm, voor 60 goudgld. per jaar.334

1685: Dirck Abes te Wanswerd koopt 7 pm weideland te Hallum (met Frans 

Sioerds’ erven als belender) van Pyter Jouckes te Hijum voor f500.335

1708: Pieter Abes is boer op stem 11, in 1718 diens weduwe; in 1728, ’38 en ’48 Pier 

Dirx, in 1758 Tjerk Abes.

1710: getuigenverklaring van Dirck Abes, huisman te Wanswerd, in zijn 58ste of 

59ste jaar oud; zijn broers zijn Upt en Tjerk Abes.336

1731: Rixt Romkes, weduwe van Dirk Abes te Wanswerd, koopt “zekere deftige 

stemdragende zathe lands … zingels en een watermoolen” [Goslingastate] 

ald., groot 88 pm [stem 1 = f loreennr. 6 te Wanswerd], gebruikt door Harmen 

Abeles, waaruit een jaarlijkse rente van 4 goudgld. aan Tjerk Abes te Blija 

gaat, met “vrije swanejecht en een stoel in de kerke” van Wolffgangh thoe 

Schwartzenbergh en Hohenlandsbergh, grietman van Menaldumadeel, voor 

76 goudgld. per pm, spiering van de verkoop door Catharina van Haaren 

wegens haar zoon Douwe Syrtema van Grovestins.337

Uit dit huwelijk:
1)  Rimkje Dirks, van Wanswerd, overl. (Blija) voor 1748, tr. 
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Wanswerd (3de procl. Menaldum 29 jan. 1708) Pytter Wybes (bij 
zijn huwelijk:) Hibma, geb. Menaldum ca. 1684, eigenaar van 
½ van Liemterp (stem 66) te Menaldum (1698), landbouwer 
te Blija op stem 5 en 24 (1718, ’28), overl. (ald.) tussen 1728 en 
1738, zn. van Wybe Pyters Donia, doopsgez. lidmaat te Hallum 
1688, ’70, eigenerfde landbouwer op Liemterp te Menaldum (68 
pm, stem 66, 1681-’84), eigenaar van ½ sate te Sopsum onder 
Achlum (75 pm, stem 21), en zijn tweede vrouw Aaltje Louws.

2)  Romke Dirks, eigenaar en gebruiker van stem 14 van Wanswerd 
1718, tr. (ondertr. Hallum 23 sept. 1712) Hiske Jacobs, van 
Janum, waarsch. overl. tussen 1738 en ’48, dr. van Jacob Jans, 
landbouwer te Hallum, en Lijsbeth Gerrits Gerbranda; zij 
hertr. voor 1728 ds. Jillert Arys (van) Hickard. Zie voor hen 
Geneal. Jierb. 2009, 293.
1698: stem 58 (f loreennummer 33) te Hallum, Jeppemasate, groot 
80 pm, is eigendom van Jacob Jans uit naam van zijn vrouw, in 
1718 uit naam van zijn kinderen, in 1728, ’38, ’48 en ’58 ds. J.A. 
Hikkert uit naam van zijn kinderen, in 1768 ds. Hikkert van 2/3, 
ds. Penninga uit naam van zijn vrouw 1/3 (Cornelis Ysbrands als 
gebruiker), in 1788 is de weduwe van ds. E. Penninga eigenaar van 
14/18, Saakje Berghuis van 4/18; in 1798 is gebruiker Taeke Tyssen 
eigenaar van 13/18, Saakje Bergsma (lees: Berghuis) van 4/18 en 
Talke Penninga van 1/18.
1794: Taeke Tyssens en Ytje Oenses te Hallum kopen ½ van een 
sate ald. op De Mieden, nr. 58, die zij gebruiken, van Grietje J. 
Hickardt, weduwe van ds. E. Penninga te Franeker voor f6000; 
protesten van Jildert en Henricus Penninga.338

3)  Pier Dirks, geb. Wanswerd ca. 1700, ged. (geref. op belijdenis) ald. 
12 nov. 1734, boer op stem 11a en kerkvoogd (1734) ald., verhuist 
tussen 1754 en 1758 naar Hallum, testeert met zijn vrouw 14 juni 
1766, overl. Hallum in 1774, tr. (att. van Hardegarijp 25 nov. 1725) 
Sjoukjen Aans, geb. Veenwouden ca. 1703, lidmate te Wanswerd 
1733, overl. na 1766, dr. van Aern Hayes, boer te Veenwouden, 
sedert 1709 te Hardegarijp, dorprechter en ontvanger ald., en 
Beitske Jetses, als weduwe (1721) ontvangster van het reëel te 
Hardegarijp, en weduwe van Geert Cornelis [Sikma].
1743: verkoop van bezittingen onder Hardegarijp door Sioukien Aarns, 

vrouw van Pier Dircks, huisman te Wanswerd, voor 1/3 en Baukien Aarns, 

vrouw van Aucke Sioerts, te Wirdum voor 2/3.339

a  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: Pier Dirx, welgestelde boer te Hallum, zes 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f 87.7.- (vermogen f6000).

1754: Pier Dircx, huisman te Wanswerd, koopt ½ van een sate van 31 pm 

ald. (waarvan de andere ½ in bezit is van jr. T.E. van Sixma), stem 22 (de 

koper als belender ten noorden, gebruikt door Pyter Douwes) van juffr. 

Sophia Lucretia van Nijsten te Hogebeintum voor f2500.340

1754: hij koopt 1 pm weideland te Hallum (zelf belender) van Gerbrig 

Baukes, weduwe van Dirk Pieters te Bartlehiem voor f225.341

1758: Pier Dircx, huisman te Hallum, koopt 4 pm grasland ald. (zelf belender) 

van Schelte Jans, meerderjarige vrijgezel te Wijnaldum, voor f440.342

1759: dezelfde Pier koopt nog eens 4 en 3 pm lands te Hallum voor 339 en 

287 goudgld.343

Pier Dirx staat sedert het eerste personele kohier van 1768 te Hallum 

genoteerd met een geschat vermogen van f7000; in het kohier van 1776 

aantekening van zijn overlijden en sindsdien tot 1794 staan zijn erven 

voor dit bedrag genoteerd.

In 1748 staan in het stemkohier op nr. 22 Van Nijsten en Sixma als eigenaren, 

in 1758 alleen Sixma (niet Pier Dircx); van stemnummer 22 (= f loreennr. 

21) had Pier ½ in 1754 door koop verkregen (Sixma behield het stemrecht 

voor zich); in 1798 is eigenaar “Pier Dircx’ erven”, verbeterd in Dirk Jans 

vanwege zijn kinderen voor 1/3, Pieter Reiners vanwege zijn kinderen voor 

1/3 en Tomas Jelles vanwege zijn vrouw voor 1/3 van die 16 pm.

14 juni 1766: Pier Dirks, huisman te Hallum, en Sjoukjen Aans testeren: 

vruchtgebruik voor de langstlevende; hun kinderen zijn Antie Piers, 

vrouw van Tomas Jelles, Tytie Piers, vrouw van Pytter Reinders, en 

Beitske Piers; kleinzoon Claas Clases Tresling van dochter Rixtie Piers 

bij Claas Tresling, armendienaar te Leeuwarden; ieder van hen erft ¼ 

met dien verstand dat de kleinzoon f1000 krijgt en de dochters elk 1/3 

van de sate te Hallum.344

2.  Upt Abes, geb. voor 1660, huisman te Blija, overl. tussen 1718 en 
1728, tr. Nieske Alberts, overl. na 1737, dr. van Albert Gjalts te Blija en 
Neents Pieters.
1698, 1718: Upt Abes is gebruiker van de stemmen 9, 10 (Klein Tania) en 12 te 

Blija, in 1728 is zijn weduwe hier boerin.

1708: Albert Gielts’ weduwe is eigenares van stem 27 te Blija, in 1718 Oept Abes 

uit naam van zijn vrouw, in 1728 diens weduwe, in 1748, ’58, ’68 is Jouke Upts 

eigenaar en gebruiker van deze 31 pm, in 1778 is Jan Zeeper eigenaar.

1690: Upt Aebes en zijn vrouw te Blija kopen 1 pm ald. van Tierck Symens voor 

80 goudgld.345

1710: getuigenverklaring van Upt Abis, huisman te Blija, over de 50 jaar oud.346

2 juli 1710: de aangetrouwde ooms van moederszijde Oept Abes en Ruurd 

Sipkes, beiden huisman te Blija, worden aangesteld tot voogden over Ief ke, ca. 

21, Grietje, ca. vijftien, en Tjitske, ca. acht jaar oud, weesdochters van Tjerk 

Siemens en Trientje Alberts, beiden overl.
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22 okt. 1710: een scheiding zal worden geregeld tussen de kinderen van Neents 

Pieters, weduwe van Albert Gjalts te Blija, namelijk wijlen Trientje Alberts, 

vrouw van bijzitter Tjerk Siemens, Ief ke Alberts, vrouw van Ruurd Sipkes, Nieske 

Alberts, vrouw van Oept Abes, en Tjitske Alberts, vrouw van Sjoerd Scheltes.

24 maart 1713: de doopsgezinde Oept Abes, oom van moederszijde, wordt 

aangesteld tot voogd over Sikke, in zijn achttiende jaar oud, weeszoon uit het 

eerste huwelijk van Tjitske Alberts met Hendrik Hendriks Hollander.

6 dec. 1713: de voogden Oept Abes en Ruurd Sipkes overleggen een rekening van 

hun voogdij over Grietje, in haar achttiende, en Tjitske, in haar elfde jaar oud, 

weeskinderen van Tjerk Siemens, bijzitter van Ferwerderadeel, en Trientje 

Alberts, beiden overl.

1737: Nieske Alberts, weduwe van Upt Abes te Blija, koopt 7 pm lands ald. bij de 

molen van Sikke Hendriks Hollander en Trijntje Pybes ald. voor 913 goudgld.347

Uit dit huwelijk:
1)  Gelt Upts, boer op stem 4 (1718), op stem 22 (1728) en op stem 6 

(70 pm, 1748)a te Blija, tr. Blija 22 dec. 1715 Grietie Tiercks, overl. 
voor 1734, dr. van Tjerk Abes en Geertje Jans van der Mey.
1747: Gelt Upts, huisman te Blija, koopt een huizing etc. inclusief 
regenwaterbak ald. van Jelle Sjoerds, gardenier, voor 124 goudgld.348

2)  Yef ke Upts, ged. (doopsgez.) Oudebildtzijl 24 nov. 1726, overl. 
in 1744, tr. 1e Vrouwenparochie 5 febr. 1716 Joris Cornelis; tr. 2e 
Vrouwenparochie 12 febr. 1730 Hindrik Jansen.
15 dec. 1730: neef Hendrick Tjeerds, doopsgezind huisman aan de 

Heerenweg onder Hallum, wordt aangesteld tot voogd over Zijke, in haar 

vijftiende (absent), Antje, in haar dertiende, en Neentje Joris, in haar elfde 

jaar oud, weeskinderen van wijlen Joris Cornelis bij Yef ke Upts.

3)  Trijntje Upts, ged. (doopsgez.) Holwerd 30 mei 1718, tr. Blija 26 
jan. 1716 Hendrik Jans van der Mey, geb. ca. 1690, ged. (doopsgez.) 
Holwerd 15 nov. 1716, boer op Groot Tania (stem 10) te Blija 
(1718), op Monsmastathe (stem 3) ald. (1728), gebruiker en 
eigenaar van Munkehuis (stem 21) te Nes (groot 110 pm, 1738), 
boer te Nes (1749), overl. voor 1758, zn. van Jan Hendriks van 
der Mey en Sjoukje Sybes en wedr. van Mayke Willems. Zie 
voor hen Geneal. Jierb. 2009, 204-208.

4)  Abe Upts, (doopsgez.), ontvanger en boer (1749)b te Blija, tr. 
Dokkum (stadh.) 28 okt. 1722 Dieuke Jans, van Blija.
1728: Abe Upts is boer op de stemmen 16, 17 en 20 te Blija, in 1748 op 16, 

a  Quotisatie Ferwerderadeel 1749: G(i)elt Upts, welgesteld burger te Blija, één persoon 

boven de twaalf jaar, aanslag f34.14.- (vermogen f9000).

b  Id. Ferwerderadeel 1749: Abe Upts, ontvanger, boer te Blija, zeven personen boven 

en één beneden de twaalf jaar, aanslag f101.4.- (vermogen f9500).

20 en 21; in 1758 is Abe Abes boer op de stemmen 16 en 21 en tevens op 28, 

idem in 1768, ’78 en ’88.

1742: Dieuke Jans, vrouw van Abe Upts, ontvanger van Blija, koopt 2 pm 

ald. van Freerk Gelts, huisman te Genum en diens kinderen, voor f300.349

5)  Jouke Upts, ged. (doopsgez.) op zijn ziekbed Holwerd 9 dec. 1755, 
boer op de stemmen 12, 13 en 27 (tevens eigenaar) te Blija (1748, 
’58 en ’68), overl. ald. 16 juni 1776.
1726: Jan Zeper (doopsgezind) doet uit naam van zijn vrouw Nieske 

Tichelaar aangifte voor het collateraal van het overlijden te Blija op 16 

juni 1776 van Jouke Upts, die haar bij testament tot zijn erfgename had 

benoemd; de nalatenschap omvat vele vorderingen en voorts een huizing 

met 15 pm lands (reëelnr. 53), getaxeerd op f3433, en 9 en 7 pm los land.350

1779: Jan Seeper biedt ter registratie aan het testament van Joucke Upts, 

huisman te Blija, van 20 juli 1772, waarbij hij zijn nicht Nieske Tichelaar, 

vrouw van Jan Zeeper te Leeuwarden, tot erfgename benoemde en een 

legaat van f3000 aan Geertje Gelts besprak en één van f3000 aan Ane 

Abes, mits hij zijn zusters rente uitkeert; mochten Ane en zijn kinderen 

kinderloos overlijden, dan keert dat deel terug naar de descendenten van 

Abe, Pier, Gelt en Trijntje Upts, elke staak voor ¼; een legaat van f3000 

wordt bedoeld voor de kinderen van Trijntje Upts, maar blijft onder 

beheer van testators erfgenamen totdat Jan en Sybe Hendrix “in leeven 

zijn”; een legaat van f2100 voor Neyne Joris, dochter van Yf ke Upts, terwijl 

Geertje, Yf ke en Trijntje Hendrix elk een legaat van f300 toekomt; Upt 

Hendrix krijgt een legaat van f110 toebedacht, maar heeft een schuld 

van f400 bij de testator; de gecombineerde doopsgezinde gemeente van 

Blija, Holwerd en Visbuuren krijgt een legaat van f500 (in margine: 

voor ontvangst wordt getekend door Gertje Hendriks, vrouw van Bouwe 

Douwes te Hallum, Yf ke Hendriks, vrouw van Klaas Feddes “varende in 

een potschip”, Trijntje Hendriks, vrouw van Anne Martens te Beetgum, 

door de doopsgezinde diakenen, Ane Abes, Geertje Gelts, weduwe van 

Reinder Jans, Neine Joris te Leeuwarden; Trijntje Pyters, dienstmaagd 

van Jouke Upts, tekent voor ontvangst van f200; tenslotte tekenen de 

kinderen dan wel descendenten van Trijntje Upts voor ontvangst van 

f3000, te weten: Jacob J. Braaksma, Ids Klaases, Maayke Hendriks van 

der Mey, Louw Hilles Jousma, Sytske Hendriks van der Mey, Claas Idses, 

Nieske Hendriks en Oept Hyndrycx).351

6)  Pier Upts Tichelaar, geb. Blija in nov. 1701, burger van Leeuwarden 
15 nov. 1729, olieslager en koopman ald. (1749),a overl. ald. 17 
febr. 1750, tr. 1e Leeuwarden 9 okt. 1729 Jouckjen Pyters; tr. 2e 

a  Quotisatie Leeuwarden 1749: Pier Opts Tichelaar, olyslager en coopman, vijf 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f105.7.- (vermogen f15.000).
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Leeuwarden 27 maart 1735 Ytske Mouter, geb. Harlingen 11 febr. 
1705, overl. Leeuwarden 19 juli 1787, dr. van Willem Pytters 
Mouter, koopman te Harlingen (1749),a en Baukien Tjerks 
Nieuwenhuis; zij hertr. Leeuwarden 26 dec. 1752 ds. Jacobus 
Hesselink, proponent 1747, doopsgez. predikant te Huizen 
(N.-H.) 1750 en Vlissingen 1750-’53, overl. 1791.
7 april 1753: oom Jouke Upts, doopsgezind huisman te Blija, en stiefvader 

Jacobus Hesselink, doopsgezind predikant te Vlissingen, worden 

aangesteld tot voogden over Nieske, zestien jaar oud, weesdochter van 

Pier Upts Tichelaar en Ytske Mouter.352

3.  Tjerk Abes, huisman te Blija, testeert 31 okt. 1727, overl. voor 1728, tr. 
St. Jacobiparochie 26 dec. 1686 Geertje Jans van der Mey, (enige) dr. 
van Jan Hendricks van der Mey en Grietie Hendricks van der Mey. 
Zie voor hen Geneal. Jierb. 2009, 197-200.

4.  Pyer Abes, innocent (1690).
5.  Abe Abes, overl. voor 1691.

1690: Dirck Abes te Wanswerd, Upt Abes te Blija, Tierck Abes ald. en genoemde 

Upt als voogd over zijn innocente broer Pyer Abes verdelen de nalatenschap 

van hun broer Abe Abes, die met name bestaat uit f5042 aan obligaties.353

26.10. Aaf ke Upts, tr. Taecke Sioerdtsz, eigenaar van Sjoordasate te Nijkerk 
(1640), beiden vermeld 1657.
1679: Taeke Sioerdts en Aeltie (lees: Aaf ke) Upts, voorheen te Nijkerk, verkopen 5 

pm lands te Niawier aan Cornelis Bosman, secretaris van Oostdongeradeel, voor 50 

goudgld. per pm.354

Uit dit huwelijk:
Grietje Taekes, geb. ca. 1654, overl. 14 aug. 1682, begr. Oosternijkerk 
(k.), tr. Ids Jans (Sioorda); hij hertr. voor 1687 Sijke Johannes (26.11.3).
Uit dit huwelijk:
1)  Jan Idzes, geb. 1675/’76, overl. 3 jan. 1696, begr. Oosternijkerk (k.).
2)  Grietie Idses, op Sjoordasate te Nijkerk, overl. na 1749,b tr. voor 

1711 Cornelis Dirks, huisman te Nijkerk, overl. tussen 1738 en 1748.
1711: Cornelis Dirks, huisman, en Grytie Idses te Nijkerk kopen 5 pm 

weideland ald. van Lieukjen Cornelis, weduwe van Doytse Sjoerdts, voor 

135 goudgld. per pondemaat en 7 pm ald. van dezelfden voor 125 goudgld. 

per pondemaat.355

a  Quotisatie Harlingen 1749: Willem Pieters Mouter, wel begoedigt, vier personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f141.13.- (vermogen f40.000).

b  Quotisatie Oostdongeradeel 1749: de weduwe van Cornelis Dirx te Nijkerk, leeft 

van haar inkomen, twee personen boven de twaalf jaar, aanslag f71.9.- (vermogen 

f20.000).

1713: Cornelis Dirx en Grietie Idses op Sioordasate onder de klokslag 

van Nijkerk kopen 1½ pm ald. in een stuk van 6 pm van Sijcke Johannes, 

weduwe van Ids Jans te Nijkerk, voor f150.356

18 mei 1716: Cornelis Dirks, huisman te Nijkerk, wordt aangesteld tot 

voogd over Janke Dirx, in haar dertiende jaar, erfgename van Tieerd 

Rienx.

19 juni 1719: Cornelis Dirx, huisman te Nijkerk, en Wicke Tomas te 

Niawier worden aangesteld tot voogden over de weeskinderen van Pieter 

Dirx en Trijntie Sapes.

1719: Cornelis Dircx en zijn vrouw kopen 3 pm bouwland te Nijkerk van 

Foppe Fokis voor f620.357

1729: (een?) Cornelis Dircx en zijn vrouw te Nijkerk kopen percelen in de 

polder onder Anjum.358

1698: Ids Jans is uit naam van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk 

eigenaar van Sjoordasate (stem 3 van Nijkerk, groot 75 pm), in 1710, ’28 

en ’38 is Cornelis Dirks uit naam van zijn vrouw eigenaar (in 1718 is Sijke 

Johannes hier boerin), in 1748 is Cornelis Dirks’ weduwe eigenares (Jan 

Cornelis gebruiker), in 1758 en ’68 zijn Dirk en Jan Cornelis en Dirk 

Pieters Heringa uit naam van zijn vrouw, elk voor 1/3 eigenaar (Jan 

Cornelis nog boer), in 1778 zijn de kinderen van Jan Cornelis eigenaar 

van 2/3, Af ke Cornelis van 1/3.

26.11. Siouckien Upts, overl. Nijkerk tussen 1706 en 1710, tr. Johannes 
Scheltes, eigenaar en gebruiker van stem 9 te Oosternijkerk (1698), leraar 
der doopsgezinden (1694), overl. Nijkerk tussen 1706 en 1710, zn. van 
Schelte Taeckes, eigenaar van stem 9 van Oosternijkerk en stem 27 van 
Lioessens (46 pm groot), en zijn eerste vrouw Trijn Johannesdr.
1699: Johannes Scheltes te Nijkerk koopt 5 pm ald. van Jannetta Isabella van Goslinga 

voor 100 goudgld. per pm.359

18 juni 1706: (door Ids Jans te Nijkerk in Oostdongeradeel ter registratie aangeboden 

1710): Johannes Scheltes en Siouckien Upts testeren, de langstlevende erft; vervolgens 

erft dochter Trijntie Johannes, vrouw van Sioerdt Pytters te Ternaard, 8 pm te 

Kimswerd, 1/3 van 5 pm bij Andelehuysen onder de klokslag van Burgwerd (waarvan 

de overige 2/3 toebehoren aan de erfgenamen van Rintie Edes en Pytter Feddes te 

Harlingen), een rente van 14 goudgld. uit Intemazaete te Baburen onder Tjerkwerd 

en 12 pm te Nijkerk, welke de stemmende sate “Pasenwal” vormen; dochters Wytske 

Johannes, vrouw van Foppe Hessels, koopman te Dokkum, en Sijke Johannes, vrouw 

van Ids Jans te Nijkerk, krijgen elk ½ van de sate te Nijkerk, groot 90 pm, met nog 

twee maal 5 pm daarbij en 9 pm (niets van dit bezit mag aan de crediteuren van 

Wytske komen, wel aan haar kinderen, die dit niet mogen verkopen voordat zij 25 

jaar oud zijn geworden); Jesel Geolts, dochter van wijlen Antie Johannes bij Geolt 

Wytses te Heerenveen, krijgt allerhande percelen los land in Oostdongeradeel.360
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1640: stem 9 van Nijkerk is 61 pm groot en later 109 pm; de weduwe en erven van Ids 

Jans zijn gebruikers en eigenaren in 1718 en 1728; in 1738 is Johannes Idses gebruiker, 

Ids Jans’ weduwe eigenares van 2/3, Johannes Foppes van 1/6 en Freerk Bock vanwege 

zijn vrouw van 1/6; in 1750 bezit Ids Jans’ weduwe 5/6, Johannes Foppes 1/6; in 1758 zijn 

Johannes en Jan Idses gebruikers en eigenaren van ½, Grytie en Sjoukjen Harmens 

bezitten 1/3, koopman Luppes uit naam van zijn vrouw 1/6; in 1768 is Roelof Arjens 

uit naam van zijn vrouw geheel eigenaar.

Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Johannes, van Nijkerk, tr. (3de procl. Oostdongeradeel 

[gerecht] 10 okt. 1681) Sjoerd Pytters “de olde”, van Dongjum, 
eigenaar van en landbouwer op Liolasate (Loeliasate) (stem 17) te 
Ternaard (1698), overl. (ald.) in 1707.
1707: op Loeliasate te Ternaard wordt de nalatenschap beschreven van Sjoerd 

Pyters, huisman, en Trijntje Johannes op verzoek van Tettie Sjoerds, vrouw 

van Claes Sakes te (Hantumer)uitburen, Pyter en Sipk Sjoerds, die venia aetatis 

hebben verkregen, en Pyter Gerrits, huisman te Wierum, als voogd over Johannes, 

Ulbe en Aef ke Sjoerds; het vastgoed bestaat uit de huizing te Ternaard en 65 pm 

eigen land, waarvan 9 pm onder Wierum; het vee: “vijf koeyen, nogh een vette 

koe, dogh sullende worden geslaghtet, een hoklingh, twee calvers”, vier paarden, 

een veulen, twee schapen en enige eenden en kippen (in margine 29 juni 1715: 

Claas Sakis te Hantumeruitburen, man van Tetje Sioerds, Pyter Sioerds, Dirk 

Harckes, huisman te Ee in Oostdongeradeel, man van Sipk Sioerds, en Ulbe en 

Aeff ke Sioerds, die venia aetatis hebben gekregen, erfgenamen van hun broer 

Johannes Sioerds en van hun ouders Sioerd Pyters en Trijntie Johannes; Pyter 

Gerryts, huisman te Wierum, wordt van zijn voogdij ontslagen).361

28 juni 1707: Johannes Sjoerds, achttien, Ulbe Sjoerds, zestien, en Aef ke Sjoerds, 

dertien jaar, kinderen van Sjoerd Pieters, huisman te Wierum.362

22 april 1716: Tettie Sjoerdts, vrouw van Claas Saackes, Sipck Sjoerds, vrouw 

van Dirck Harckes, Ulbe Sjoerds, Aaf ke Sjoerds, vrouw van Meile Ruyrdts, en 

Pytter Sjoerds scheiden vastgoed: de sate te Ternaard (groot 67½ pm), 4 pm 

los land in een stuk van 8 te Hantumhuizen, een rente van 14 goudgld. uit de 

sate te Tjerkwerd (gebruikt door Keimpe Meintes) en 12 pm te Nijkerk; Tettie, 

Aaf ke, Ulbe en Pytter krijgen ieder ¼ van de sate te Ternaard, Pytter bovendien 

de 4 pm los land en Sipck de rente van 14 goudgld., de 12 pm en f430, bijbetaald 

door Pytter.363

Als eigenaren en gebruikers van Liolasate (stem 17) te Ternaard worden 

vermeld:

1698: Sioerd Pytters de olde, eigenaar en gebruiker,

1718: diens erven, eigenaar, Ulbe Pytters (lees: Sioerds) gebruiker, 

1728: Ulbe Sjoerds, eigenaar en gebruiker,

1748: de weduwe Claas Sakes voor 1/3, de weduwe van Meile Ruirds voor 1/3, 

Sytse Johannes vanwege zijn vrouw voor 1/3 eigenaren,

1758: de weduwe van Claas Sakes en erven voor 1/3, Age Renalda voor 1/3, Sytse 

Johannes vanwege zijn vrouw voor 1/3 eigenaren, Schelte Clases gebruiker (de 

omvang is dan 57 pm),

1768 en 1778: de erven van de weduwe van Claas Sakes voor 1/3, Age Renalda voor 

1/3, de erven van Sytse Johannes voor 1/3 eigenaren,

1788: Johannes Sytses voor 8/19, Able Wiersma vanwege zijn vrouw voor 8/19, 

Pieter Pieters Posthumus voor 2/19 en Teeke Claeses voor 1/19 eigenaren, Claas 

Sjoerds gebruiker.

Uit dit huwelijk: 
1)  Tettie Sjoerds,a doopsgezind lidmate te Holwerd 1711, overl. 

tussen 1758 en ’60, tr. Ternaard 30 juli 1702 Claes Sakes, geb. 
ca. 1687, doopsgezind lidmaat te Holwerd 1711, landbouwer 
op Stapland (1708, ’47) te Hantum, eigenaar (1718) en gebruiker 
(1747) van Gerroltsma (stem 15) te Ternaard, overl. (ald.) in 1747, 
zn. van Sake Clases, landbouwer op Stapland te Hantum, en 
Bauck Taekes.

2)  Pytter Sjoerds, landbouwer op Oenemasate (stem 42) te Ternaard 
(1718), overl. (ald.) in 1723, tr. Ternaard 10 dec. 1713 Janke Montes, 
geb. Holwerd in 1692, ged. (doopsgez.) ald. 15 nov. 1716, overl. 
(ald.) in 1748, dr. van Monte Freerx, landbouwer op Groot-
Jaarsma te Holwerd, opzichter van de doopsgezinde gemeente 
ald., en Jancke Reyners; zij tr. 2e Holwerd (ondertr. ald. 20 april 
1737) Petrus Adriani d’Adam, geb. (Harlingen) ca. 1701, ged. 
(doopsgez.) Holwerd 9 nov. 1727, landbouwer op Groot-Jaarsma 
te Holwerd, overl. ald. in juli 1750, zn. van Arjen Hanses van 
Hemert, apotheker te Harlingen, en Hiltie Fransdr d’Adam.b

3)  Sipkje Sjoerds, geb. na 1682, overl. tussen 1758 en ’68, tr. 1e 
Ternaard 29 juni 1710 Dirk Harkes, huisman te Ee, overl. na 
1716; tr. 2e Ee 8 dec. 1720 Sytse Johannes, boer te Ee (1749),c overl. 
tussen 1758 en ’68, waarsch. zn. van Johannes Riencks en 
Beytske Sytsses, doopsgezind lidmaten te Holwerd 1711.
17 febr. 1720: over Trijntie, weesdochter van wijlen Dirk Harkes bij Sipkien 

Sioerdts, wordt haar oom Bodes Harkes te Ternaard tot voogd aangesteld.364

4)  Johannes Sjoerds, geb. 1688/’89, overl. (Ternaard) in 1714.d

a  Quotisatie Westdongeradeel 1749: de weduwe van Claes Sakes te Ternaard, redelijk 

wel in staet, vijf personen boven en één beneden de twaalf jaar, aanslag f54.9.2 

(vermogen f1900).

b  Zie voor hen Geneal. Jierb. 2009, 212-213.

c  Quotisatie Oostdongeradeel 1749: Sytse Johannis, boer te Ee, vijf personen boven de 

twaalf jaar, aanslag f 82.5.- (vermogen f 8000).

d  Reëelcohieren van Westdongeradeel.
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5)  Ulbe Sjoerds, geb. 1690/’91, eigenaar (1728) en gebruiker (1718, 
’28) van Liolasate te Ternaard, overl. ald. 30 april 1743.
30 april 1743: Tettie Sjoerds, getrouwd met Claas Saakes te Ternaard, 
Sipkje Sjoerds, getrouwd met Sytse Johannes te Ee, Aaf ke Sjoerds, 
weduwe van Meile Ruurds te Harlingen, erfgenamen van hun 
broer Ulbe Sjoerds, overl. Ternaard 30 april 1743.365

6)  Aaf ke Sjoerds, ged. (doopsgez.) Harlingen 6 juli 1715, mr. 
bakkerinne (1749)a ald., overl. ald. in 1756, tr. Harlingen 29 
juli 1715 Meile Ruurds Bakker, ged. (doopsgez.) ald. 31 jan. 1711, 
koopman ald., overl. ald. 2 juli 1739, zn. van Ruyrdt Pyters en 
Martie Meyles Ollema.
14 sept. 1737: Jan Aukes Backer en Meile Ruirds, beiden doopsgezind 

koopman, worden aangesteld tot voogden over Gouke en Hessel, 

weeskinderen van wijlen Sybren Goukes en Sijke Ruyrds, die 2 juli 1737 

getesteerd hadden.

2.  Wytske Johannes, tr. Foppe Hessels (doopsgezind), van 
Vrouwenparochie, met zijn zoon Johannes burger van Dokkum 15 
nov. 1697, koopman, bouwmeester (van de toren van het stadhuis 
1717) ald., overl. ald. in 1741, zn. van Hessel Sytses en Wopkien 
Foppedr; hij hertr. Dokkum 13 dec. 1722 Aaf ke Jalkes, weduwe van 
Jan Lindman, oud-burgemeester.
23 maart 1723: ijzerkramer Foppe Hessels wordt aangesteld tot curator over de 

geabandonneerde boedel van wijlen de procureur Heinsius.

4 maart 1741: koopman Marten Jans wordt ten behoeve van de scheiding 

aangesteld tot voogd over Johannes Foppes, innocent.

14 aug. 1741: de nalatenschap van koopman Foppe Hessels te Dokkum wordt 

beschreven op verzoek van Marten Jans als voogd over de zoon Johannes 

Foppes “die van den Hemel met innocentheyt is besoght” en in presentie van 

Antie Foppes, vrouw van de koopman Freerk Bok; bezit: een huis aan de Kleyne 

Breedtstraat en één aan de Leegewegh, beide staande echt met de eerste vrouw 

Wytske Johannes gekocht, een schuur met kamer, 10 camp in de buurt van 

Driesum, ¼ van een zaagmolen buiten Dokkum, 1/6 van een sate te Nijkerk 

(waar Sijke Johannes, weduwe van Ids Jans, die de overige delen bezit, woont); 

dit laatste bezit komt uitsluitend Johannes Foppes toe, dat hij van zijn moeder 

had geërfd; hiervan was in 1738 een huurcontract opgemaakt; beschreven 

wordt nog een akkoord tussen Foppe Hessels en zijn schoonzoon Jacob Arents 

van 1722; de winkelwaren worden getaxeerd op f1373, de inboedel op f160.366

14 aug. 1741: koopman Freerk Harmens Bok, zwager, wordt aangesteld tot 

voogd over Johannes Foppes, innocent.

a  Quotisatie Harlingen 1749: de weduwe van Meyle Ruirds, mr. bakkerinne, drie 

personen boven de twaalf jaar, aanslag f48.12.- (vermogen f4500).

Uit dit huwelijk:
1)  Antie Foppes, tr. Dokkum 13 sept. 1722 Freerk Harmens Bok, deed 

belijdenis ald. 5 febr. 1712, grootschipper, touwslager (1749)a 
ald., overl. voor 15 jan. 1749, wedr. van Baukje Tjipkes, deed 
belijdenis te Dokkum 5 febr. 1712.
12 april 1749: niet de bij testament aangewezen wijlen koopman Freerk 

Harmens Bok, maar oud-burgemeester Benjamyn Bekius wordt 

aangesteld tot curator over de nalatenschap van scheepstimmerman 

Johannes Hotses, die 16 juli 1728 getesteerd had; Grytie Hotses, weduwe 

van Bouwe Martens, is erfgename van de opbrengsten van de nalatenschap.

2)  Johannes Foppes, geb. Aalsum voor 1697, innocent, overl. tussen 
1749 en 1758.
15 jan. 1749: ds. Johannes Harmannus Muller, rector van de Latijnse 

school, vervangt zijn overleden schoonvader als voogd over Johannes 

Foppes, innocent.

3)  Wopkje Foppes, overl. voor 1729, tr. Dokkum 12 jan. 1721 Jacob 
Arents Huisinga, te Groningen (1729).

3.  Sijke Johannes, boerin te Nijkerk (1749),b tr. voor 1687 Ids Jans (Sioorda), 
boer op en eigenaar van Sioordasate, stem 25 te Nijkerk, groot 
40 pm (1698), overl. 1711/’12, zn. van Jan Idses, wedr. van Grietje 
Taeckes (26.10.1).
1718 en 1728: de weduwe en erven van Ids Jans zijn eigenaren van Sioorda (stem 

25 te Nijkerk), in 1738 Harmen, Johannes en Jan Idses, in 1750 en 1758 Johannes 

en Jan Idses, elk voor ½, in 1768 Dirk Dirks uit naam van zijn vrouw, in 1788 en 

1798 is Dirk tevens gebruiker, in 1818 zijn Adriaantje, Trijntje en Akke Dirks 

eigenaren en gebruikers.

1640: Janke Ornia c.s. is eigenares van Feymasate (stem 29 van Ternaard), in 

1698 is Ids Jans Seorda eigenaar, in 1728 diens weduwe Seike Johannes, in 1738 

Jan, Harmen en Johannes Idses, in 1768 is Johannes Idses eigenaar, in 1778 

Gerrit Jacobs uit naam van zijn vrouw, in 1788 Gerrit Jacobs’ weduwe.

1750: Ids Jans’ weduwe is gebruikster van stem 6 te Nijkerk, genaamd Foolsma 

(een hornleger van 1 pm), in 1758 zijn Jan en Johannes Idses hier boer.

1684: Ids Jans te Nijkerk koopt 3½ pm land te Lioessens (dat hij zelf gebruikt) 

van Sytske Douwis, weduwe van Andris Herkis, voor 175 goudgld.367

1685: Ids Jans koopt 1½ pm te Nijkerk in ruilkoop tegen 3½ pm land te Lioessens 

van de secretaris Bosman.368

a  Quotisatie Dokkum 1749: Freerk Bok, touwslager, begoedigd, vier personen boven 

de twaalf jaar, aanslag f55.9.- (vermogen f4000).

b  Id. Oostdongeradeel 1749: de weduwe Ids Jans, boerin te Nijkerk, zes personen 

boven de twaalf jaar, aanslag f150.10.- (vermogen f27.500).
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1687: Ids Jans en Sijke Joannis te Nijkerk kopen 5 pm te Lioessens van Harmen 

Jacobs en Maycke Melis voor 578 goudgld.369

1699: Ids Jans en Sijke Johannes te Nijkerk kopen 5 pm te Lioessens van Reyner 

en Tierck Freerx voor f 815.370

1699: Ids Jans tot Sjorda te Nijkerk koopt 6 en 4 pm bouwland van Jannetta 

Isabella van Goslinga voor 62 en 66 goudgld. per pm.371

1699: Ids Janses en Sycke Johannes, echtelieden tot Sjoorda, kopen 5 pm 

weideland van Freerck Reynders voor f 850.372

1711: Ids Jans, huisman te Nijkerk, en Sijke Johannes kopen 7 pm bouwland 

van Lieukjen Cornelis, weduwe van Doytse Sjoerdts, voor 150 goudgld. per 

pm.373

1714: Sike Johannes, weduwe van Ids Jans te Nijkerk, koopt 5½ pm weiland 

onder de klokslag van Niawier, behorend tot Hettingasate, van Claas Sakes, 

huisman te Hantum, voor f1060.374

1721: Sijke Johannes, weduwe van Ids Jans, koopt 4 pm bouwland te Nijkerk van 

de erven van Wopke Bartholomeus voor 54 goudgld. per pm.375

1729: Sijke Johannes, weduwe van Ids Jans te Nijkerk, koopt 1/6 van een sate 

ald., groot 109 pm, waarvan zij ½ bezit, van Jacob Arents te Groningen als 

testamentair erfgenaam van zijn vrouw Wopkien Foppes voor f2130.376

1739: Sijke Johannes, weduwe van Ids Jans te Nijkerk, koopt 1/6 van de door haar 

gebruikte sate (waarvan zij 2/3 bezit en Johannes Foppes het overige) van Freerk 

Harmens Bok voor f2000.377

Uit dit huwelijk:
18 juli 1712: Goslingh Pyters, ontvanger van Anjum, wordt aangesteld tot voogd 

over Harmen en Sjoukjen Idses, zich mede sterk makende voor hun zusters en 

broer Antie en Jan Idses.

1)  Harmen Idses, van Nijkerk, ged. (doopsgez.) Holwerd 26 mei 
1726, burger van Dokkum 31 mei 1732, gortmaker ald. (1736), 
boer te Aalsum, overl. ald. 27 febr. 1748, tr. Aalsum 26 febr. 
1719 Ariaantie Tjerks, van Blija, ged. (doopsgez.) Holwerd 26 
mei 1726, overl. Aalsum 5 maart 1748, dr. van Tjerk Abes en 
Geertje Jans van der Mey. Zie voor hen Geneal. Jierboek 2009, 
200.

2)  Sjoukjen Idses, overl. tussen 1712 en 1738.
3)  Antie Idses, overl. tussen 1712 en 1738.
4)  Jan Idses, geb. 1700/’01, samen met zijn broer Johannes 

gebruiker van stem 9 te Nijkerk (1758), testeert 11 juli 1763, 
overl. 11 juli 1763, begr. Oosternijkerk (kerkh.).
1752: Johannes en Jan Idses kopen ½ van Domasate te Nijkerk (stem 20, 

groot 90 pm) voor 4547 goudgld.378

1753: Jan en Johannes Idses, huislieden te Nijkerk, kopen 4 pm bouwland 

ald. van Seyke Harmens, vrouw van Tabe Ettes te Aalsum voor f360.379

1759: dezelfden kopen een huizing met schuur, hoving etc. ald. (tot 12 mei 

1759 bewoond door Abraham Blom en Jan Eintes) van Anna Accronius, 

vrouw van Jacobus Haubois, mr. knoopmaker te Dokkum, voor f1050.380

11 juli 1763 (geregistreerd 29 jan. 1765): Jan Idses te Nijkerk beschikt over 

zijn goed en over het vastgoed van zijn broer Johannes (die op de avond 

van dezelfde dag de beschikking met zijn handtekening bekrachtigt); 

erfgenamen zijn de broederskinderen Gertie, Gryttie, Sijke, Sjoukjen, Jan 

en Tjerk Harmens: Gertie krijgt de door erf laters bewoonde huizing plus 

24 pm lands, namelijk 15 en 3½ pm te Berghuisen onder Nijkerk en 5½ 

pm aan “de Suite Ee” ter waarde van f6000, Gryttie krijgt 2/3 van de sate 

te Nijkerk [stem 9, 109 pm] (gebruikt door Jan Harmens) ter waarde van 

f 8250, Sijke krijgt de sate te Ternaard, groot 71 pm ter waarde van f7500, 

Sjoukjen krijgt een sate te Nijkerk, met bijgevoegde 4½ pm tezamen 36½ 

pm plus 4 pm ald., 3½ pm te Morra en 5 pm ald., ter waarde van f5800, 

Jan krijgt ½ sate te Nijkerk (gebruikt door Douwe Wiggers’ weduwe) ter 

waarde van f7000, Tjerk krijgt een sate te Aalsum (gebruikt door Pytter 

Willems) ter waarde van f 8700; de testatoren willen dat elk een gelijk deel 

krijgt en de erfgenamen worden uitgenodigd de verschillen in waarde 

met zilveren munt te egaliseren; Sijke en Sjoukjen Harmens en hun 

kinderen mogen hun aandelen niet verkopen, wel mogen deze vererven 

op bloedverwanten behalve op de nakomelingen van Cornelis Dirks; Jan 

Idses vermaakt zijn broer Johannes het vruchtgebruik.381

5)  Johannes Idses, samen met zijn broer Jan gebruiker van stem 9 
te Nijkerk (1758), testeert 11 juli 1763, overl. tussen 1768 en 1778.

4.  Antie Johannes, van Nijkerk, overl. voor 1706, tr. Schoterland (gerecht) 
10 juni 1691 Giolt Wytses, zn. van Wytse Feities en Jesel Annes in De 
Knijpe.
16 okt. 1690: de doopsgezinde Jeip Annes en Bonne Lolckes worden aangesteld 

tot voogden over Anne en Suster, minderjarige weeskinderen van Wytse 

Feytses en Jesell Annes.

1690: in De Knijpe wordt het sterf huis beschreven van Wytse Feytses en Jesel 

Annedr; erfgenamen zijn Giolt Wytses, Wytske Wytses, vrouw van Haringh 

Idtskes, en Jeip Annes en Bonne Lolckes als voogden over Anne en Suster Wytses; 

er waren veel boerderijen en delen ervan in bezit; bij loting valt Giolt Wytses 

ten deel: ½ van een sate te Mildam (gemeenschappelijk met Jeyp Annes), ½ van 

een sate te Westermeer (gemeenschappelijk met Ebele Tammes), een sate in De 

Knijpe, land in Sappemeer enz.; afgezien hiervan lieten de erf laters nog een sate 

te Langezwaag en een te Brongerga na en bezit te Sanmeer en Oudemirdum.382

1691: Giolt Wytses overlegt twee rekeningen van zijn beheer van de boedel.383

1698: Yble Tammes en Jeep Wytses zijn elk voor ½ eigenaar van stem 40 van 

Westermeer, in 1718 is Tamme Reinskes eigenaar van het deel van Jeep (lees: 

Giolt?) Wytses.
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Uit dit huwelijk:
Jesel Geolts, overl. na 1706.

VIII. De familie van Siets Piers

216/217. Aene Pybes, kerkvoogd van Kimswerd 1521, verhuist naar 
Syptagoed te Pingjum voor 1525, kerkvoogd ald. 1539, boer te Pingjum 
1546, ald. gewapend met een harnas 1552, overl. voor 1560, tr. voor 1525 
Thiet Gerlofsdr.
1521: mr. Jelte, pastoor te Kimswerd, en de kerkvoogden Beeuke Mathysz, Ane Pybez 

en Robyn Syurdz verkopen 4 pm lands ald.384

1537: Abbe Gerloffsz wil dat de ondeugdelijke baar (= overeenkomst) van 6 mei 1536, 

gemaakt door de zoenslieden Rienck Aelue en Tyaerdt Bonnez en overman mr. 

Foecke Sibilis, pastoor te Bolsward, nietig verklaard wordt; het betreft een kwestie 

van hem met Aene Pybes voor zich en vanwege zijn vrouw, die recht van huring wil 

laten gelden van ¼ van Syptagoet te Pingjum in overeenstemming met die baar; Abbe 

eist dat Aene de boerderij ontruimt en de achterstallige huur sedert 1526 voldoet.385

1539: Maerten Gerloffsz, Anna Pybez en Sybren Claesz treden op als kerkvoogden van 

de “Sincte Victoers” kerk te Pingjum.386

1546: Anne Pybez is boer op een sate te Pingjum, groot 50 pm; hijzelf is eigenaar, 

samen met de broer van zijn vrouw en de weeskinderen van een (andere) broer.387

1546: Jacob Symonz is boer op Melsmasate te Kimswerd, 58 pm groot; eigenaren zijn 

Aene Pybez en de erfgenamen van Sybren Gerliffz, waaronder Jacob Dirckz.388

Uit dit huwelijk:
1.  Pybe, volgt 216/217.1.
2.  Pier, volgt 216/217.2.
3.  Gerlof = 108.
4.  Doecke, volgt 216/217.4.
5.  Syoerdt, volgt 216/217.5.
6.  Adriaen, volgt 216/217.6.

216/217.1. Pybe Aenez, overl. Bolsward voor 1561, tr. 1e ca. 1540 Eelck 
Jarichs; tr. 2e voor 1549 Anna Tjaerts Goerda, testeert 20 febr. 1554, overl. in 
1555, dr. van Tiaerdt Feyckes Goerda, boer te Goutum, en Jelck Riencks 
(Juckema);a tr. 3e Aecht Jans, dr. van Jan van Nijstens.
1549: Feycke Geerckz te Huins koopt 1/5 van “Goerde zaete en Staeten” te Menaldum 

en een rente van 1 goudgld. uit diezelfde sate van Anna Tyaerdtsdr, vrouw van Pybe 

Annez, voor 365 goudgld.389

20 febr. 1554: Anna Tiarts Feikedr, vrouw van Pybe Anez, testeert; aan haar man 

a  Andringa, geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, 2016, 

pag. 22.

bespreekt zij 240 goudgld., die onder haar zwager Feike Gerckez berusten en een 

rente van 8 goudgld. uit Lettingastate te Britsum; Pia, de jongste dochter van Pybe 

“by syn dienstmaget owergewonnen” krijgt onder andere haar ½ van het huis dat 

staande echt gekocht is; erfgenamen worden haar broers en zusters, die wel aan 

haar oom Tomas Rienckz te Leeuwarden jaarlijks 6 van voorn. 8 goudgld. moeten 

uitkeren, zolang hij leeft; pas daarna komt haar man de volle 8 goudgld. toe.390

1555: Pybe Annez te Bolsward procedeert voor zich en vanwege zijn kinderen bij 

wijlen Eelcke Jarichsdr en vanwege zijn natuurlijke dochter Pia tegen Feycke en 

Rienick Tiaerdtsz, Jan Popkez, man van Swob Tiaerdtsdr, en Feycke Geerckez, man 

van Baucke Tiaerdtsdr.391

1557: er volgt een uitspraak in die zaak en wel in overeenstemming met het testament 

van Anna Tiaerts.392

1558: Feyke Tyaerdtz uit naam van zijn dochter Freedu en, samen met Qorijn Kempez, 

als voogd over de weeskinderen van Feyke Gerckez en Bauck, Swob Tyaerdtsdr en 

Johan Popkez vanwege zijn dochter bij die Swob procederen tegen Pybe Annez; inzet 

is onder andere een gouden ring, nagelaten door wijlen Anna Tyaerdtsdr.393

1560: de ooms Gerlof Annez en Peter en Hendrick Jarichz worden aangesteld tot 

voogden over Anne Pybez, ca. negentien, en Richt Pybedr, ca. vijftien jaar oud, 

terwijl eerstgenoemde ook voogd wordt over Pia Pybedr, in haar dertiende jaar oud, 

weeskinderen van Pybe Annez; diens weduwe Aecht Jans heeft ook een kind van 

Pybe; summier worden “oude brieven” beschreven, één van 1548 betreffende Enne 

en Peter Jarichz en het huis, waarin Pybe is overleden, één van 1555 betreffende een 

rente van 35 st. en één van 1558 betreffende Pybe en Pier Aenez; vastgoed: het huis aan 

de Kerkstraat bij de Buttersteeg, waarin Pybe is overleden; bij de scheiding wordt de 

weduwe Aecht bijgestaan door haar vader Jan van Nijstens.394 

Uit het eerste huwelijk:
1.  Aene Pybes, geb. ca. 1541, – af komstig van Bolsward – burger van 

Leeuwarden 1564, overl. ald. 1614/’15, tr. 1e Geertien Borryts [Bouricius], 
tr. 2e in 1591 Maeycke Gerbrants, testeert 13 febr. 1617, overl. in 1617, 
dr. van Gerbrant Arents [Formerius] en Aeff mr. Seerp Beyma’sdr 
en weduwe van Roeloff Schoof.
1590: Aene Pybez is als voogd over de weeskinderen van Jarich Hendricks met 

de overige erfgenamen van Hendrick Jarichs in proces tegen Dyrck Simenz in 

Dongeradeel voor zich en namens zijn vrouw Auck Bauckedr; tevens procedeert 

hij in dezelfde hoedanigheid tegen Jochum Juckema.395

1617: de nalatenschap wordt beschreven van Maeycke Gerbrens, weduwe van 

Aene Pybes, wier erfgenaam haar kleinzoon Roeloff Gerbrens is, op verzoek 

van Doed Eelckedr, weduwe van Gerbren Roeleffs Schooff, diens moeder; er zijn 

drie zilveren bekers in huis, waarvan twee voorzien zijn van Maeyckes wapen; 

beschreven wordt haar testament van 13 febr. 1617 en een codicil van 17 febr. 1617, 

waarbij genoemde kleinzoon universeel erfgenaam wordt; verder (chronologisch): 

het testament van 1580 van Aeff mr. Seerp Beymadr; de liquidatie van 1586 tussen 
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Bernardus Gerbrants Formerius, Tziets Gerbrants, vrouw van Wolter Anthonis 

van Hees, Mari Gerbrens, weduwe van Roeloff Schooff, en Paeye Jetzes vanwege 

zijn zoon bij wijlen Tied Gerbrens, mede als erfgenamen van Seerp, Arent en 

Haring Gerbrens met hun voormalige voogd Jacob Arents; een scheiding van 

1587 van de nalatenschap van moeder Aeff mr. Seerp Beymadr; een scheiding van 

1596 tussen Tied Arents, weduwe van Abbe Gysberts, en de erven van Gerbrant 

Arents van de nalatenschap van Jacob Arents; inventaris van de nalatenschap 

van 1597 van Roeloff Schooff ten behoeve van zijn zoon Gerbrant Schooff; een 

lening van 1599 van de weduwe van Wilcko van Holdinga van 300 goudgld. aan 

Aene Pybes; een van 1610 van f2800 van Baerdt Claesz en Seerp Johannesdr aan 

hem; verkoop in 1613 door Tziets Gerbrandsdr, weduwe van Wolter Anthonis van 

Hees van 1/3 van ¼ van de Witte Venen te Oostermeer aan Bernardus Gerbrants 

Formerio en Maeycke Gerbrensdr; lening van 1614 van Aene Pybez van f115 aan 

Antie Hebbedr, weduwe van Jetze Paeyez; een van 1615 van Maeycke Gerbrens 

van f50 aan mr. Brandt van der Geest; tenslotte een pak “brieven” betreffende de 

nalatenschap van Geertien Borryts.396

Uit het eerste huwelijk:
Geertien Aenes, tr. Leeuwarden 13 jan. 1614 Reyn Gerckes Rheen, 
zn. van Gercke Hettes Rheen en Suyrtke Riencx Andringaa en 
wedr. van Fenne Upkes Hoptilla.
1614: de nalatenschap wordt getaxeerd van wijlen Fenne Wpckes, vrouw 

van Rein Gerckes, ten behoeve van hun zoon Gercke; Aelcke Jans, weduwe 

van Wpcke Gerckes is diens grootmoeder.397

2.  Richt Pybes, geb. ca. 1545, tr. verm. Allert Jans, te Harlingen 
aangeslagen voor f1 in 1578, veerschipper ald., overl. ald. in 1613; hij 
hertr. waarsch. N.N., overl. voor 1613.
Uit dit huwelijk:
29 dec. 1613: op verzoek van de ooms Jan en Douwe Allerts en Andris Rinckes, 

man van Eelck Allerts, wordt Jurian Imez aangesteld tot voogd over het 

weeskind van Itske Allerts bij Jacob Janz; ook Jan en Douwe Allerts worden tot 

voogden benoemd.398

1615: op verzoek van voogd Jurian Imoz wordt de inventaris beschreven van 

het sterf huis van Jacob Jansz en Idtske Allerts, inclusief hetgeen het weeskind 

geërfd had van grootvader Allert Jansz en grootmoeder Geeske Folckerts; 

medebetrokkenen zijn Douue en Jan Allertz en Andris Rinckes; het boelgoed 

had f721 opgebracht en de nalatenschap van de ouders bedroeg netto f373; de 

opbrengst van het boelgoed van grootmoeder Geeske Folckerts van febr. 1614 

bedroeg f286 en komt het weeskind ten goede; de inboedel van grootvader 

Allert Jans was in maart 1614 verkocht (opbrengst f313) en diens veerschip was 

a  Andringa, geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, 2016, 

pag. 28.

voor f756 verkocht, waarvan ½ was af betaald; daarvan kwam het weeskind 

¼ toe, f78 + f94: in totaal erfde het kind f211 van zijn grootvader; er waren 

nog lasten, waaronder een akkoord met de weduwe van Allert, waardoor het 

weeskind f161 overschoot; Jurian wordt van de voogdij ontslagen.399

1)  Eelck Allertsdr, tr. Harlingen 12 juni 1630a Andries Rinckes, burger 
en schipper ald., overl. ald. in 1638; hij hertr. Maycke Jacobs.
1599: Andries Rinckes en Eelck Allertsdr kopen een nieuw gebouwd huis 

aan de Noordzijde van de Nieuwe Haven van timmerman Rinse Jacobsz 

en Lysbeth Aerntsdr voor 425 goudgld.400

1614: Andries Rinckes leent f250 van Douue Allerts, die dit bedrag onder 

zijn beheer had voor het weeskind van “onse suster” Idtske Allerts.401

1631: Andrys Rintjes, burger van Harlingen, wordt aangesteld tot voogd 

over Antje Simens, zestien jaar oud, die samen met Agge en Grietje 

Simons erfgename is van hun moeder Antje Rintjes.402

1636: Andris Rintjes wordt aangesteld tot voogd over Lysbet Jacobs, 21 jaar 

oud [waarsch. dr. van Jacob Jans en Idtske Allerts].403

1638: de nalatenschap wordt beschreven van Andries Rinties, schipper 

te Harlingen, op verzoek van Griettie Andries, vrouw van Sipcke Reyns, 

en van Agge Symens met last van Anne Hendrix als voogd over de twee 

weeskinderen van wijlen Jan Andries bij Lysbet Andries, diens weduwe; 

Maycke Jacobs is de weduwe van Andries Rinties; in het huis werden 

168 boeken aangetroffen; vastgoed: twee huizen aan de Noordzijde van 

de Nieuwe Haven en ½ van een huis bij de Vismarkt “daer d’Dom van 

Wtrecht uythangt”; er is een aantal 32ste en 64ste scheepsparten en er was 

een schuld van f1040 bij Antie Symens.404

2)  Jan Allerts, grootschipper te Harlingen, tr. (ondertr. Harlingen 
[stadh.] in 1603) Anna Thonis.
1612: Jan Allerts, schipper, en Antke Thonis lenen f200 van Sytske 

Robijnsdr onder verband van hun huis en smalschip.405

1614: Jan Allerts, grootschipper, en Antie Toenis lenen 200 goudgld. van 

Neel Gysbertsdr, weduwe van Abel Emes, onder verband van hun huis aan 

de Soutsloot; zijn broer Douwe Allerts is borg.406

1618: Jan Allerts, schipper, en Antie Thonis lenen f240 van Douue Allerts, 

bakker, uit naam van het weeskind van zijn zuster Idtske Allerts.407

3)  Douue Allerts, bakker te Harlingen, waarsch. overl. voor 1638, 
tr. Antke Symonsdr.
1612: Douue Allertsz, bakker, en Amalie Symens kopen een huis aan de 

Bilstraat voor 753 goudgld. van Ritske Freercxz en Barbara Meynerts.408

1613: Douwe Allerts en Antke Symonsdr te Harlingen lenen f400 van 

a  Waarschijnlijk een late bevestiging van hun feitelijke huwelijk, tenzij de naam van 

de tweede vrouw verkeerd genoteerd is.
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Piter Jacobs als voogd over de weeskinderen van Pyter Jans en Hil Jaspers 

te Leeuwarden onder verband van hun huis aan de westkant van de 

Soutsloot bij de Bilstraat bij de Pijp.409

1618: Douue Allertz, bakker, stelt zich borg voor een schuld van 200 

goudgld. van Rinnert Ritskez en Wick Auckedr.410

4)  Idske Allerts (Ritsk Allaerts), geb. Harlingen 1584/’85, tr. (ondertr. 
Harlingen 13 april 1611 en Amsterdam [pui] 16 april 1611 [n.s.]) 
Jacob Jansz, geb. Dokkum 1587/’88, zeilmaker te Amsterdam 
(1611), zn. van Jan N. en Geeske Folckerts.

Bij zijn dienstmaagd:
3.  Pia Pybes,a geb. ca. 1548, overl. na 1554.
Uit het derde huwelijk:
4.  Baucke Pybes, te IJlst (1579), mederechter van Wonseradeel, overl. 

Witmarsum 2 dec. 1608, tr. Rycht Bonnedr, overl. voor 1603, dr. van 
Bonne Pieters, burgemeester van IJlst, en Auck Murcks.
1579: Baucke Pybes te IJlst wordt voor f1 aangeslagen in de personele impositie.

1662: Annius Vos (zoon van Isbrand Annes en Antie Bauckes en kleinzoon van 

Baucke Pybes en Rixt Bonne Pyttersdr) biedt ter registratie aan het testament 

van Bonne Pieters van 1603; zijn zonen Mirck en Pieter Bonnes, de kinderen van 

wijlen de dochter Rycht Bonnes bij Baucke Pybes en de kleindochter Tyaerdtke 

Buuedr zijn erfgenamen; schoonzoon Baucke krijgt 25 pm in Lettinghawolde 

te Hommerts, 9½ pm in Jacob Jetties’ sate, 29½ pm te Smallebrugge en 26 pm 

te Osingahuizen onder Heeg (gebruikt door Abbe Tziepkes).411

1589 en 1590: Pieter Bonnez te Sneek, Murck Bonnez, bijgestaan door zijn vader 

Bonne Pieters, en Rixt Bonnedr, vrouw van Baucke Pybes te IJlst, procederen 

tegen Ewert Merckz, burgemeester van IJlst.412

1607: Piter Bonnes te Sneek verkoopt voor 300 goudgld. een rente van 21 

goudgld. uit Eetsmasate te Terzool; Baucke Pybes tekent uit naam van zijn 

kinderen protest aan.413

7 nov. 1608: Baucke Pybez, mederechter van Wonseradeel, ziek thuis maar 

goed bij zinnen, ontbiedt de grietman en secretaris om met hen het proces te 

bespreken dat hij uit naam van zijn kinderen bij wijlen Rigst Bonnedr voor het 

Hof van Friesland voert tegen Mirck Bonnes.414

1608 en 1609: tussen de zes kinderen van Baucke Pybes en de crediteuren 

spelen zaken.415

21 jan. 1609: te Witmarsum wordt de nalatenschap beschreven van Baucke Pybez, 

mederechter en bijzitter van Wonseradeel; nakomelingen zijn de oudste zoon 

Harmen Bauckes, getrouwd met Jantien Wlbedr Buualda, dochter Auck Bauckis, 

a  J.A. Mol, Speelkinderen en papenkroost, testamentaire beschikkingen ten gunste 

van bastaarden, in: J.A. Mol (red.), Zorgen voor zekerheid, studies over Friese testamenten 

in de vijftiende en zestiende eeuw, Leeuwarden, 1994, pag. 281.

vrouw van Pytter Claesz te Hichtum, Pybe Bauckes, die nog in het sterf huis woont 

met de jongste kinderen Ansck Bauckedr, die afgelopen Allerheiligen 23 werd, 

Grietcke, die afgelopen Allerheiligen negentien werd, en Rixt, die zes weken 

voor aankomende mei zestien jaar wordt, bijgestaan door hun oom Aene Pybes 

te Leeuwarden en aangetrouwde oom van vaderskant Allert Jans te Harlingen; 

Andris Rinckis is een aangetrouwde neef en Andreas Syouckez Phanius, notaris 

te Bolsward, wordt aangesteld tot voogd gedurende de ontscheiding; er worden 

ruim 30 boeken aangetroffen, waaronder “het marttelaers boeck” en “een historie 

van Marijcken van Nimphwegen”; vastgoed: de huizing benoorden het kerkhof 

met ca. 45 pm bijbehorend land, “Olde Bestenser saette”, 14½ pm te Hymmert 

onder Burgwerd; verder vastgoed, zoals hierna in 1610 wordt opgegeven; 

daarenboven nog ½ van een huis te Witmarsum, waarvan de andere ½ aan Evert 

Wybes toebehoort; bij testament op zijn ziekbed 6 nov. 1608 had Baucke zijn ½ 

gelegateerd aan zijn volle neef Isbrant Jans; bladzijden vol met schulden van de 

overledene; na beraad besluiten de kinderen de nalatenschap te aanvaarden.416

4 febr. 1609: Gabbe Pytters, secretaris van Wonseradeel, wordt bij gebrek 

aan geschikte familieleden aangesteld tot voogd over Ansck, 23, Grietcke, 

negentien, en Rigst Bauckes, zestien jaar oud, die naast Harmen en Pybe 

Bauckes en zwager Pytter Claesz kinderen en erfgenamen zijn van Baucke 

Pybes, mederechter van Wonseradeel, te Witmarsum overleden, en als 

administrateur van de nalatenschappen van hun ouders en grootouders.417

1610: de erfgenamen van Baucke Pybes te Witmarsum overleggen de rekening 

van diens voogdij over Idtke, weesdochter van wijlen Jan Claesz te Hichtum 

en Auck Bauckedr; Bauckes erfgenamen zijn, naast genoemde Auck, Harmen 

Bauckes te Witmarsum, Pybe Bauckes te Harlingen en Gabinus Petri, 

secretaris van Wonseradeel, als voogd over de nog minderjarige Ansck, Griete 

en Rixt Bauckedr, elk voor 1/6; als nieuwe voogden worden Tialcke Jans te 

Bozum (schoonzoon van medevoogd Claes Claes ald.) en Pytter Pytters te 

Tzummarum benoemd; bij de inkomsten wordt aangemerkt dat Baucke Pybes 

op 22 aug. 1601 was aangesteld tot voogd en dat hij op 2 dec. 1608 was overleden, 

zodat toen de tutele beëindigd was.418

1610: Gabbinius Petri, secretaris van Wonseradeel, brengt als volmacht 

van Auck Bauckedr, vrouw van Pytter Claesz, van Harmen en Pibe Bauckes 

en als voogd over Ansck, Grietke en Rigst Bauckedrs, de erfgenamen van 

Baucke Pibes, mederechter van Wonseradeel, te Witmarsum verslag uit van 

zijn bemoeienissen: zijn ontvangsten beliepen 13.130 goudgld. en de uitgaven 

13.538 goudgld.; het sterf huis bezat renten: namelijk 18 st. uit de sate van Anne 

Tierx [Solckama] te Teroele, 15 st. uit Reiner Sybrens’ sate te Goïngamieden 

bij Sneek en 6 goudgld. uit Clein Sinnemazaate te Heeg (gebruikt door Abbe 

Tiepckes); bewindvoerder Petri noteert de schulden van het sterf huis, die hij 

vereffende, en de bezittingen, die hij verkocht had, onder andere ½ van Clein 

Sinnema, groot 26 pm, aan Tyerck Jetties te Heeg voor 40 goudgld. per pm, 
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34½ pm te Hommerts aan Doede Wybes Ockema voor 36 goudgld. per pm, 

een rente uit Sydsmasate te Gauw, 6 pm bij IJlst, een huis binnen die stad, 13½ 

pm te Smallebrugge; Evert Mircks, burgemeester van IJlst, koopt maadland; 

ook Oldebestinzerasate te Witmarsum, 46½ pm, en 14½ pm te Hemert onder 

Burgwerd worden verkocht voor 5558 goudgld.; van Aene Pybes te Leeuwarden 

was 800 en 100 goudgld. geleend en er loopt nog een proces bij het Hof van 

Friesland tegen Mirck Bonnis, secretaris van IJlst, oom van de kinderen.419

1611: Gabinius Petri overlegt zijn afrekening van de voogdij over Grietke, 

dochter van Baucke Pybes en Rixt Bonnes; zij is inmiddels getrouwd met Pytter 

Thoenis te Stavoren en zij worden bijgestaan door (schoon)vader Thoenis 

Rotgers, burgemeester ald.420

Uit dit huwelijk:
1)  Harmen Bauckez, geb. voor 1584, overl. Witmarsum in 1616, tr. 

ca. 1604 Jantien Wlbedr Buualda, overl. Witmarsum voor 1616, 
dr. van Wlbe Tyaerdtsz Buualda en Bauck Hansedr Stapert.
1615: op verzoek van Harmen Bauckez te Witmarsum wordt de 

nalatenschap beschreven van zijn vrouw Jantien Wlbedr in presentie van 

zijn broer Pybe Bauckes te Harlingen en grootmoeder van de kinderen 

Bauck Hansedr Buualda; er is één dochter, Rixt Harmens, tien jaar oud; 

gebruikt wordt een sate van 31½ pm te Witmarsum.421

1616: op verzoek van grootmoeder Bauck Hansedr Stapert te Tjerkwerd 

(bijgestaan door haar zoon Hans Wlbes) wordt een scheiding geregeld 

tussen Rigst, weesdochter van Harmen Bauckes en Jantyen Wlbes, beiden 

overl., en de crediteuren.422

1618: grootmoeder Bauck Hansedr Stapert te Tjerkwerd, weduwe van 

Wlbe Tyaerdtsz Buualda, overlegt de afrekening van haar voogdij over 

Rixt, weesdochter van Harmen Bauckes en Janthien Wlbedr Buualda; alle 

schulden zijn af betaald en er rest een positief saldo van 321 goudgld.423

2)  Pybe Bauckes, te Harlingen (1610), burger (1630), burgerhopman 
1629, gezworen gemeensman 1621/’22, 1631/’32, 1635 en 
burgemeester 1633/’34 ald., overl. na 1648, tr. 1e voor 1614 Wickien 
Sybrandus, overl. na 1633; tr. 2e Harlingen 15 febr. 1635 Hilck 
Asmus; tr. 3e Harlingen 5 nov. 1637 Jelsk Jacobs.
1611: proces van Pybe Bauckes te Harlingen en Koert Roeleffsz te Arum.424

1614: Pybe Bauckes en Wickien Sibrandsdr te Harlingen kopen een huis 

of kamer ald. aan de Moelenaersstraet voor 107 goudgld. van Pieter, Jan, 

Griet en Claescke Rioerdts, de meerderjarige kinderen van wijlen Rioerd 

Pieters.425

1617: onder anderen Pibe Bauckes te Harlingen stelt zich borg voor 

Tyaerdke Buuedr, weduwe van Tyaard Wlbes Bualda, in verband met 

verkoop van haar bezit onder Bolsward.426

6 okt.1627: de inventaris wordt opgemaakt van wijlen Marten Pieters 

Oldeberger, koopman te Harlingen, op verzoek van Rinnert Oedts, 

burgerhopman, en Piebe Bauckes als voogden over diens zoon Pieter uit 

zijn eerste huwelijk met Foeck Jans, dochter van Jan Foppes.427

1629: Pybe Bauckes, burgerhopman, en Jan Broersen verkopen als voogden 

over Pyter, weeszoon uit het eerste huwelijk van Marten Pyters, samen met 

diens weduwe Fycke Pyters een panwerk aan Abbe Coenraets voor f687.428

1630: Pybe Bauckes en Jan Freercks, burgers van Harlingen, overleggen 

de eindafrekening van hun voogdij sedert 2 dec. 1620 over Meynu Jans, 

dochter van Jan Willems en Eelck; Meynu was inmiddels getrouwd met 

Elias Luytjes en reeds overleden.429

1631: Pybe Bauckes, gezworen gemeensman van Harlingen, overlegt een 

rekening sedert de scheiding van 6 okt. 1627 van zijn voogdij over Peter 

Martens.430

1633: Pybe Bauckes, mede-burgemeester van Harlingen, overlegt een 

rekening van zijn voogdij sedert 1631 over Pyter Martens.431

1634: Pybe Bauckes en Wickien Sybrandts, burgers van Harlingen, lenen 

f500 van Sioerdt Tiebbes Popta; Pybe, dan burgemeester, leent nog f300 

en f200.432

1648: er wordt geïnventariseerd ten huize van Pybe Bauckes en wijlen 

diens vrouw Hylck Asmis; weesdochter Wyckien Pybes uit dat huwelijk 

was door haar grootmoeder f25 besproken en Pybe stelt zijn huisraad als 

onderpand voor dit bedrag.433

3)  Auck Bauckes, tr. 1e ca. 1597 Jan Claesz, overl. Hichtum in 1600; 
tr. 2e in 1601 Pieter Claesz, te Hichtum (1609), te Makkum (1610).
1600: op verzoek van de ooms Claes en Wpcke Clasez, te Oerns onder 

Hichtum, wordt de nalatenschap beschreven van Jan Claesz; de weduwe 

Auck Bauckedr wordt bijgestaan door haar vader Baucke Pibez; er is 

één kind, Ida Jansdr, 2½ jaar oud; vastgoed: de boerenhuizing en 8 pm 

aangekocht land; in 1601 accordeert Auck, inmiddels hertrouwd met 

Pieter Claesz, dat de dochter 1200 goudgld. toekomt van vadersgoed.434

4)  Ansck Bauckes, geb. ca. nov. 1586, overl. voor 1619, tr. (3de procl. 
Leeuwarden 21 okt. 1610) Isbrand Annes Vos, te Harlingen (1613, 
’21, ’27).
1627: J. Annij Vos te Harlingen leent f150 van Gerryt Pyters.435

5)  Grietke Bauckes, geb. ca. nov. 1590, tr. in 1611 Pytter Thoenis, te 
Stavoren, zn. van Thoenis Rotgers, burgemeester ald.

6)  Rixt Bauckes, geb. ca. mei 1593, tr. mogelijk 1e Baltus Ariens; 
tr. (2e) Harlingen 14 juni 1623 Tyete Jans Gravius, notaris 
20 nov. 1630, zn. van Jan Martens Gravius, ontvanger van 
Wymbritseradeel, en Barber Tietes Hoytema.a

a  Stamboek.
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216/217.2. Pier Aenesz, lakenkoper te Kimswerd (1574), te Harlingen, 
ontvanger-generaal van de Vijffdelen buytendycksters 1576, ’82, overl. 
na 1603, tr. Bot Hendriks.
1565: Pier Aennez procedeert tegen Bauck Riemersma.436

1576: Hylbran Thymensz en Reymrich Dircks procederen tegen Pier Aenesz als 

ontvanger en invorderer van de door Trijn, mr. Dircx’ weduwe, nagelaten boelgoeden; 

Hylbran betoogt dat zijn (schoon)moeder Trijn Dircks’ weduwe hem onder meer 25 

goudgld. schuldig was; Pier deelt mede, dat het boelgoed van Trijn drie jaar eerder 

gehouden was.437

1577: Pier Anez procedeert tegen Jan Eedez.438

1579: Gerbranda-nakomelingen procederen tegen Pyer Aenes, huurder van 10 pm 

lands te Almenum buiten Harlingen.439

1581: Pier Aenez procedeert vanwege Eets Arians, weduwe van Pieter te Wijck, tegen 

de kinderen van een Nycle.440

1582: Pier Aenez, ontvanger van de “buytendycxters”, procedeert tegen Syuck van 

Camminga als voogd over het weeskind van Jelte van Eelsma over verkoop van land.441

Later in 1582: Pier Aenez, eertijds ontvanger-generaal van de Vijffdelen 

buytendycksters, procedeert tegen Tyaerdt Lubbez, volmacht van Tzummarum.442

1585: [Aebe?] Sybrantz procedeert tegen Pier Aenez als volmacht van de erfgenamen 

van Sipcke Heynsz.443

1587: Pier Anes te Harlingen procedeert als volmacht van Wathie en Jarich Pietersz en Syw 

Pietersdr tegen de erfgenamen van Cornelis Wattiez, secretaris van Menaldumadeel.444

1589: Pier Aenez te Harlingen procedeert als volmacht van Watze, Jarich en Meus 

Pietersz en Syw Pitersdr tegen Gerardus Jacobi als oom van de kinderen van zijn 

zuster Jel Jacobsdr bij mr. Jan Doyema.445

1588: Pier Aenez te Kimswerd procedeert voor zich en vanwege zijn zoon Wybe tegen 

Rienck Aedez, burger van Harlingen, als volmacht van Jan Ryuerdtz te Rotterdam.446

1588: Pier Aenez procedeert vanwege Jan Fransz en Jad [Lyessedr?] tegen Jan Ryuerdtz 

van Rotterdam.447

Uit dit huwelijk:
Wybe Piers, overl. tussen 1590 en 1593, tr. Tiaerde Sipckedr.

216/217.4. Doecke Aenes, geb. voor 1531, burger van Franeker 10 dec. 1561, 
overl. ald. in 1567, tr. Saes Riddersma.
1567: de nalatenschap van Doecke Aenes, burger van Franeker, wordt beschreven; de 

weduwe is Saes Riddersma en Gerleff Aenez te Kimswerd treedt op als voogd over de 

weeskinderen; landbezit: ca. 11½ pm in Siptesaete te Pingjum en 5 pm in een stuk van 

10 pm in Meylsmasaete ald., door Doecke ingebracht en staande echt voor 520 goudgld. 

verkocht; voorts had Doecke 250 goudgld. ingebracht; ook de landen van Saes waren 

verkocht: voor 146 goudgld.; zij had verder 165 goudgld. bij huwelijk ingebracht.448

Uit dit huwelijk:
1-.. weeskinderen, vermeld 1567.

216/217.5. Syourdt Anes, te Harlingen, voorzien van hellebaard en degen 
1552, overl. na 1580, tr. Goyck Wybrandtsdr, overl. tussen 1574 en 1580.
1580: Hilbrandt Jacobsz, burger van Harlingen, eist van Syuerdt Anes 
betaling van f8 vanwege Goyck, Syuerdts vrouw; Syuerdt betoogt dat niet 
hij erfgenaam is, maar hun zoon Ane.449

Uit dit huwelijk:
1.  Mr. Wybrandt Syourdts, notaris, gezworen bode en rentmeester te 

Harlingen, ontvanger-generaal van de landen buitendijks, overl. 
Harlingen voor 1575, tr. 1e voor 1565 Lysbet Hayes; tr. 2e Geert Ydes, 
dr. van Yde Claesz en Aecht.
1564/’65: Thijs Claesz en zijn vrouw kopen een huis te Harlingen van Wybrant 

Syuertsz en zijn vrouw voor 260 goudgld.450

1566: proces tussen mr. Wybrant Zuyrtsz en Heer Hayo Womelius.451

1574: te Harlingen wordt de nalatenschap beschreven van mr. Wybrandt 

Syourdts, notaris, gezworen bode en rentmeester te Harlingen en ontvanger-

generaal van de landen buitendijks, op verzoek van Ydo Claesz en mr. Dierck 

Pyersz als gevolmachtigden van Syourdt Anes en Goyck Wybrandtsdr, ouders 

en erfgenamen van de overledene; Yde Claesz en Aecht zijn de ouders van 

weduwe Geert Ydes; Pyer Anes legt een verklaring af: er volgt een lijst van 

bedragen, die Wybrandt als ontvanger geïnd had; vastgoed: het huis aan de 

“Raedthuyserstege”; vorderingen sedert 1565, één van 1572 op Syourdt Anes 

en Goyck Wybrandts; in 1568 was 107 goudgld. geleend aan Rynck, Ariaen 

Michiels’ weduwe.452

1575: er wordt boelgoed gehouden van gemelde nalatenschap; onder protest van 

schoonvader Yde vanwege het recht van Geert Ydes op ½ van de inboedel, van 

Vrouck en Jeeslyck Hayedrs, mede vanwege hun broer, zo die nog in leven is, 

met betrekking tot de nalatenschap van Lysbet Hayes.453

1576: Pier Aenesz procedeert als invorderer der debita van wijlen mr. Wybrandt 

Syourdtsz en Lysbeth Hayedr tegen Rinck Ariaens over vorderingen uit 1568 

van 107 goudgld., uit 1569 van 37 rijksdaalders en uit 1572 van 67 goudgld.454

1576: Pyer Anes, ontvanger-generaal “buytendijcks”, procedeert als volmacht 

van het sterf huis van mr. Wybrandt Syourdts tegen een van de debiteuren.455

Direct daarop procedeert Syourdt Anesz, burger te Harlingen, vanwege Pyer 

Anesz met last van het sterf huis van mr. Wybrandt tegen een andere debiteur.456

1577, 1580 en 1582: Pier Aenez te Harlingen procedeert als volmacht van de in 

te vorderen schulden van het sterf huis van mr. Wybrant Syurdtz tegen Rinck 

Lieuwedr, weduwe van Adriaen Michielz ald.457

1582: Pier Aenez procedeert in dezelfde hoedanigheid tegen Tyaerdt Adriaenz 

uit naam van zijn vrouw [lees: moeder] Rinck.458

2.  Aene Syuerdts, overl. na 1581, tr. Marij, overl. voor 1577.
1581: bloedverwant Wybrant Janz treedt op vanwege Aene Syuerdts in een 

kwestie met Jucke Dirckz, burger en bakker te Harlingen; wijlen Marij, vrouw 
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van Aene, bezat samen met haar zuster Griet een huis op de Catterugh, door 

Jucke bewoond; nu was het kind van Aene en Marij bij Jucke in het werk 

doodgevallen, zodat nu Aene eigenaar was van ½ van dat huis; Jucke betoogt 

nog dat grootvader Syuerdt Anes voogd was over dat kind en dat hij vier jaar 

eerder ½ van het huis aan hem verhuurd had; uitspraak: Aene Syuerdts is 

eigenaar (verhuurder) van ½ van het huis.459

Uit dit huwelijk:
kind, overl. (doodgevallen) Harlingen (voor) 1581.

216/217.6. Adriaen Aenes, te Harlingen, overl. voor 1573, tr. Lamck, overl. 
na 1581.
1566/’67: Harmen Jansz en Jancken kopen een huis en schuur te Harlingen van 

Adriaen Aenez voor 310 goudgld.460

1574: Pyer Anes te Kimswerd en Pyeter Sannes, burger van Harlingen, worden 

aangesteld tot curatoren over Lamck, weduwe van Ariaen Anes, en over hun 

kinderen; tevens overleggen zij een rekening van hun eerdere bemoeienissen; in 1573 

is het huis verkocht, waarvan 50 goudgld. is ontvangen en 213½ goudgld. tegoed is; in 

eigendom is nog het “cleyn huysken mit sobere huysraedt ’t welck bij d’weduwe ende 

kynderkens” zelf bewoond wordt.461

1575: Syboudt Gepckesz procedeert tegen Pyer Anez vanwege Lamck, Ariaen Anes’ 

weduwe, en haar kinderen: Syboudt had in 1566-’69 142 goudgld. van hen geleend.462

1575: Pyer Anez voert verschillende processen vanwege Lamck.463

1581: Pier Aenez te Kimswerd procedeert als curator over Bauck (lees: Lamck), 

Adriaen Aenes’ weduwe, en hun kinderen tegen Sybolt Gepckez te Midlum.464

Uit dit huwelijk:
1-..  kinderen, vermeld 1574-’81.

108/109. Gerlof Aenes, boer op Oedzingesate (62 pm) te Kimswerd (1546, 
1557 en verm. 1566), gebruiker van een deel van de pastoriesate (ruim 76 
pm) ald. (1546), eigenaar van (een deel van) Syptagoet te Pingjum, overl. 
voor 1578, tr. N.N.
1546: Gerliff Aenez is gebruiker van (een deel van) Oedzingesaet (62 pm groot) te 

Kimswerd, goeddeels eigendom van de erfgenamen van Jouw Jongema en voorts van 

de vicarie.465

1546: heer Benedix, pastoor te Kimswerd, Symon Synez, Joucke Auckez en Gerliff 

Aenez zijn gebruikers van de pastoriesate (ruim 76 pm groot) ald.466

1552: Gerliff Aenez is weerbaar man te Kimswerd.

1556: Jouw Haersma moet 22 goudgld. betalen omdat hij een gouden ring gekocht heeft; 

hij is (nogal) insolvent en daarom wordt bij decreet zijn 1 pm in een stuk van 5½ pm te 

Kimswerd verkocht; er komt protest van belender Gerloff Annez, die op Oedsingazaete 

ald. woont; later komt er nogmaals protest, nu door mr. Mathys vanwege Doecke Annez, 

die de zaken van Gerloff Annez behartigt; koper wordt Pier Sytthiema.467

1557: Jouw Haersma is f112 schuldig aan de weduwe van Ydts Jonge; nu wordt bij decreet 

het “roedpande huys mette plaetse, steede, hiem en straete” op Oedsinghazaete te 

Kimswerd verkocht; uit de protesten blijkt dat Wyger goudtsmidt een rente van 12 

goudgld. en Gerbrant Arentz uit naam van zijn vrouw Aeff één van 9 goudgld. uit 

Oedsinghazaete toekomen; ook Gerloff Annez, boer op die sate, protesteert: zijn met 

riet gedekte huizing is tegen het rood gepande huis aangebouwd; koper wordt Johan 

van Herema met zijn hoogste bod van f 84.468

1559/’60: Gerloff Aenes ruilt 1/5 sate te Pingjum met een rente van 3 goudgld. uit 

die sate met Douwe Aenes tegen een rente van 5 goudgld. met bijbetaling van 300 

goudgld.469

1566: Gerloff Aenez te Kimswerd procedeert tegen Eede Jacobsz.470

Uit dit huwelijk:
1.  Pier = 54.
2.  Heere, volgt 108/109.2.
3.  Douwe, volgt 108/109.3.
4.  Dirck, volgt 108/109.4.

108/109.2. Heere Gerloffs Bongestins, testeert met zijn eerste vrouw 24 dec. 
1581, overl. Witmarsum voor 1594, tr. 1e Liupck Wibedr; tr. 2e Fed Douuedr 
Popma, overl. na 1610, dr. van Douue Tialckes Popma te Schraard; zij 
hertr. (ondertr. Leeuwarden 28 nov. 1600) dr. Regnerus Annius, jur. 
stud. te Franeker 27 april 1597, advokaat voor het Hof van Friesland.
1578: Here te Bongestins te Witmarsum wordt aangeslagen voor f6 in de personele 

impositie.

1594: Fed Douuedr Popma, weduwe van Heere Gerloffz te Witmarsum, koopt mede 

vanwege hun kinderen 20 pm te Brungedijck te Schettens (gebruikt door Oene Jouckez 

Oenema) van Claske Igedr, vrouw van Wlbe Lollez te Bolsward, voor 1027 goudgld.471

23 april 1595: een weesrekening voor de wezen van Douue Gerloffz door onder andere 

Fed Popma uit naam van haar kinderen bij wijlen Heere Gerloffz.

1596: Fed Douuedr Popma, weduwe van Here Gerloffsz, koopt mede uit naam van 

hun kinderen 25 pm lands, “stede, state met thuen, gracht en hovinge”, Minnema 

genaamd, te Arum van Jel Sypertsdr, weduwe van Jarich Jacobz te Arum, voor 71 

goudgld. per pm.472

19 maart 1601: oom Pier Gerloffz, doopsgezind, wordt aangesteld tot voogd over 

Gerloff, haast twaalf, en Liopck, tien jaar oud, de weeskinderen van Heere Gerloffs 

Bongestins bij Fed Popma in presentie van Rommert Reynz en Tierck Syuerdtz; 

de nalatenschap wordt beschreven, aan vee onder andere: 22 koeien, een stier, 

zeven kalveren en drie paarden; vastgoed, ingebracht door Heere: de huizing 

van Bongestinsersate en 14 pm lands daarbij, 21 pm in Siptasate (gebruikt door 

Heyn Heyns), Minnemasate te Arum, groot 42 pm, een rente van 1½ goudgld. uit 

Hiddingasate te Pingjum en f1 huisrente; staande echt en later door de weduwe 

aangekocht: ½ van Sickemasate te Schettens, 23 pm, verkregen door niaarkoop van 
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Sipke Abbema, 20 pm te Schettens, gekocht in 1594, 26 pm in Minnemasate te Arum, 

gekocht in 1596, 7 pm lands te Grouw, in 1599 gekocht van Oene Jouckes Oenema en 

Claeske Popma, 13 pm te Grouw, gelegen in twee sates, in 1599 gekocht van Tyalck 

Popma, 10 pm te Grouw, gekocht van Jelck Popma; er was een mutueel testament 

van 24 dec. 1581 van Heere Gerloffz en Liupck Vibedr; vervolgens wordt de scheiding 

van het bezit geregeld tussen dr. Reynerus Annius en Fed Popma en Pier Gerloffz 

als voogd, bijgestaan door zijn zoon Gerloff Pierz; Reynerus en zijn vrouw blijven op 

Bongestinserasate wonen; er waren drie kinderen, van wie een al was overleden; de 

kinderen krijgen 2000 goudgld. en al het vastgoed, af komstig van de vader en wat 

daarna was aangekocht.473

1609: de aangetrouwde ooms Rommert Reyns, mederechter van Franekeradeel, en 

Oene Jouckes Oenema te Minnertsga worden aangesteld tot voogden over Gerloff, 

in zijn twintigste, en Lyupck, in haar achttiende jaar oud, weeskinderen van Heere 

Gerloffsz en Fed Douuedr Popma, die hertrouwd is met dr. Regnerus Annius.474

1609: Rommert Reynsz, mederechter van Franekeradeel, en Oene Jouckez Oenema 

wensen als voogden over Gerloff en Lyupck, de weeskinderen van Heere Gerloffsz 

bij Fed Douuedr Popma, dat stiefvader Regnerus Annias, advokaat voor het Hof van 

Friesland, een rekening overlegt van zijn voogdij; dat gebeurt niet naar tevredenheid 

en nu moeten partijen tot een vergelijk komen “bij poene van vijftich slechte daelers” 

en wel uit eigen bezit, niet uit dat van de weeskinderen, waarvan 30 daalders voor de 

goedwillende partij en 20 daalders voor de armen van Wonseradeel.475

8 juli 1609: nadat neef Rommert Reyns en “cousijn” Gerloff Pyers te Kimswerd zich 

hebben verontschuldigd, wordt Jan Fransz Rollema, burger te Bolsward, aangesteld tot 

voogd over Gerloff, in zijn 21ste, en Lyupck, in haar negentiende jaar oud, weeskinderen 

van Heere Gerloffs te Witmarsum en Fed Douuedr Popma, dan vrouw van dr. Regnerus 

Annius, ter vervanging van de eerdere voogden Rommert Reyns, mederechter van 

Franekeradeel te Achlum, en Oene Jouckes Oenema te Minnertsga, aangetrouwde 

ooms, om een weesrekening te krijgen van medevoogd en stiefvader dr. Regnerus.476

4 april 1610: naast Jan Franssen Rollema, burgemeester van Bolsward, wordt ook 

Syuerdt Tyercksz te Schettens, man van de zuster van de moeder, aangesteld tot 

voogd; er wordt een uitgave geboekt aan de eerdere voogden Rommert Reyns en Oene 

Oenema van wat hun volgens liquidatie met Gerloff Pyers, naaste bloedverwant van 

de wezen, toekwam; Rollema doet zijn beklag dat de eerdere voogd en stiefvader 

dr. Regnerus Annius hem nooit de relevante papieren, zoals testament van vader 

Heere en diens eerste vrouw Liopck, had overhandigd; het vastgoed wordt nogmaals 

beschreven, in grote lijnen hetzelfde als in 1601, het aangekochte bezit staat nu echter 

voor ½ op het conto van de kinderen; voorts wordt een rente ingeboekt van de 2000 

goudgld. die hun toekomen; de grootste onkostenposten betreffen de procedures die 

voogd Rollema voert tegen stiefvader Annius: Rollema heeft er vele dagen werk aan 

gehad en hij brengt ook die dagen in rekening.477

1611: Syuerdt Tyercksz te Schettens overlegt een rekening van zijn voogdij sedert zijn 

aanstelling op 4 april 1610 over Gerloff en Lyupck, weeskinderen van Heere Gerloffs 

te Witmarsum bij Fed Douuedr Popma; Lyupck is inmiddels getrouwd met Martten 

Pytters.478

1614: de aangetrouwde oom Syuerdt Tyercksz Hoytinga [getrouwd met Tyalck 

Douuedr Popma], mederechter van Wonseradeel, overlegt de afrekening van zijn 

voogdij sedert 1611 over Gerloff Heeres, 25 jaar oud, te Arum in presentie van diens 

zwager Martten Pytters te Witmarsum; er is nu sprake van het slot van de rekening 

van de eerdere voogd R. Annij van 1610.479

Uit het tweede huwelijk:
1.  kind, overl. voor 1601.
2.  Gerloff Heeres Minnema, geb. 12 juni 1589, eigenaar van stem 3 van 

Arum (1640), testeert met zijn vrouw 1663, overl. voor 1674, tr. Grietke 
Jaens Oosterzee, dr. van Jaen Aenckez, grietman van Lemsterland 
1585, volmacht ten landdage 1585, en Ded Hylckedr.
1663: Gerloff Heeres Minnema en Grietie Oosterzee te Arum testeren mutueel; 

zijn erfgenamen worden de kinderen Andele, Fedde, Liupck, Sytscke en Antie 

Heeres van zijn zusterszoon Heere Martens Hiddinga.480

18 april 1674: de inmiddels meerderjarige Fedde Heeres Hiddinga, die voor 1/5 

erfgenaam was van Gerlof Heeres Minnema te Arum, ontslaat Schelte Gabbes 

Reynsma van zijn curatorschap.481

3.  Liupck Heere Gerlofsdr, geb. ca. maart 1593, overl. Witmarsum 1 okt. 
1614, begr. ald. (k.), tr. 1610/’11 Marten Pytters Hiddinga, geb. 1584/’85, 
overl. Witmarsum 23 juli 1658, begr. ald. (k.), hij hertr. voor 1628 
Lolck Ruyrts.
31 mei 1611: Martten Pytters te Witmarsum vervangt Syuerdt Tyercks te Schettens 

als voogd over zijn vrouw Lyupck Heere Gerloffsdr, in haar 22ste jaar oud.482

1616: Jan Rinckez en Anna Rienckxdr te Witmarsum kopen een huis ald. van 

Marten Pyttersz voor zich en vanwege zijn twee minderjarige kinderen bij 

wijlen Lyupck Heredr voor 100 goudgld.483

1631: Schelte Wopckes Popta te Tzum en Marten Pyters Hiddinga te Pingjum 

overleggen een rekening van hun voogdij sedert 20 juni 1625 over Simen, 

Trijntie, Wopcke en Schelte, de weeskinderen van Frans Wopckes Popta en 

Tiam Pytersdr; oom van de kinderen is Rienck Wopckes Popta; de eerdere 

rekening van 1625 was in Barradeel opgetekend.484

7 jan. 1659: te Witmarsum wordt het sterf huis beschreven van Marten Pyters, 

overl. ald. rond Sint Jacob laatstleden; hij laat zeven kinderen na, uit zijn eerste 

huwelijk met Lupck Heredr: Hero Martens Hiddinga, dorprechter en ontvanger 

van Pingjum, in zijn 41ste jaar oud, uit zijn huwelijk met Lolck Ruyrts: Ruyrd 

Martens, metselaar te Amsterdam, in zijn 32ste jaar oud, Pytter Martens, 

overl. 4 dec. 1658, Hessel Martens te Witmarsum, 25 jaar oud; Tyaerd Poulus, 

kerkvoogd van Witmarsum, treedt op als voogd over Jan, in zijn 23ste, Symen, 

in zijn zeventiende, en Nieske Martens, in haar zestiende jaar oud; de huizing te 

Witmarsum wordt getaxeerd op 728 goudgld.; volgens contract van 1639 had zoon 
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Hero het vruchtgebruik van (het bezit van) wijlen zijn broer Liopke Martens; de 

weduwe Lolck komt 788 goudgld. toe (waarschijnlijk haar inbreng).485

1666: Lolck Ruyerdts, weduwe van Marten Pytters, maakt een scheiding van 

bezit met haar kinderen.486

Uit dit huwelijk:
1)  Liopke Martens, overl. tussen 1616 en 1659.
2)  Hero Martens Hiddinga, geb. ca. 1613, boer op Syptasate te 

Pingjum 1638, gebruiker van stem 2 ald. (1640), dorprechter en 
ontvanger ald. (1659), zoutzieder te Makkum, overl. ald. in 1663, 
tr. 1e Antje Andles Popta, geb. Marssum ca. 1613, dr. van Anle 
Wopkis Popta en Sytske Dirx [Fogelsangh]; tr. 2e (Leeuwarden 
16 okt 1656?) Bintje Theunis Faber, ged. Leeuwarden 5 sept. 1621, 
overl. na 1667, dr. van Thoenis Riemers Faber, burgemeester 
van Leeuwarden, en verm. Jantien Tuenis en weduwe vana ds. 
Petrus Pauli En(n)ema, theol. stud. te Franeker 18 okt. 1645, 
predikant te Pingjum en Zurich 1646-overl. ’56.
1638: Here Martensz Hiddinga te Pingjum koopt de huizing op Sypmasate 

te Pingjum (waar tot dan Marten Pyters woonde) en 44 pm van de landen 

in de sate van de 65 pm, welke 44 pm zijn vader Marten Pyters voorheen 

voor zich voor de ½ en voor zijn zoon Here voor de andere ½ gekocht had 

van Pier Dirx, terwijl koper Here zelf eigenaar is van de overige 21 pm, 

van Marten Pytters Hiddinga in ruilkoop tegen 48 pm te Grouw, zijnde 

½ van 96 pm ald., waarvan de andere ½ eigendom was van Gerloff Heres 

Minnema te Arum, onder bijbetaling door Here van 6000 goudgld.487

1651: Jacob Pytters c.s. te Harlingen kopen een stuk weideland te Pingjum 

van Heere Martens en Antie Andles Popma ald. voor 281 goudgld.488

1663: Ruird Jansen en Jancke Seerps te Pingjum kopen 2 pm zaadland ald. 

van Here Martens Hiddinga, zoutzieder te Makkum, voor 140 goudgld. 

per pm.489

1663: Doecke Hoites en Lupck Heres Hiddinga te Pingjum kopen 2 pm 9 

eins fenland ald. voor 186 goudgld. per pm + 1 pm zaadland ald. voor 210 

goudgld. van diezelfde Here.490

1667: Doecke Hoytes te Pingjum overlegt in plaats en uit naam van 

Gerleff Heres Minnema een rekening van de voogdij sedert 1663 over 

Sytske, Andela en Fedde Heres Hiddinga, kinderen van Here Martens 

Hiddinga; diens weduwe is Bintie Faber en zijn nalatenschap wordt 

verdeeld onder Lupck, Sytske, Andela, Fedde en Antie Heres Hiddinga.491

108/109.3. Douue Gerloffsz Donia, te Arum (1578), overl. voor 1591, tr. Sas 
Pietersdr, overl. na 1597; zij hertr. voor 1595 Jan Heynz.

a  Getrouwd in 1649.

1578: Douue Gerloffz Donia te Arum wordt voor f4 aangeslagen in de personele 

impositie.

12 juni 1594: stiefvader Johan Heynz wordt aangesteld tot voogd over Pytter Douuez, 

ca. achttien, Impck Douuedr, ca. zestien, en Syts Douuedr, ca. 14½ jaar oud, en op 

verzoek van hun moeder Sas Pytters over Aene Douuez en Bets Douuedr, beiden 

onder de veertien jaar oud bij wijlen Douue Gerloffz.492

23 april 1595: Fed Popma, weduwe van Heere Gerloffz, overlegt uit naam van hun 

kinderen een rekening van de voogdij sedert 1591 over de weeskinderen van wijlen 

Douue Gerloffz in handen van de medevoogd Jelmer Pieterz en Pieter Douuez; de 

weduwe Sas Pietersdr is hertrouwd met Jan Heynz, stiefvader van de kinderen; 

volgens de rekening van 1591 kwam de weeskinderen toen 1736 goudgld. toe; er is bezit 

van 10 pm te Friolum [onder Lollum] en Arum; uit de verdeling van de nalatenschap 

van Gerloff Anes komt de kinderen 4.3½.- goudgld. toe; Sas was erfgename van haar 

zoon Gerloff Douuez volgens akte van 24 okt. 1592; Pier Anes heeft een tegoed van 

15 goudgld. op de boedel.493

27 mei 1597: Jelmer Pieterz, burger van Harlingen, overlegt een rekening van zijn 

voogdij sedert 1595 over de weeskinderen van Douue Gerloffs en Sas Pietersdr, 

bijgestaan door Pieter Douues.494

Uit dit huwelijk:
1.  Gerloff Douuez, overl. voor 24 okt. 1592.
2.  Pieter Douuez, geb. ca. 1576, te Hommerts (1637), tr. Ibel Igedr 

Rommertha, overl. voor 1637, dr. van Ige Bauckes Rommertha en 
Hiltie Matheusdr.
1637: Haenck Igedr, vrouw van Idsert Obbes te Arum, Sijke Igedr, vrouw van 

Pyter Jeltes te Lollum, Baucke Igesz te Hegemer Indijk, Jacob Igez te Huins, 

Syts Igedr, vrouw van Hillebrant Netses te Lollum, Lieuue Igez te Bolsward, 

Pyter Douues te Hommerts uit naam van zijn kinderen bij Ibel Igedr, Claes 

Pybes te Couum als voogd over de kinderen van Matheus Igesz en Jencke 

Aelckes te Bolsward uit naam van zijn dochter bij Antke Igedr, elk voor 1/9 

deel erfgenamen van Ige Bauckes Rommertha en Hiltie Matheusdr te Lollum, 

verkopen bij dekreet een huis, steed etc. ald.495

3.  Impck Douuedr, geb. ca. 1578, overl. na 1594.
4.  Syts Douuedr, geb. ca. begin 1580, overl. na 1594.
5.  Aene Douuez, geb. na 1580, overl. na 1594.
6.  Bets Douuedr, geb. na 1580, tr. wellicht – af komstig van Harlingen – (1ste 

procl. Leeuwarden [stadh.] 19 nov. 1602) Jan Jaspers, van Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

Lenart Jans, ged. Leeuwarden in 1603.

108/109.4. Dirck Gerloffsz, te Pingjum (1578), overl. voor 1596, tr. Garlant 
Gossedr, overl. Pingjum, Siptazaete, in 1613, dr. van Gosse Piers en Trijn 
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Yghedr Haersma;a zij hertr. voor 1586 Heyn Heyns (die in 1615 hertr. met 
Bauck Meyntedr, op een boerderij te Witmarsum, weduwe van Andris 
Riencksz).
1578: Dirck Gerloffz te Pingjum wordt voor f7½ aangeslagen in de personele 

impositie.

1596: Gerloff Dirckz, veertien, en Gerlant Gossedr vanwege Pier, twaalf, Hoyte, zeven, 

en Gosse, vijf jaar oud, Dircks kiezen de doopsgezinde Pier Gerloffz te Kimswerd en 

zwager Jacob Eerntsz tot voogden; moeder Gerlant is hertrouwd met Heyn Heynsz 

en zij bewonen Siptazaete te Pingjum, waar zij het bedrijf voortzetten; de kinderen 

komt het vastgoed van de vader toe, ook al zou Gerlant door het overlijden van haar 

kind(eren) daar een deel van geërfd hebben; Gerlant en Heyn houden het vastgoed in 

gebruik tot de kinderen twintig jaar zijn en onderhouden hen zolang; elk kind krijgt 

bij twintig jaar 500 goudgld. uitgekeerd; de dochter Jets Dircx is de vrouw van Jacob 

Eerntz en wordt uitgeboedeld.496

1613: Gerlant Gossedr, vrouw van Heyn Heynz, is te Pingjum overleden; de nalatenschap 

wordt beschreven en er wordt een scheiding geregeld; haar erfgenamen zijn de kinderen 

van Jets Dircksdr, namelijk Dirck, in zijn achttiende, Eernst, in zijn vijftiende, en 

Harmen Jacobs, in zijn dertiende jaar oud, bij Jacob Eernstes “aen d’Beemster op een 

van de watermolens”; zij kiezen oom Decken Gosses tot voogd; voorts Gerloff Dircks, 

32, in het Aenjumer klooster te Berlikum, Pyer Dircks, 30, aan het Vliet te Witmarsum, 

Hoyte, 25, en Gosse Dircks, 23 jaar oud, reeds getrouwd, uit het eerste huwelijk, en 

Trijn, in haar achttiende, en Syts Heynsdr, in haar dertiende jaar oud, uit het tweede 

huwelijk; Gosse Gosses wordt voogd over die laatsten; present zijn de ooms Ighe Gosses 

te Wommels, Decken Gosses te Marssum en Gosse Gosses te Wommels; Gerlant is 

overleden op Siptazaete, waarvan ca. 36 pm eigendom is, door Gerlant en Heyn gekocht 

van Jets, Gerloff, Pyer en Gosse Dircks; “ten laesten naer lange alterratie” komt het tot 

een regeling, waarbij Heyn met 700 goudgld. wordt uitgekocht.497

1615: te Witmarsum wordt de nalatenschap beschreven van Andris Riencksz; de 

weduwe Bauck Meyntedr is hertrouwd met Heyn Heyns.498

1625: Heyn Heyns te Witmarsum overlegt de afrekening van zijn voogdij over zijn 

dochter Syts Heyns bij Gerlant Gossedr, inmiddels getrouwd met Hette Wybes 

te Makkum; zij was ook erfgename van haar zuster Trijn Heynsdrb en oom Hette 

Gosses; present zijn de half broers Pyer en Hoytte Dercks en de stiefmoeder Bauck 

Meyntedr.499

1636: Gerryt Andries, in zijn 24ste jaar oud, weeszoon van Andries Rienx, kwiteert 

voor ontvangst van zijn deel van stiefvader en moeder Hein Heins te Witmarsum en 

Bauck Meintedr.500

Uit dit huwelijk:

a  Genealogysk Jierboekje 1984, pag. 18.

b  Trijn Heyns, overl. Arum in 1619, tr. Sybren Douues, lakenkoper ald., overl. na haar 

(WON S20 nr. 34).

1.  Jets Dircksdr, overl. voor 1613, tr. voor 1596 Jacob Eernstes, aan de 
Beemster (1613).
Uit dit huwelijk:
1)  Dirck Jacobs, geb. ca. 1596, overl. na 1613.
2)  Eernst Jacobs, geb. ca. 1599, overl. na 1613.
3)  Harmen Jacobs, geb. ca. 1601, overl. na 1661.

2.  Gerloff Dircks, geb. ca. 1581, boer te Klooster Anjum, overl. voor 1620, 
tr. His Cornelisdr, overl. na 1633, zij hertr. voor 1633 Jan Jelderts.
6 jan. 1620: Pier en Hoyte Dirxz worden aangesteld tot voogden over Aff ke, 

veertien, Dirck, ca. tien, en Cornelis, ca. zes jaar oud, de weeskinderen van 

Gerloff Dirckz bij His Cornelisdr; vervolgens wordt geïnventariseerd ten huize 

van His Cornelisdr, weduwe van Gerloff Dirxz te (Klooster) Anjum; de huizing 

is eigen, daaronder wordt 88 pm lands gebruikt, en His (bijgestaan door Jan 

Cornelisz en Bartell Jansen) blijft op de boerderij; de kinderen krijgen, wanneer 

zij achttien jaar oud zijn, 3600 goudgld. van vadersgoed uitgekeerd (in margine 

1632: Tiallingh Jaerichs en Aeff ke Gerloffs te Winsum kwiteren voor ontvangst 

van 1200 goudgld., welke som zij aanwenden voor de koop van de sate waarop 

zij wonen van Wouter Hendricks; 1633: dezelfden tekenen voor ontvangst van 

550 goudgld. uit handen van Jan Jelderts en His Cornelis te Aenjum, dat hun 

toekomt als gevolg van het overlijden van haar broer Dirck Gerloffs).501

Uit dit huwelijk:
1)  Aff ke Gerloffs, geb. ca. 1606, overl. na 1636, tr. voor 1633 Tiallingh 

Jaerichs, doopsgezinde boer op stem 16 te Winsum (1640), 
waarsch. zn. van Jarich Tjallingsz en Bauck Isbrandtsdr.a

2)  Dirck Gerloffs, geb. ca. 1610, overl. voor 1633.
3)  Cornelis Gerloffs, geb. ca. 1614, te Dronrijp, overl. na 1687, tr. Ittie 

Aerns.
1659, 1660, 1661, 1665: de volle oom van moederszijde Cornelis Gerloffs te 

Dronrijp treedt op als voogd over Hiske, weesdochter van Piecke Hoytes 

en Gerloff ke Jans te Klooster Anjum.502

14 mei 1668: Cornelis Gerloffs en Jan Claessen te Dronrijp worden 

aangesteld tot voogden over Douwe, 22, en Wytske, in het negentiende 

jaar oud, weeskinderen van Sybren Douwes en Marij Wytses.

1670: Cornelis Gerloffs en Ittie Aerns te Dronrijp lenen 100 goudgld. van 

Pytter Gerryts en Reino Dirckx.503

1675: zij lenen 200 goudgld. en f200 van vrijgezel Jan Johaens resp. Gerben 

Pytters en Trijntie Aetes.504

4 april 1682: grootvader Kornelis Gerlofs te Dronrijp wordt aangesteld tot 

voogd over Douwe, zes jaar oud, weeszoon van Kornelis Douwes en Tite 

Kornelis te Deinum; 1684 en 1687: weesrekeningen door Kornelis Gerlofs.505

a  Genealogysk Jierboekje 1989, pag. 53.
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3.  Pier Dirckz, geb. 26 nov. 1583, aan ’t Vliet te Witmarsum (1613), te 
Pingjum (1617), te Witmarsum (1622), op Bangasate (1629), tr. 1e 
Impke Rinnertsdr Rollama, overl. voor 1617, dr. van Rinnert Fransz 
Rollama en Suob Wytzedr (ook vermeld sub 4); tr. 2e Hid Ates, overl. 
lang voor 1660.
1617: Frans Rinnertz Rollama en Ydke Cornelisdr te Bolsward kopen 3 pm 

in een sate te Kubaard (gebruikt door Anna Siboltz) van Aafck Rinnertsdr 

Rollama, vrouw van Tzalingh Bruerz Lyeukama te Wons, Geerck Rinnertsdr 

Rollama, vrouw van Hoyte Dirckz te Witmarsum, en Pier Dirckz te Pingjum 

vanwege zijn kinderen bij Impke Rinnertsdr Rollama voor 60 goudgld. per 

pm.506

1618: Wytze Rennertz Rollama koopt twee stukken land van elk 3 pm 3 eins van 

Gerck Rinnertsdr Rollama en Pier Dirckz, elk stuk voor 185 goudgld.507

1660: Elingh Sybrens te Witmarsun, man van Syts Piers, Gerben Piers 

aldaar, Jan Claessen op De Rijp, man van Trijntie Piers, en Tjeerd Bauckes te 

Witmarsum, man van Yttie Piers, maken een scheiding van de nalatenschap 

van hun ouders Pier Dirx en Hid Ates, reeds lang tevoren overleden; het 

boelgoed had 1632 goudgld. opgebracht; Tjeerd en Yttie kopen de huizing voor 

3750 goudgld.; er staat nog een schuld van 850 goudgld. bij Hoyte Dirx.508 

Uit het tweede huwelijk:
1)  Ate Piers, te St. Annaparochie (1661) en St. Jacobiparochie (1665), 

tr. Engelum 27 jan. 1655 Rinske Tyercksdr.
2)  Jets Piers, deed belijdenis Wommels 15 april 1660, tr. (ondertr. 

Wommels 25 april 1657) Sybren Juws Juwinga, deed belijdenis 
Wommels 14 aug. 1659, zn. van Juw Tierx en At Broersdr.

3)  Syts Piers, tr. voor 1660 Elingh Sybrens, te Witmarsum.
4)  Gerben Piers, geb. 1630/’31, te Hichtum (1661), op Bongastate te 

Witmarsum (1686), overl. 1 mei 1693, begr. Witmarsum (k.), tr. 
Wonseradeel (gerecht) 12 mei 1660 Maery Jans, geb. 1638/’39, 
overl. Witmarsum 17 okt. 1674, begr. ald. (k.), dr. van Jan 
Pouwels.

5)  Trijntie Piers, tr. Jan Claessen, te Dronrijp, overl. voor 1665; hij 
hertr. Ite Lieuwes.
1665: de volle oom Ate Piers te St. Jacobiparochie wordt aangesteld tot voogd 

over Hittie, in haar zesde, en Trijntie, in haar derde jaar oud, weeskinderen 

van Jan Claesz te Dronrijp bij wijlen Trijntie Piers; Gerben Piers te Hichtum 

is ook een volle oom; Jan Claesz is hertrouwd met Ite Lieuwes.509

6)  Yttie Piers, geb. ca. 1637, te Witmarsum (in haar 24ste jaar, 
1660), tr. Wonseradeel (gerecht) 4 febr. 1660 Tyeerd Bauckes, zn. 
van Baucke Gerrolts.

4.  Hoyte Dircks, geb. 28 febr. 1589, overl. Witmarsum 23 aug. 1661, begr. 
ald. (k.), tr. 1e in 1614 Gerck Rinnerts Rollama, geb. 1574/’75, overl. 

Witmarsum 2 sept. 1657, begr. ald. (k.), dr. van Rinnert Fransz 
Rollama en Suob Wytzedr (vermeld sub 3) en weduwe van Tyalcke 
Pytters Bonnema; tr. 2e Wonseradeel (gerecht) 4 juli 1661 Foockel 
Epckes, overl. Witmarsum kort voor 26 april 1679.
1614: te Witmarsum wordt geïnventariseerd op verzoek van Gerck Rinnertsdr 

Rollama, weduwe van Tyalcke Pytters, dan hertrouwd met Hoyte Dirckssen; 

kinderen uit dit eerste huwelijk zijn Jacob, in zijn dertiende, Reynu, in haar 

negende, en Pytter, in zijn zesde jaar oud, Tyalckes.510

1657: de nalatenschap wordt beschreven van Gerck Rinnertsdr Rollema, vrouw 

van Hoyte Dircx te Witmarsum; haar erfgenamen zijn Pytter Tyalckes, de 

kinderen van Jacob Tyalckes en de kinderen van Reinuke Tyalckes, te weten 

Sierck Tania, 21 jaar oud, bij wijlen Sierck Tania, en Lolck Fransdr, in haar 

vijftiende jaar oud, bij Frans Sipkes, koopman te Leeuwarden; het vastgoed 

bestaat onder meer uit 5/6 van Pybemazathe te Witmarsum, waarvan Gerck 2/6 

had ingebracht.511

1661: Hoyte Dirx is te Witmarsum overleden; 23 aug. 1661 wordt het sterf huis 

verzegeld op verzoek van Gerben Piers te Hichtum, Gosse Dircx te Makkum, 

Sybren Juws te Wommels, Ate Piers te St. Annaparochie, Elinch Sybrens en 

Tiaerd Bauckes te Witmarsum; wat later wordt de nalatenschap beschreven 

op verzoek van Gerben Piers te Hichtum, die beweert dat hij op grond van 

het testament van de overledene universeel erfgenaam is, van Gosse Dirx 

te Makkum, bijgestaan door zijn oudste zoon Gerloff Gosses, die (zonder 

testament) voor ¼ erfgenaam is van zijn broer Hoyte, Harmen Jacobs, zoon van 

Jacob (lees: Jets) Piers, Elinch Sybrens, man van Sydts Piers, en Tierd Bauckes, 

man van Idtie Piers, kinderen van Pier Dirx en zodoende voor 4/6 van ¼ deel 

erfgenamen; Gerben Piers wordt uitgedaagd om het door hem genoemde 

testament te tonen; weduwe is Foockel Epckedr en de inventarisatie vindt 

plaats in een huis binnen het dorp Witmarsum; het vastgoed bestaat uit ¼ van 

een sate van 97 pm te Witmarsum (gebruikt door Tialke Jacobs).512

26 april 1679: te Witmarsum wordt de nalatenschap beschreven van Foockel 

Epckes, weduwe van Hoyte Dircx.513 

Uit het eerste huwelijk:
1)  Rinnert Hoites, geb. 1615/’16, overl. in aug. 1622, begr. 

Witmarsum (k.).
2)  Dirck Hoites, geb. 1627/’28, overl. 8 juni 1631, begr. Witmarsum 

(k.).
5.  Gosse Dircks, geb. in maart 1591, te Makkum (1661), tr. voor 1613 

Jansen Alberts, geb. Witmarsum ca. 1594.
Uit dit huwelijk:
1)  Gerloff Gosses, vermeld 1661.
2-..)  een zoon en mogelijk meer kinderen.
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54/55. Pier Gerlofs, te Kimswerd (1578), overl. voor 1607, tr. Anna Taeckedr, 
overl. voor 1607.
1578: Pier Gerloffz te Kimswerd wordt voor f9 aangeslagen in de personele impositie.

1592: Pier Gerloffz, Tiepcke Jacobs en Gerrit Dirckz zijn voogden over het weeskind 

van Pitter Entes.514

1593: Pier Gerloffz koopt 20 pm in zijn sate in ruilkoop met Sirck Bootsma tegen 2/3 

van 13 pm lands te Rauwerd met 825 goudgld. er op toe.515

1593: Syrck van Boetsma, grietman van Rauwerderhem, koopt 2/3 van 13 pm lands te 

Rauwerd in ruilkoop met Pier Gerlifs te Kimswerd; Jan Heins te Midlum legt het 

niaar op de verkoop vanwege Heere Gerlifs en als voogd over de weeskinderen van 

Douwe Gerlifs.516

1593: Pier Gerloffz koopt 9 eins in een stuk van 12 pm in zijn sate van Laes Liuuez en 

Eelck Folpertsdr te Lollum voor 29 goudgld. 7 st.517

1593: Pier Gerloffz te Kimswerd koopt ½ van 1 pm 1½ eins in Poptalanden van 

Meinert Gerritz te Idsegahuizum voor 33 goudgld.518

1595: Pier Gerlofz te Kimswerd koopt ½ van 1 pm 1½ eins te Kimswerd in Poptazaete 

van Aeffcke Gerritsdr, vrouw van Jan Jans te Harlingen, voor 33 goudgld.519

1595: Pier Gerlofz te Kimswerd koopt een eeuwige rente van 1½ goudgld. uit een 

stuk land van 7 pm te Kimswerd van Syouck Jelledr, vrouw van Claes Claesz te 

Minnertsga, voor 30 goudgld.520

1596: Pier Gerloffs en Anna Taeckedr kopen 21 pm in Scheltingazaete te Kimswerd 

en 2 pm in Frouckemazaete ald. van Fonger Siercks Sierksma te Amsterdam.521

1597: Pier Gerloffs overlegt een rekening van zijn voogdij sedert 1591 over Jacob 

en Jelle, de minderjarige weeszonen van Sipert Douues; Douue Sipertz is hun 

meerderjarige broer en Ebe Pietersz is de zwager van Pier.522

1597: broer Douue Sipertz vervangt Pier Gerloffz als voogd over Jacob, ca. 23, en Jelle, 

ca. 21 jaar, Sipertzonen; oud-voogd Pier overlegt zijn weesrekening.523

19 maart 1601: Wlbe Tyaerdtz, mederechter van Wonseradeel, en Pier Gerloffz te 

Kimswerd, oom van vaderszijde, worden aangesteld tot voogden over Gerloff, in 

zijn twaalfde, en Liopck, tien jaar, weeskinderen van Heere Gerloffs bij Fed Popma; 

vastgoed, af komstig van Heere: 21 pm in Sipmastate, 14 pm in Bongestinstrasate, 42 

pm 9 eins in Minnemasate te Arum; staande echt kochten Heere en Fed in 1599 haar 

zusters Claeske Popma, vrouw van Oenne Jouckez Oenema, Tyalck en Jelck Popma 

uit bezit te Grouw; Fed is opnieuw getrouwd met dr. Reynerus Annius.524 

Uit dit huwelijk:
1.  Gerlof, volgt 54/55.1.
2.  Dued, volgt 54/55.2.
3.  Jelte, volgt 54/55.3.
4.  Siets = 27.
5.  Tiedt, volgt 54/55.5.

54/55.1. Gerlof Piers, te Kimswerd (1594, 1609), huisman op Watsesate 
te Arum, overl. in 1625, tr. 1e Tyetscke Scheltes, overl. voor 1619, dr. van 
Schelte Hessels en Tyets Feddedr (ook vermeld sub 54/55.3); tr. 2e Tryncke 
Auckedr, overl. na 1625.
1585: Tyerck Douwez te Marssum procedeert uit naam van zijn zoon Douwe bij 

Reyts Gerloffsdr en aldus voor ¼ erfgenaam van Wyck Hessels’ weduwe tegen Popk, 

weduwe van Fedde Laesz te Dijksterhuizen voor Syuerdt Ryuertz en Claes Feddez als 

voogden over de weeskinderen van Schelte Hessels.525

1586: Syuerdt Ryuerdts en Laes Feddez kopen als voogden over de weeskinderen van 

Schelte Hessels en Tyets Feddedr land in de sate te Beetgum, waar Laes woont, van 

Laes Off kez voor 61 goudgld. per pm.526

1586: dezelfden kopen land te Menaldum en Wommels van Douue Tyercx, die dat 

geërfd had van zijn grootmoeder Wick Hessels, voor 429 goudgld.527

1588: Lysbeth en Bauck Scheltedrs, beiden boven de twaalf jaar oud, verkiezen, mede 

voor hun zuster Tyets, Hottse Aysma en Tyettse Off kes te Beetgum tot hun curatoren 

ter vervanging van de overl. voogden Syuerdt Ryurdts en Laes Feddes.528

1590: Dr. Dyrck Foegelsangh als voogd over Lysbet Scheltedr, dan vrouw van Jelte 

Pierz, Pier Gerloffz, vader van Jelte, Popke, Fedde Laesz’ weduwe, grootmoeder van 

Lysbet, Pieter Meynertz uit naam van zijn vrouw Griet Hesselsdr, volle tante van 

Lysbet, en Hette Pierz uit naam van zijn vrouw Rents Feddedr, tante van Lysbet en 

tezamen haar naaste familieleden eisen de weesrekening van Hoyttie Aysma en 

Tyetse Off kez, de geauthoriseerde voogden van Lysbet.529

12 okt. 1594: Gerloff Piersz en Tyets Scheltedr te Kimswerd kopen een stuk weideland 

ald. van 6 pm 3 eins van Sentio Sentij en Siuck Piersdr te Beetgum voor 680 goudgld.530

1609: zie sub 26/27.

1612: zie sub 26/27.

1616: zie sub 26/27.

1618: op Watsemasate te Arum wordt het sterf huis beschreven van Tyetscke 

Scheltedr, vrouw van Gerloff Pyers; Rinse Aetis wordt aangesteld tot voogd over de 

jongste dochter Ancke, in haar elfde jaar; dochter Bauck, 22 jaar, is de vrouw van 

Marten Hermens te Huizum bij Leeuwarden, dochter Tyet, in haar twintigste 

jaar, is de vrouw van Bonne Hotzes te Ysbrechtum; vastgoed: de huizing etc. van 

Watsemazate te Arum, groot 109½ pm, waarvan de kerk van Arum 13 pm bezit, 

Jorryt Tyerx te Bolsward 5 pm en de overige 91½ pm eigen is en wel: 25 pm is van 

Tyetscke afgekomen en volgens scheiding van 13 juni 1606 was aan Gerlof 33 pm 9 

eins toegevallen en de resterende 32 pm 9 eins was aangekocht; te Lollum waren 7 

pm 7 eins en te Witmarsum 32 pm Tyets aanbeërfd, zo ook 7 pm te Menaldum; er valt 

nog een vordering te noteren van 280 goudgld. op Pyeter Aebesz en Sytscke Laesedr 

te Tzummarum (zie sub 54/55.2.1).531

14 juni 1625: op Watsemasate te Arum wordt het sterf huis beschreven van Gerloff 

Piers en Tietscke Scheltes; dochter Bauck Gerloffsdr is de vrouw van Marten 

Harmens te Huizum, dochter Tyed Gerloffsdr is weduwe van Bonne Hotzes Lyklama 
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te Arum, uit welk huwelijk één kind (Tyed, gesterkt door haar aangetrouwde oom 

Syerck Janz te Kimswerd en Wpt Jouckis te Wanswerd), dochter Ancke Gerloffsdr is 

de vrouw van Oeds Riencksz te Arum, zoon van Rienck Douuis; Gerloff was opnieuw 

getrouwd met Tryncke Auckedr, dan zijn weduwe.532

Uit dit huwelijk:
18 juni 1625: Oedts Riencxz wordt aangesteld tot voogd over zijn vrouw Ancke 

Gerloffsdr, in haar achttiende jaar, het jongste weeskind van Gerloff Piers en Tiescke 

Scheltedr te Arum.533

1.  Bauck Gerloffs, geb. ca. 1596, tr. (3de procl. Leeuwarderadeel 
[gerecht] 3 juli 1613) Marten Harmens, van Huizum, verhuist in 1626 
van Huizum naar Watsemazaete te Arum, overl. ald. in nov. 1636, 
mogelijk zn. van Harmen Romckez en Jets Lolckedr.
17 nov. 1636: enkele dagen geleden is Marten Harmens overleden; op verzoek 

van Jan Jaspers op Het Bildt en Gerben Hiddes te Arum wordt zijn sterf huis 

verzegeld.534

8 febr. 1637: op Watzmasate te Arum wordt het sterf huis beschreven van Marten 

Harmens en Bauck Gerloffsdr; hun dochter Tieetske, in haar 21ste jaar, is de 

vrouw van Gerben Claessen te Achlum, ook minderjarig en bijgestaan door zijn 

vader Claes Gerbens; de neven van vaders- en moederskant Harmen Romckes 

bij de Leyen en Joucke Wpts te Kimswerd worden aangesteld tot voogden 

over weeszoon Gerloff Martens, in zijn negende jaar; verdere familieleden 

zijn Baardt Claesz te St. Annaparochie, Jan Jaspers ald. en Harmen Tierckx 

te Ferwerd; vastgoed: de huizing op Watzemasate te Arum, waarvan ½ in mei 

1626 was aangekocht met recht van huur van 47 pm minus 3 eins onder die 

boerderij van de voogden van Tieetske Bonnedr; ook de weeskinderen komt 47 

pm minus 3 eins land toe, voorts het recht van huur van 13 en 5 pm in de sate; 

af komstig van de vader: 2 pm lands te Rauwerd (gebruikt door Pytter Oeges); 

staande echt is erg veel land aangekocht zoals 8 pm 4 eins te Hornstrasate te 

Arum van de erven van de secretaris Attema van Tietjerksteradeel, tevens – in 

1632 – ½ van 5 pm van diezelfde erven.

Uit dit huwelijk:
1637: Harmen Romckes overlegt een rekening van zijn voogdij over Gerloff.535

1637: Claes Gerbens overlegt een rekening van zijn voogdij over de weeskinderen 

van Marten Harmens; onder andere een ontvangst van Douwe Ebes van f120, 

1637.536

1643, 1645, 1648 en 1653: voogdijrekeningen worden overlegd ten behoeve van 

Gerloff Martens, onder andere door Joucke Upts, die tussen 1645 en 1648 

overleed.

De erfgenamen van Marten Harmens waren in 1640 eigenaar van Jarringasate, 

stem 5, groot 63 pm, te Kimswerd.

1)  Tietske Martens, geb. ca. 1617, overl. Watsemasate te Arum, tr. 
voor 1637 Gerben Claessen Ludum, boer op Watsemasate, zn. van 

Claes Gerbens Ludum en diens eerste vrouw; hij hertr. in 1654 
Doutsen Idedr (dr. van Ede Sipckes).
1654: op Watsemasate te Arum wordt het sterf huis beschreven van 

Tietske Martens; weduwnaar Gerben Claessen Ludum is hertrouwd met 

Doutsen Idedr; Pier Siercx, ontvanger en dorprechter te Kimswerd, en 

Gerloff Martens Watsema te Harlingen worden aangesteld tot voogden 

over de weeskinderen Yif ke, vijftien, Marten, in zijn dertiende, Bauck, 

in haar tiende, Trijntie, in haar zevende, en Tytie, in haar vijfde jaar oud; 

Gerben is boer op Watsemasate, 67 pm 8 eins; zij zijn eigenaar van de 

ene ½, Gerloff Martens Watsema van de andere ½; inclusief recht op 

huur van 10 en 13 pm is er een heleboel landbezit, heinde en ver; afgezien 

van het vastgoed was de inbreng van Gerben ten huwelijk 2867 goudgld., 

van Tietske 3242 goudgld.537 Meteen aansluitend wordt de nalatenschap 

opgesomd van grootvader Claes Gerbens Ludum, die tevoren te Achlum 

was overleden, dit om een juist beeld te krijgen van de inbreng van 

Gerben bij zijn huwelijk met Doutsen Idedr (bijgestaan door haar vader 

Ede Sipckes).538

2)  Gerloff Martens Watsema, geb. ca. 1629, te Harlingen 1654.
2.  Tyets Gerloffs, geb. ca. 1599, testeert te Arum 3 aug. 1625, overl. 

Ysbrechtum in 1626, tr. voor 1618 Bonne Hotzes Lyklama, geb. 1582/’83, 
overl. juli 1624, begr. Ysbrechtum (k.), wedr. van Tyetscke Doeckedr.a

20 maart 1626: op Watsemazaete te Arum wordt het sterf huis beschreven 

van Tied Gerloffsdr, weduwe van Bonne Hotzis Lyklama, op verzoek van 

Martten Harmens en Bauck Gerloffsdr, echtelieden te Huizum, zuster van 

de overledene, tevens eigenares van ½ van de huizing etc. op Watsema, Oeds 

Riencksz en Antcke Gerloffsdr te Arum, Syerck Hillis Buualda en Frouck 

Hotzedr Lyklama te Oosterend, Meye Hotzes Lyklama te Ysbrechtum, ooms 

van het weeskind en verwanten van Syerck Janz en Tied Pyersdr te Kimswerd; 

genoemde Meye en Oeds worden tot voogden aangesteld over het kind Tyetscke 

Bonnedr, ca. twee jaar oud; vastgoed: ½ van de huizing op Watsema en van 25 

pm eigen landen in die boerderij, recht van huur van 13 pm van de armen van 

Arum en van 5 pm van Abbe Attema, secretaris van Tietjerksteradeel, voorts ½ 

van 67 pm 4 eins te Kimswerd volgens de laatste recente opmeting, afgekomen 

van Gerloff Piers, die dat land onder zijn sate gebruikte en dat deels van zijn 

a  Uit dit huwelijk: Sibbeltie Bonnesdr Lycklama, van Ysbrechtum, tr. 1e (3de procl. 

Wonseradeel [gerecht] 25 nov. 1626) Wopke Bauckis, van Goënga; tr. 2e Frans Gosses 

Heringa.

  1642: Igge Meyesz Algera en Bottie Reynsdr, weduwe van Birde Wopckes te Abbega, 

overleggen een rekening van de voogdij sedert de scheiding van 9 sept. 1639 over 

Tietske, weesdochter van wijlen Wopcke Bauckes; haar moeder Sibbeltie Bonnes 

Lycklama is hertrouwd met Frans Gosses Heringa (WYM Q8 52).
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ouders geërfd had, deels aangekocht; vorderingen op Douue Aebes, koopman 

te Kimswerd, van 134 goudgld. 8 st. en op Oeds Teunis en Syouck Aebedr te 

Kimswerd van 2/3 van 200 goudgld. (de overige 1/3 van de vordering was van 

Oeds Riencksz); van haar vader had het weeskind alleen ½ van 8 pm 4 eins te 

Ysbrechtum geërfd, de andere ½ van dat perceel was toegevallen aan Sibbel, 

voordochter van vader Bonne bij zijn eerste vrouw Tyetscke Doeckedr.539

Uit dit huwelijk:
24 jan. 1627: Oeds Riencksz te Arum wordt als voogd vervangen door Martten 

Harmens te Arum, aangetrouwde oom van Tietcke Bonnedr, ca. drie jaar oud, 

weesdochter van Bonne Hotsis Lyclama bij diens tweede vrouw Tied Gerloffsdr, 

beiden overl.; Meye Hotsis Lycklama te Ysbrechtum blijft aan als voogd.540

1635: zowel Meye Hotses Lycklema te Ysbrechtum als Marten Harmens te Arum 

overleggen een rekening van hun voogdij sedert 1632 over Tzyetske Bonnedr 

Lycklama, de jongste dochter van Bonne Hotses Lycklema en Tyed Gerloffsdr; 

er is sprake van de zuster van het kind Sibbel Bonnedr, weduwe van Wopcke 

Bauckes.541

Tzyetske Bonnedr, geb. ca. 1624, vermoedelijk overl. kort na 1635.
3.  Ancke Gerloffs, geb. ca. 1608, testeert 2 aug. 1637, overl. Arum 1637/’38, 

tr. 1e voor 1625 Oeds Riencksz, te Arum, zn. van Rienck Douuis, boer 
op Allingazaete; tr. 2e Gerben Hiddes, geb. (Hidaard) 1607/’08, boer 
te Arum (1638), op stem 8 te Ried (groot 70 pm) (1640) en op een 
sate te Winsum (groot 112 pm) (1644-’66), eigenaar van stem 31 te 
Menaldum (1638, gebruikt door Jan Dirx), overl. 19 okt. 1671, begr. 
Winsum (k.), zn. van Hidde Peters te Hidaard en Dyeucke Jacobs; 
hij hertr. voor 1644 Lisbet Annes Rispens.
1620: te Hidaard wordt de nalatenschap beschreven van Hidde Peters; zijn 

weduwe, Dyeucke Jacobs, is hertrouwd met Gysbert Hendricz; kinderen uit het 

eerste huwelijk zijn Gerben, twaalf jaar, Rins, tien, Tyets, vijf, en Peter, twee 

jaar oud.542

1625: weesrekening sedert 1620 door voogd Jan Jacobs Sybranda te Witmarsum.543

1632: verkoop bij decreet door Jan Jacobs Sybranda als voogd over Gerben en 

Tyetz Hiddes en Taeckle Hendrixz als man van Rints Hiddedr voor ½ en de 

erven van Here Pytters voor de andere ½ van onder andere 2 pm te Sippens 

onder Wommels.544

1637: f inale afrekening door Jan Jacobs Sybranda te Witmarsum van zijn 

voogdij sedert 1632 over Tyets Hiddes, in haar 23ste jaar, dan vrouw van Obbe 

Jacobs te Nijland en bijgestaan door haar zwager Taecke Hendricx.545

1638: beschrijving te Arum van de nalatenschap van Antke Gerloffs ten huize 

van haar weduwnaar Gerben Hiddes; bloedverwanten van beide partijen 

(namelijk Antke met haar voorkind en Gerben) zijn Jan Jacobs Sybranda, 

mederechter van Wonseradeel, te Witmarsum, Jacob Jacobs Bootsma te 

Hartwerd, Douue Rienx te Arum (voogd over de dochter Hansck Oedsedr, 

in haar negende jaar) en Jan Sierx [Hilverda] te Kimswerd (voogd over Oeds 

Gerbens, haast vier jaar oud); er is een stevige vordering op Gysbert Hendrix 

te Hidaard en nog een vordering op die Gysbert vanwege landhuur; twee 

huurcontracten dateren uit 1635: Gerben Hiddes en Antje Gerloffs huren ½ 

van een sate van 75 pm (plus ½ van 6 pm en 6½ pm) van Douue Rienxz te Arum 

als voogd over het weeskind van Oedts Rienxz en 1/3 van de sate van 75 pm van 

diezelfde Douue Rienxz als voogd over de weeskinderen van Jan Jacobs; Antke 

had 1/6 van die sate ingebracht ten huwelijk met Gerben en ook ½ van 6 pm 

te Arum, aangekocht tezamen met Oeds Rienx; Antke had 8 pm 2 eins geërfd 

en er was nog een sate te Menaldum (groot 39 pm) en 7 pm lands eigen; in 1633 

was al een scheiding geregeld tussen Antke Gerloffs en Hansck Oedsedr; Jan 

Siercx Hilverda spant zich in voor de huidige scheiding van 1638; inbreng ten 

huwelijk van Gerben Hiddes was volgens akte uit 1638 4200 goudgld.; kopie 

van het testament van Antke van 2 aug. 1637, waarbij zij verschillende aandelen 

land bespreekt aan voordochter en nazoon; ook een kopie opgenomen van het 

testament van Tyed Gerloffsdr, weduwe van Bonne Hotses te Arum, van 3 aug. 

1625, te Ysbrechtum overleden; erfgename is haar dochter Tyetscke Bonnedr, 

maar mocht die kinderloos overlijden, dan keert testatrices goed terug naar 

haar bloedverwanten.546

1637: de nalatenschap wordt beschreven van Ancke Godtvrients Hoytema, 

die ca. 1625 getrouwd was met Tiete Annes Rispens, die na haar overlijden 

hertrouwd is met Trijntie Cornelis; uit het eerste huwelijk onder andere Lysbet, 

in haar zesde jaar oud; de grootste vordering op het sterf huis is één van 1000 

goudgld. en wel van zijn zuster Elisabeth Annedr.547

1638: Gerben Hiddes te Arum leent 300 goudgld. van Simcke Simckes te 

Wommels, in 1649 f200 en in 1655 f400, hij en Lisbet te Winsum zijn in 1644 

500 goudgld. schuldig aan Piecke Taeckles en Jetske Sipckes te Tzum, zij lenen 

in 1644 300 goudgld., in 1650 f500 en 175 goudgld. (geregistreerd in 1667), in 

1651 500 goudgld. van Jan Jacobs Sybranda, mederechter van Wonseradeel, in 

1652 f150, in 1658 f1500 en in 1660 300 goudgld.548

1646: te Welsrijp wordt het sterf huis beschreven van Tiete Annes Rispens; Idts 

Annes Rispens te Ried en Gerben Hiddes te Winsum worden aangesteld tot 

voogden over de weeskinderen uit het tweede huwelijk met Trijntie Cornelis; 

de grootste vordering op het sterf huis is één van 800 goudgld. van Gerben 

Hiddes en zijn vrouw.549

1656: Gerben Hiddes te Winsum heeft uit naam van zijn zoon Oeds Gerbens 

een schuld van 500 goudgld. bij Jacob Stevens te Leeuwarden als gevolg van 

procedures contra Seerck Pytters.550

1666: Gerben Hiddes te Winsum verkoopt huizing, watermolen enz. van de 

door hem gebruikte sate te Winsum (groot 112 pm) aan zijn schoonzoon en 

dochter Sipke Hotses en Antie Gerbens [getrouwd Leeuwarderadeel, gerecht, 

17 juni 1665] voor 5825 goudgld.551
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Uit het eerste huwelijk:
1)  Hansck Oetsedr, tr. Leeuwarden (stadh.) 19 dec. 1645 Sierck 

Pieters, boer te Bilgaard onder de klokslag van Leeuwarden, 
zn. van Pieter Siercx en Antje Cornelis.

Uit het tweede huwelijk:
2)  Oeds Gerbens, geb. Winsum ca. 1634, te Arum 1659, later te 

Rinsumageest, overl. na 1675, tr. Dantumadeel (gerecht) 31 jan. 
1658 Trintie Binnes (Bennes), van Rinsumageest.
1659: Oedts Gerbens te Arum leent f200 van Hidde Taeckes te Ysbrechtum 

(geregistreerd in 1675).552

54/55.2. Dued Piersdr, tr. 1e ca. 1585 Ebe Pieters, te Kimswerd, overl. na 
1597; tr. 2e in 1607 Pier Sibles; hij hertr. waarsch. in 1617553 Trijn Juryans, 
weduwe van Philips Wybes, en tr. 3e in 1620554 Eelck Pytters, weduwe van 
Claas Sipkes.
1607: op verzoek van Dued Piersdr, weduwe van Aebe Pieters en hertrouwd met 

Pier Sibles te Kimswerd wordt de inventaris beschreven; oom Jelmer Pieters te 

Harlingen wordt aangesteld tot voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk, 

Pieter, 21, Siouck, in haar negentiende, Douwe, in zijn zeventiende, Tiedt, in haar 

vijftiende, Jelte, in zijn twaalfde, en Hiscke, in haar negende jaar oud; vastgoed: de 

boerenhuizing; er staat een schuld van 2000 goudgld. bij de gemeenschappelijke 

erven van Pier Gerloffs en An Taeckedr volgens akkoord van 13 juni 1606; Dued 

was voor 1/5 erfgename van hen; ook een schuld van 738 goudgld. bij Jelmer Pieters 

volgens akte/afrekening van 25 juni 1604 en onder meer nog een schuld van 100 

goudgld. aan Gerloff Piers en Wpt Jouckes, zijn zwager; er dient orde op zaken 

gesteld te worden: hiertoe staan Romcke Gerlofs als voogd over het weeskind Jelte 

Piers, Wpt Jouckis uit naam van zijn vrouw Syts Piers en Sirck Jans uit naam van 

zijn vrouw Tiedt Piers tegenover Duedt Piersdr, die haar landen te Kimswerd 

verkocht aan haar broer Gerloff Piers; zij zal van de opbrengst de anderen 

af betalen.555

Uit het eerste huwelijk:
1.  Pieter Abez, geb. ca. 1586, te Tzummarum (1618), koopman te 

Harlingen (1657), Vlaams doopsgezind lidmaat ald. (1665), tr. 1e 
Kimswerd 27 febr. 1614 Syts Lasedr, geb. Arum ca. 1587, dr. van Laes 
Tiaerdtsz en Fedt Sydsdr;a tr. 2e Grietie Joostes, Vlaams doopsgezind 
lidmate te Harlingen 1665.
11 dec. 1663: koopman Pieter Aebes wordt als stiefvader (lees: zwager?) 

aangesteld tot curator over Dina Joostes Heyns, vrouw van Ulbe Renverts 

Baske, in verband met een scheiding.

Uit het eerste huwelijk:

a  J.W. Heringa, Heringa’s uit Dongjum, Franeker, 1978, pag. 77.

1)  Aebe Pyters, koopman te Harlingen, Vlaams doopsgezind 
lidmaat ald. 1665, testeert 1 juli 1690, overl. (Harlingen) voor 
26 maart 1692, tr. Harlingen (Vlaams doopsgez. gem.) 6 april 
1640 Trijntie Joosten Heins, Vlaams doopsgezind lidmate ald. 
1665, overl. voor 26 maart 1692.
16 juni 1659: Ebe Pytters, burger koopman, wordt aangesteld tot voogd 

over Trijntie, 21, en Teunis, twintig jaar oud, de weeskinderen van wijlen 

Wybe Egberts en Trijntie Teunis.556

11 jan. 1680: de doopsgezinde koopman Aebe Pieters wordt aangesteld tot 

voogd over Joost, 25 jaar oud, weeszoon van Haye Jans en Lysbeth Joosten 

Heins.

1680: de nalatenschap wordt beschreven van Lysbeth Joostes, weduwe van 

Haye Jansen, op verzoek van de kooplieden Aebe Pieters en Cornelis en 

Ysbrandt Joosten Heyns als voogden over Joost, ca. 25, en Jan, twaalf jaar 

oud, Hayes; er was voor f6617 aan houtwaren.557

26 maart 1692: grootvader Aebbe Pyters, die 1 juli 1690 getesteerd had, is 

overleden en ook grootmoeder Trijntie Joosten Heins; er worden voogden 

aangesteld over de weeskinderen van hun dochter Dina Aebbes bij Simen 

Grettinga; overige kinderen: Joost en Sytske Aebbes.

2)  Laes Pytters (Waterlands doopsgezind), koopman te Harlingen, 
overl. ald. 5 sept. 1682, tr. 1e Harlingen (stadh.) 16 dec. 1648 
Dieucke Jelles (Waterlands doopsgezind), overl. Harlingen 17 
sept. 1655, dr. van Jelle Tieerds; tr. 2e Harlingen (stadh.) 23 febr. 
1661 Elbrigh Reiners Pybema.
1661: de inventaris wordt beschreven ten huize van Laas Pytters, die 

hertrouwd is met Elbrichtie Reyners Pybema, op verzoek van Jelle 

Tieerds als voogd over de voordochter Sytske Laeses bij wijlen zijn 

dochter Dieuwke Jelles; er is onder andere sprake van trouwpenningen 

van Foecke Pytters Roos, welke het weeskind toekomen; vervolgens wordt 

de inbreng ten huwelijk van Elbrichtien Reiners beschreven.558

13 okt. 1682: oom van vaderskant Aebbe Pieters, doopsgezind koopman, 

wordt aangesteld tot voogd over Sytske, weesdochter van de koopman 

Laas Pieters bij Dieuwke Jelles.

2.  Syouck Aebes, geb. ca. 1589, ged. op belijdenis Kimswerd 6 okt. 1626, 
tr. Oeds Theunis, ged. op belijdenis Kimswerd 6 okt. 1626, hij hertr. 
Kimswerd 29 maart 1640 Sijke Thomas.
Uit dit huwelijk:
1)  Antye Oedses, geb. 1610/’11, ged. op belijdenis Kimswerd 11 juli 

1627, overl. 23 okt. 1633, begr. Kimswerd (k.), tr. Hitsum 22 april 
1632 Pier Tymens; hij hertr. Kimswerd 9 maart 1638 Lysbeth 
Reyns, van Vlieland.

2)  Reynu Oedses, ged. op belijdenis Kimswerd 11 juli 1627, tr. 
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(ondertr. Kimswerd in 1636, 1ste procl. Tzummarum 21 febr. 
1636) Meynert Tyerks, van Firdgum.

3)  Atte Oedses, ged. op belijdenis Kimswerd 11 juli 1627.
4)  Aeff ke Oedses, ged. op belijdenis Kimswerd 7 april 1626, woonde 

ald. 1660, tr. (ondertr. Kimswerd 28 maart 1641) Anske Gerryts, 
woonde ald. 1660.

5)  Teunis Oedses, ged. op belijdenis Kimswerd 7 april 1626, tr. 
Kimswerd 13 juni 1644 Ibel Meinses.

3.  Douwe Aebes, geb. ca. 1591, koopman te Kimswerd, overl. ald. in 
1657, tr. 1e Wonseradeel (gerecht) 30 aug. 1623 Fedtke Claeses, van 
Sexbierum, overl. Kimswerd; tr. 2e in 1640 Trijntje Harmens, dr. van 
Harmen Pytters en Pyttje Claesses.
1640: Jan Jans te Arum overlegt de rekening van zijn voogdij sedert 1639 over 

Trijntje Harmens, weesdochter van Harmen Pytters en Pyttje Claesses te 

Kimswerd, inmiddels getrouwd met Douwe Aebes ald.559

1641: te Kimswerd wordt de nalatenschap beschreven van Fettie Claeses; haar 

weduwnaar, Douwe Aebes, koopman, is hertrouwd met Trijntje Harmens; de 

ooms Pytter en Jelte Aebes treden op voor de kinderen uit het eerste huwelijk, 

Lysbeth, veertien, en Aebe, vier jaar oud, Douwes.560

2 febr. 1653: Douwe Eebes, koopman te Kimswerd, wordt aangesteld tot voogd 

over Jan, 22 jaar oud, weeszoon van Jan Jansen te Houw onder Cornwerd en diens 

eerste vrouw Antie Harmens en ook over de kinderen uit Jans tweede huwelijk.561

1657: koopman Douwe Aebes is te Kimswerd overleden, nalatende een weduwe 

Trijntje Harmens en kinderen Lysbeth Douues, in haar 31ste jaar oud, vrouw 

van Sytse Reins, koopman te Kimswerd, en Aebe Douues, in zijn 22ste jaar oud, 

uit zijn eerste huwelijk met Fedtie Clasedr; inventarisatie op verzoek van oom 

Pyter Aebes (die voogd wordt over Aebe) en Aebe Pyters, kooplieden en burgers 

te Harlingen; de weduwe Trijntje wordt bijgestaan door haar broer Jacob 

Harmens te Oosterbierum en zwager Marten Thomas te Sexbierum; er wordt 

boelgoed gehouden ten behoeve van de crediteuren en er was een vordering op 

Jelte Aebes, bakker te Sexbierum.562

Uit dit huwelijk:
22 juni 1657: Pytter Aebes, doopsgezind koopman te Harlingen, wordt 

aangesteld tot voogd over Aebe, twintig jaar oud, weeszoon van Douwe Aebes 

en Fedtie Clases, beiden te Kimswerd overleden.563

1)  Lysbeth Douwes, geb. ca. 1627, tr. Kimswerd 29 juli 1647 Sytse 
Reins, koopman ald.

2)  Aebe Douwes, geb. ca. 1636, overl. na 1657.
4.  Tiedt Aebesdr, geb. ca. 1593, tr. (att. van Kimswerd 23 febr. 1617) 

Thomas Thomisz, te IJlst.564

1625 en 1628: Thomas Thomisz, bakker te IJlst, treedt op als voogd over de 

kinderen van Syts Thomas te Arum (die ca. 1590 getrouwd moet zijn).

Uit dit huwelijk:
Ebe Thomas, tr. IJlst 11 febr. 1649 Waltie Minnes, geb. Sneek ca. 
1629, dr. van Minne Douwes.
27 nov. 1640: onder andere de doopsgezinde Doye Douwes wordt 

aangesteld tot voogd over onder andere Waltie Minnes, in het twaalfde 

jaar oud, weesdochter van Minne Douwes.565

5.  Jelte Aebes, geb. ca. 1596, ged. (doopsgez.) Sexbierum 22 mei 1643, 
bakker ald. (1657), tr. Barradeel (gerecht, op att. van Kimswerd 
maart 1626, spiering te Pietersbierum 11 april 1627) 23 april 1629 
Diuke Claesisdr, van Pietersbierum, ged. (doopsgez.) Sexbierum 28 
april 1637.
Uit dit huwelijk:
1-3)  kinderen, ged. Sexbierum 28 april 1637, waaronder:
-  Aebe Jeltis, geb. 1633/’34, deed belijdenis Sexbierum 27 april 

1662, koopman ald., overl. 26 aug. 1696, begr. Sexbierum (k.), 
tr. Harlingen 3 april 1658 Trijntje Aebeles (Haebeles).

-  Doedtie Jeltes, tr. (1ste procl. Sexbierum 21 juli 1650) Doye 
Haeytzes, te Pingjum.

4)  Tietke Jeltes, ged. Sexbierum 22 juli 1637.
5)  Claes Jeltes, ged. Sexbierum 23 aug. 1640.
6)  Fed Jeltes, ged. Sexbierum 27 nov. 1642.

6.  Hiscke Aebesdr, geb. ca. 1599, overl. Kimswerd voor 1624, tr. Pier 
Wyerts, zn. van Wierd Agges te Arum; hij hertr. (ondertr. Kimswerd 
19 okt. 1623) Antje Heins, van Achlum.
1623: te Kimswerd wordt de nalatenschap beschreven van Hiscke Aebedr; 

haar weduwnaar Pier Wierdts is hertrouwd met Antje Heins; Hiscke laat 

een dochter na, Lysbeth Piers, bijna twee jaar oud; voogden worden de ooms 

Pyter Aebes te Tzummarum en Douwe Aebes te Kimswerd; present is tante 

Siouck Aebedr, vrouw van Oeds Teunis te Kimswerd; het huis binnen het dorp 

Kimswerd wordt getaxeerd op 375 goudgld.; de weduwnaar wordt bijgestaan 

door zijn vader Wierd Agges te Arum; het kind komt 400 goudgld. toe voor 

moedersgoed.566

Uit dit huwelijk:
Lysbeth Piers, geb. ca. 1622, tr. voor 1665 Sytse Sytses, overl. Arum 
(voor) 1665.
1665: ten behoeve van de scheiding wordt de inventaris beschreven van 

Sydtse Sydtses, overl. te Arum; zijn eerste vrouw was Lysbeth Piers en bij 

zijn weduwe Foeck Gerloffs had hij drie kinderen.567

25 april 1666: oudoom Agge Wierds, ontvanger van Arum, en neef Aebe 

Pytters, koopman te Harlingen, worden aangesteld tot voogden over 

Sytse en Hys, de weeskinderen van Sytse Sytses, overl. te Arum, bij wijlen 

Lysbeth Piers.
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1669: genoemde Agge en Aebe overleggen een rekening van hun voogdij 

over genoemde kinderen van Sytse; Hys is inmiddels de vrouw van 

Douwe Ales te Kimswerd.568

54/55.3. Jelte Piers, overl. voor 1595, tr. Lijsbeth Scheltedr, overl. Engelum 
tussen 1606 en 1608, dr. van Schelte Hessels en Tyets Feddedr (vermeld 
sub 54/55.1); zij hertr. voor 1595 Romcke Gerloffs.
1608: Romcke Gerloffs te Engelum, die door het Hof van Friesland is aangesteld 

tot voogd over Tiam Jeltedr, wil een rekening overleggen van zijn voogdij; Tiam 

wordt bijgestaan door haar oom Gerloff Piers en haar aangetrouwde oom Wpt 

Jouckez.569

Uit dit huwelijk:
Tiam Jeltedr, geb. voor 1595, komt waarschijnlijk 17 juli 1641 met 
attestatie naar Franeker, tr. voor 1611 Rintse Aetes, te Engelum (1611), 
later te Vrouwenparochie, verm. overl. tussen 1637 en 1641.
1611: Rintze Aethez te Engelum verkoopt als man en voogd van Tyampck Jeltedr 

bij decreet 31 pm binnen Kimswerd, hun toegevallen volgens scheiding van 13 

juni 1606; kopers worden Syerck Jans en Tied Pyers te Kimswerd.570

1617-1637: Rintse en zijn vrouw sluiten leningen af van 350, 800, 500 en 400 

goudgld.571

1627: Rintse Aetes en Tiamke Jeltedr te Vrouwenparochie lenen 600 goudgld. 

van Gerloff Romckes te Dronrijp.572

1628: zij lenen f400 van Gerloff Romckes en Bauck Lolckedr te Dronrijp.573

1624: Rintze Atis en Tiamke (Romckedr verbeterd in:) Jeltedr lenen 1000 

goudgld. van Sierck Jansen en Tiet Piers te Kimswerd.574

Uit dit huwelijk:
1)  Anke Rintses, ged. Vrouwenparochie 16 april 1624.
2)  Sydtske Rintses, ged. Vrouwenparochie 16 april 1624.
3)  Tyetske Rintses, ged. Vrouwenparochie 16 april 1624.
4)  Ydske Rintses, ged. Vrouwenparochie in 1630.

54/55.5. Tiedt Piers, overl. Kimswerd 29 april 1656, begr. ald. (k.), tr. voor 
1607 Sierck Jans, overl. Kimswerd 31 juli 1629, begr. ald. (k.).
1623: een scheiding van landen te Pingjum wordt geregeld tussen Rompcke Greutsz 

als voogd over Wyb Wopckedr en dr. Joannes Henrici Hansma te Leeuwarden als 

man van Fetke Wopckedr, erven van Wopcke Auckes en Gerls Greuds te Bolsward, 

Syrck Jans te Kimswerd en Antie Fermersdr, weduwe van Odde Sytses te Pingjum 

enerzijds en de kinderen van Jan Ulbes anderzijds: het betreft bezit in de sate op het 

Bootlandt onder Pingjum, waar Jan Ulbes boer was en is overleden.575

1631: Tet Piersdr, weduwe van Sierck Jansz, koopt ¼ van 4½ pm in haar sate (stem 1, 

64½ pm te Kimswerd) van ... Hansz te Harlingen, die hij van zijn vader geërfd had, 

voor 195 goudgld.576

1658: een scheiding van landen wordt geregeld onder de erfgenamen van Sierck 

Jans en Ted Piers, namelijk Jan Siercks te Makkum voor ¼, Pier Siercks, ontvanger 

van Kimswerd, voor ¼, Douue Bauckes, ontvanger van Ferwoude, als voogd over de 

kinderen van Antie Sierx en Sicke Hayes Gerlsma voor ¼ en Gerlt Siercks, vrouw van 

Tyalle Sipckes Fopma te Klooster Anjum voor ¼.577

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Siercks, overl. Makkum in 1679, tr. 1e Bauck Rinses; tr. 2e 

Wonseradeel (gerecht) 4 dec. 1662 Antie Hessels, weduwe van Robijn 
Claesen.
1662: de nalatenschap van Robijn Claesen wordt beschreven; diens weduwe 

Antie Hessels is opnieuw getrouwd met Jan Sierks te Makkum; de oudste zoon 

Claes van Robijn is ca. zeventien jaar oud.578

1679: Jan Siercx is ten huize van zijn zoon Rinse Jans te Makkum overleden; 

erfgenamen zijn genoemde Rinse, tevens als voogd over Bauck Hansdr, 

dochter van zijn zuster Wytscke Jans, en Hylck Jans, weduwe van Jan Nannes; 

beschreven worden zilveren bekers met “Goyckien Piers en Ittie Gerryts”, 

met “Geertie Goytjens” en lepels met “P.S.J.J.”; bij een vordering op Hans 

Mackes en Wytske Jans van f250 is sprake van een aandeel in de nalatenschap 

van Jans broer Pier Siercks; vastgoed: de huizing te Makkum, waar Rinse 

woont, en 8 pm lands te Pingjum (gebruikt door Tialling Piers), welke twee 

goederen volgens akkoord van 29 dec. 1661 door Jan Siercks zijn besproken 

aan zijn kinderen bij zijn eerste vrouw Bauck Rinses; er is nog een huis te 

Makkum.579

1682: Rinse Jans overlegt een rekening van zijn administratie ter redding 

van de boedel van zijn vader Jan Siercks ten behoeve van zijn zuster Hylck 

Jans (gesterkt met haar bruidegom Sierck Jans) en Baucke Sickes Gerlsma 

als voogd over Bauck Hanses; in 1680 is alle vastgoed verkocht: de 8 pm voor 

f476.15.-, Rinses huis te Makkum voor f514.3,- en het andere huis voor f497; 

in totaal f1751.16.- profijtelijk en f924 schadelijk, zoals een lening van Rinse 

Jans van f280 aan zijn vader bij het aanvaarden in 1661 van de huur van het 

huis; er resteert f 827.16.-; er zijn vorderingen op Hylk Jans, weduwe van Jan 

Nannes, van f164, op Hans Mackes en Wytske Jans van f430 en op Rinse Jans 

van f304.580

Uit het eerste huwelijk:
1)  Rinse Jans, geb. ca. 1639, overl. Makkum tussen 1682 en 1685, tr. 

Wonseradeel (gerecht, ondertr. 31 okt. 1657) 21 juli 1660 Jetske 
Pytters, weduwe van Oege Foppes Algera te Kornwerd.
1658: Jetske Pytters, weduwe van Oege Foppes Algera te Kornwerd 

hertrouwt Rinse Jans; uit haar eerste huwelijk: Jantien, in haar zestiende, 

en Attie, in haar veertiende jaar, Oeges.581

2)  Wytske Jans, tr. 1e Hans Mackes, overl. voor 1679; tr. 2e voor 1679 
Haye Hayes, te Makkum.
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3 febr. 1679: oom Rinse Jans te Makkum wordt aangesteld tot voogd over 

Bauck, veertien jaar oud, weesdochter van Hans Mackes en Wytske Jans 

te Makkum.

1685: Jancke Ughes, stiefdochter en erfgename van Rinse Jans te 

Makkum, overlegt een rekening van de voogdij sedert 1679 over Bauck 

Hanses; tot nieuwe voogden worden dan benoemd Haye Hayes en 

Freerk Jans, beiden gelastigden van de mennonietengemeente van 

Makkum; Haye Hayes was bovendien stiefvader van het kind; het kind 

had in 1682 f195 geërfd van grootvader Jan Siercks (in margine 1689: de 

weesdochter Bauck is overleden en Hylk Jans, vrouw van Claas Okkes, 

is haar erfgename).582

3)  Hylck Jans, tr. 1e (att. van Makkum 7 jan. 1661) Jan Nannes, 
van Ameland; tr. 2e in 1682 Sierck Jans, geb. (Makkum) ca. 
1628,583 lakenkoper ald., overl. ald. in 1684,584 zn. van Jan 
Siercx, kalkbrander, en wedr. van Trijntje Ages; tr. 3e Workum 
(stadhuis) 10 febr. 1686 Claas Okkes.
1683: te Makkum wordt de nalatenschap beschreven van Trijntje Ages, 

vrouw van Sierck Jans, lakenkoper, die hertrouwt met Hylk Jans; 

kinderen: Grietje, 25 jaar oud, Wypk, Fokel, Jan en Age Siercks; vastgoed: 

een kalkwerk en 1/6 van een estrikwerk.585

2.  Pier Siercx, dorprechter en ontvanger van Kimswerd, overl. ald. in 
1663, tr. Ydtje Joostesdr [Jaringa], geb. Kimswerd ca. 1613, overl. na 1663.
1663: te Kimswerd wordt het sterf huis beschreven van Piers Sierx, dorprechter 

en ontvanger ald.; erfgenamen zijn Jan Sierx te Makkum voor 1/3, Gerls Sierxdr, 

weduwe van Tialle Sipckes te Berlikum voor 1/3 en Haye Sickes te Zurich, 

Obbe Douues te Pingjum, man van Bauck Sickedr, Sierck Sickes te Kimswerd, 

Douue Bauckes, ontvanger van Ferwoude, als voogd over Rienck en Baucke 

Sickes, kinderen van Antie Sierx bij Sicke Hayes Gerlsma, voor 1/3; de weduwe 

is Ydtie Joostes; staande echt is gekocht: een huizing te Kimswerd, ½ van 4 pm 

te Cornwerd en ½ van een huis binnen Harlingen; Pier had ingebracht 21 pm 

in Doniasate te Kimswerd (gebruikt door Sierck Sickes) en een vordering van 

f1680 op Haye Sickes en Idtske Ockedr te Zurich; de totale inbreng van Pier 

bedroeg inclusief een erfenis van f500 van Gerlof Martens Watzema f5498, van 

zijn vrouw f5615.586

3.  Antie Sierxdr, overl. Zurich in 1653, tr. Zurich (att. van Kimswerd 
7 febr. 1630) Sicke Hayes Gerlsma, woonde op stem 1 te Zurich, 
mederechter van Wonseradeel, dorprechter en ontvanger te Zurich 
(1647), overl. ald. in 1650, zn. van Haye Alles Gerlsma, mederechter 
van Wonseradeel, en Rinck Bauckes.
1633: Sicke Hayes Gerlsma en Antke Sierxdr te Zurich kopen 10 pm ald. van 

Gerlof Tiernes, burger van Bolsward, en Gatse Pyters te Abbega, man van 

Meinsck Tiernedr, voor 1185 goudgld.587

1659: te Zurich wordt de nalatenschap beschreven van Sicke Hayes Gerlsma, 

mederechter van Wonseradeel, en Antke Sierxdr; tevens overleggen oom Pier 

Sierx, dorprechter en ontvanger van Kimswerd, en neef Douue Bauckes, ontvanger 

van Ferwoude, een rekening van de voogdij over Haye, 26, Bauck, 23, Sierck, 21, 

Baucke, achttien, en Rienck, dertien jaar oud, weeskinderen van Sicke, overl. in 

1650, en Antcke, overl. in 1653; grootvader is Haye Alles Gerlsma, mederechter; 

het boelgoed in 1658 bracht 2824 goudgld. 9 st. op; vastgoed: 1/3 van een sate te 

Zurich, groot 66 pm, en 1/3 van een huizing etc. te Kimswerd, af komstig (volgens 

scheiding van 1658) van Tied Sierx; verder vele stukken lands.588 

Uit dit huwelijk:
2 sept. 1654: Pier Siercx, dorprechter en ontvanger van Kimswerd, en Douwe 

Bauckes te Ferwoude worden aangesteld tot voogden over Haye, 22, Bouck, 

negentien, Sierck, zestien, Baucke, ca. twaalf, en Rienck, acht jaar oud, 

weeskinderen van Sicke Hayes Gerlsma, te Zurich overleden, en Antie Sierx, in 

1653 te Zurich overleden.589

1663: Douue Bauckes Fallinga, ontvanger van Ferwoude, overlegt de rekening 

van zijn voogdij sedert 1659 over Baucke en Rienck Sickes; Jittie Joostesdr, 

weduwe van Pier Siercx, ontvanger en dorprechter van Kimswerd, en de verdere 

erfgenamen van die Pier overleggen dan de rekening, ook sedert 1659, van de 

voogdij over Sierck, Baucke en Rienck Sickes, de minderjarige weeskinderen 

van Sicke Hayes Gerlsma; Haye Sickes Gerlsma is meerderjarig, Bauck Sickes 

is de vrouw van Obbe Douues.590

1)  Haye Sickes Gerlsma, geb. ca. 1632, ontvanger van Zurich (1672), 
overl. na 1681, tr. (att. van Parrega in 1660) Edtske Ockes, van 
Parrega.

2)  Bauck Sickes Gerlsma, geb. ca. 1635, tr. voor 1663 Obbe Douwes 
Bangama, te Pingjum (1683), zn. van Douwe Oedses Bangama, 
te Pingjum (1641), en Griet Johannes; hij hertr. Pingjum 17 
okt. 1675 Geertje Harkes, van Pingjum.
1679: ten huize van Obbe Douwes Bangama, weduwnaar van Bauck Sickes 

Gerlsma, te Pingjum wordt de inventaris beschreven en een scheiding 

geregeld; hij is al wat eerder hertrouwd met Geertje Harkes; Haye en 

Baucke Sickes Gerlsma, ooms, fungeren als voogden over Antje, in haar 

negentiende, Sicke, in zijn zestiende, en Oedts, in zijn elfde jaar oud, bij 

Bauck; zij bracht 22 pm, dat is 1/3 van wat haar ouders nalieten, in een sate 

te Zurich in; haar totale inbreng bedroeg 1760 goudgld. 4 st.591

3)  Sierck Sickes Gerlsma, geb. ca. 1638, huisman (pachter op 
Doniastate) te Kimswerd, ontvanger ald., overl. in 1672, tr. 
Kimswerd 12 jan. 1663 Grietje Riencx Harda, van Minnertsga, 
overl. Kimswerd in 1681, dr. van Rienck Freerx Haerda en 
Tytie Lammerts Beintema; zij hertr. Kimswerd 8 jan. 1672 
Heyn Sybes, van Pingjum.
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6 maart 1654: Jan Hilverda wordt aangesteld tot voogd over de twee 

weeskinderen van wijlen Rienck Freerx Haerda en Tyttie Lambarts.592

7 mei 1672: te Kimswerd wordt de nalatenschap beschreven van Sierck 

Sickes Gerlsma, huisman; zijn weduwe Grietje Riencx Harda is hertrouwd 

met Heyn Sybes; Haye Sickes Gerlsma, ontvanger van Zurich, en Baucke 

Sickes Gerlsma, ontvanger van Tjerkwerd, ooms, treden op als voogden 

over Sicke Sierks Gerlsma, in zijn zevende jaar oud; weduwe Grietje had 

12½ pm te Minnertsga ingebracht en nog ½ van 12½ pm ald., geërfd van 

haar broer Freerck Riencx, waarvan de andere ½ van haar moeder Tytie 

Lammerts was; het weeskind komt 20 pm 5 eins te Kimswerd toe; zijn 

vader had 1/5 van 6 pm 7 eins geërfd van Pier Siercx en 4/5 daarvan in 1664 

gekocht van zijn medeërfgenamen.593

1681: te Kimswerd wordt de nalatenschap beschreven van Grietje Rienx 

Harda; bij haar weduwnaar Heyn Sybes, zoon van Sybe Doeckes, had zij 

vier kinderen: Trijntje, Harmen, Tietje en Grietje; dezelfde voogden als 

in 1672 treden op voor haar zoon Sicke, dan zestien jaar oud, uit haar 

eerste huwelijk; zilverwerk met inscriptie “Douwe Jacobs Tierckma [haar 

stiefvader] en Tietie Lamberts Beyntema” en “H.A.G. en R.B.J.”.594

4)  Baucke Sickes Gerlsma, geb. 1641/’42, lidmaat te Tjerkwerd 1679, 
ontvanger (1672) ald., tr. Grytie Tiepkes, geb. 1647/’48, lidmate 
te Tjerkwerd 1679, overl. tussen 1718 en 1728, dr. van Tiepke 
Jacobs, mederedger van Franekeradeel, en Hiddtie Doeytses.
1698: Jacob en Grietie Tjepkes zijn ieder eigenaar van ¼ van stem 4 van 

Achlum.

5)  Rienckjen Sickes Gerlsma, geb. ca. 1646, tr. (ondertr. Workum 13  
sept. 1663) Johannes Johannes’ Postuma à Luininga, apotheker ald.

4.  Gerls Siercks, geb. ca. 1614, liet een sate te Stiens na, overl. in 1678, tr. 
(ondertr. Kimswerd 25 mei 1633) Tjalle Sipckes Fopma, geb. Hogebeintum  
1600/’01, in 1640 boer op stem 12 van Klooster Anjum (= Berlikumer 
Klooster), overl. Ried in 1661, begr. ald. (k.), zn. van Sipcke Sipckes 
Fopma en Lolck Fransdr Unia en wedr. van Geurtje Dircksdr.a

Uit dit huwelijk:
1)  Sipcke Tialles Fopma, in het Berlikumer Klooster 1679, overl. in 

jan. 1691, begr. Ried (k.).
2)  Sytske Tialles Fopma, geb. ca. 1641, overl. ca. 1672, begr. Ried (k.), 

tr. St. Jacobiparochie 29 dec. 1661 Arjen Lammerts, boer te Stiens, 
overl. ald. in 1679, zn. van Lambert Louwsz, te St. Jacobiparochie, 
en Jannichien Jarichsdr; hij hertr. in 1674 Saek Wybrens, weduwe 
van Jelle Watses.b

a  Uit Tjalles eerste huwelijk een dochter Geertje.

b  J.W. Heringa, o.c., onder andere pag. 115.

30 mei 1674: Arjen Lammerts wordt aangesteld tot voogd over Antie, in haar 

twaalfde, Tiallingh, in zijn negende, en Lou Arjens, in zijn vierde jaar oud, 

weeskinderen van wijlen Sytske Tialles, bijgestaan door Sipke Tialles.595

25 juli 1674: voogden worden benoemd over Antie, in haar negende jaar 

oud, weesdochter van wijlen Jelle Watses bij Saeckien Wibrants.596

25 febr. 1679: oom van moederskant Sipke Tialles te Berlikum wordt 

aangesteld tot voogd over Antie, in het zestiende, Tialle, in het veertiende, 

en Lou, in het tiende jaar oud, kinderen van wijlen Arjen Lammerts bij 

zijn eerste vrouw Sytske Tialles; de volle oom van moederskant Jacob 

Wybrens te Dongjum wordt aangesteld tot voogd over Sytske, in het 

vierde jaar oud, uit het tweede huwelijk met wijlen Saek Wybrens; Jarich 

Lammerts op Het Bildt is oom van al die kinderen van vaderskant.597

1679: te Stiens wordt het sterf huis beschreven van Arjen Lammerts op 

verzoek van Jacob Wybrens te Dongjum en Sipke Tialles te Berlikum, 

ooms van moederszijde van de weeskinderen; onder het vastgoed: ½ 

van een sate te Stiens (gebruikt door Pyter Gerbens), dat de kinderen 

van Sytske Tialles van hun grootmoeder was aanbeërfd, 1/3 van 7 pm te 

Oosterbierum, af komstig van Lammert Lous; een huurcontract van een 

sate te Stiens met ingang van 1671; de kinderen uit het eerste huwelijk 

komt, als medeërfgenamen van Gerlske Sierx, 981 goudgld. 21 st. toe 

en van moedersgoed volgens scheiding van 15 mei 1675 3140 goudgld.; 

inbreng van de tweede vrouw Saeckjen bij huwelijk bedroeg f620.598

6 nov. 1688: Sipke Tialles en Bauke Baukes te Stiens worden aangesteld 

tot voogden over Tialle en Lou Ariens.599

IX. De familie van Thiet Gerlofs

434/435. Gerlof, waarsch. af komstig uit Kimswerd, overl. voor 1503, tr. 
Fokel, waarsch. af komstig uit Pingjum, testeert Bolsward 1 febr. 1525, 
overl. in 1526.
1498: een Gerleff Eepa Abbaz heeft zich te Sneek misdragen.600

1501: Reenick Wynarichz en Fokel leven te Pingjum.601

Gerlof en Fokel waren eigenaren van Syptagoet te Pingjum, groot 50 pm, waarop 

schoonzoon Aene Pybez boer is en dat in 1546 bezit is van (de erven van) hun vier 

kinderen.602 Gezien de impact van het testament van Fokel is het waarschijnlijk dat 

Syptagoet van haar af komstig was: Fokel zal dus af komstig zijn uit Pingjum. 

Ook waren zij (mede)eigenaren van Melsma/Meyllemasaete te Kimswerd, dat in 1546 

bezit is van de erven van hun zoon Sybren en van hun schoonzoon Aene. Bovendien 

van Mynnerde en Donyasate te Kimswerd (waar zoon Pier Gerlofs in 1510 en 1513 boer 

was). Aangezien de zoon Pier al in 1503 en voor 1509 renten uit deze sates verkocht, 

moet dit bezit te Kimswerd van zijn (overleden) vader af komstig zijn: de herkomst 

van Gerlof moet dus in Kimswerd worden gezocht.
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1 febr. 1525: Fokel Gerlofs testeert; zij wil op het Minderbroedershof te Bolsward 

begraven worden; zij legateert aan St. Maarten “uus patroon” f1, aan de patroon te 

Kimswerd f6, aan de persoon 1 heel schild, aan de andere priesters 4 st., aan de persoon 

te Bolsward en mr. Haringh elk 6 st., aan heer Marten, haar biechtvader 12 st., aan 

de andere priesters 2 st., aan het St. Anthonis nieuwe gasthuis om te bouwen f2, aan 

het Heilige Kruis “toe broeren” 1 pond was, aan Onze Vrouwe Kapel te Kimswerd 

2 pond was; erfgenamen worden haar zonen Sybrin en Abbe, de kinderen van haar 

zoon Pier en haar dochter Thieth, die de state en 5 pm in het goed waar zij en (haar 

man) Anna op wonen, vooruit krijgen; de testratrice wenst dat zij hun zoon Pybe 

laten leren “datter een gued man wirde mey” en dat zoon Gerliff, vanwege zijn naam, 

na de dood van zijn ouders op de boerderij komt; zoon Sybrin bespreekt zij ook 5 pm 

in genoemd goed te Nes; de kinderen van Peer krijgen een rente van 13 klinkerden 

tot ze twintig jaar oud zijn, daarna wat hun toekomt; mocht Sybrin het bezit dat hij 

voor f26 van Fokel gekocht had niet behouden, dan moeten Anna en Thieth in de 

schade bijdragen; zoon Abba krijgt 4 goudgld. rente boven de helft, zoals bekend 

is, en daartegenover krijgen Sybrin en Thieth 4 goudgld. in de genoemde sate; huis 

en huisraad en al het overige wordt gelijk verdeeld onder genoemde erfgenamen; 

testatrice wenst dat Sybrin voogd wordt over de weeskinderen van Pier, van wie 

zij Gerleff en Wobbel met name noemt; de eerste krijgt laken voor een mantel, de 

tweede een rok en de “kleine vent” een mantel.603

Uit dit huwelijk:
1528: Sibrant Gerlofsz te Kimswerd procedeert voor zich en vanwege zijn broer Abbe 

en mede als voogd over de weeskinderen van Pier Gerloffs en vanwege zijn zuster 

Thiedt tegen Sybrandt Bonga.604

1528: Sibrant Gerleffsz te Kimswerd eist voor zich en vanwege zijn broer Abbe en als 

voogd over de weeskinderen van Pier Gerloffsz en vanwege zijn zuster Thyedt Gerloffsdr 

van Sibrant Bonga een rente van 9 klinkerden uit Hyrdingagoet te Pingjum.605

1.  Pier, volgt 434/435.1.
2.  Sybren, volgt 434/435.2.
3.  Abbe, volgt 434/435.3.
4.  Thiedt = 217.

434/435.1. Pier Gerlofs, “Grutte Pier”, boer op Doniasate te Kimswerd 1510, 
’13, befaamd zeeschuimer, overl. Sneek 28 okt. 1520,a tr. N.N.b

a  Worp van Thabor, Kronijk van Friesland, deel V, pag. 231.

b  Wat later leefde te Rauwerd een naamgenoot: in 1569 eist dr. Pieter Fritema, raad in 

het Hof van Friesland, dat de broers Johan, Christoffel en Wigbolt van Eusum hem 

1/3 delen van zeer vele bezittingen (met een zwaartepunt te Woudsend) laten volgen, 

waaronder het 1/3 deel van “d’zate daer Groote Pier op plucht t’wonen gelegen te 

Rauwert” (HvF YY8 62sqq.).

1510: Pieer Gerleffz te Kimswerd verkoopt aan Symen Henricksza en Teed te 

Harlingen een rente van 5 goudgld. uit Doenghegoed, dat hij bewoont, hem van 

wijlen zijn vader en moeder aanbeërfd, waarvan 3 goudgld. rente hem al in 1503 door 

Symen en wijlen Aelke waren betaald, terwijl dat voor de resterende 2 goudgld. dan 

wordt gedaan; de koopsom was 60 goudgld.606

1513: Pier Gerleffz te Kimswerd verkoopt aan Symen Henricks en Teed een rente van 

12 goudgld. uit Doengegued te Kimswerd in De Winkel, door hem bewoond, 1½ 

goudgld. uit Meyllemagued, bewoond door zijn broer Sybren, en 1½ goudgld. uit het 

kleine goed, Mynnerdegued bij de kerkbuurt, waarvan Symen, toen zijn vrouw Aef ke 

nog leefde, al 3 goudgld. gekocht en betaald had.607

1534: Seerp Seerpz Beyema, Joannes Arum en Wynandt Willemz, advokaten voor het 

Hof van Friesland, treden op als zoenslieden in een zaak, die voordien voor het Hof 

speelde tussen Symon Hendrixz van Harlingen voor zich, uit naam van zijn vrouw 

en vanwege zijn kinderen bij wijlen Aelcke en mr. Funger Syrsma en Sybrant Gerlofsz 

als voogden over de weeskinderen van Pier Gerlofsz over een rente van 12 goudgld., 

die Symon in 1513 van Pier had gekocht, namelijk 9 goudgld. uit Doenyeguedt, 1½ uit 

Meylumaguedt en 1½ uit Minnaerdaguedt; de zoenslieden spreken uit dat de renten 

Symon toebehoren en dat de voogden Symon 120 goudgld. moeten uitkeren.608

29 jan. 1515: de Franekers (Saksen) brandschatten de kerk van Kimswerd en ook 

“Groete Pyers huys” ald., waarna deze vreedzame man in aktie kwam.609

1527: Claes Symonsz te Harlingen zet uit naam van zijn vrouw als erfgenaam van 

Hille Doytghens het proces voort dat Hille voerde tegen heer Gelt, pastoor van 

Kimswerd, en Sybren Gerlofsz als voogden over de weeskinderen van Pier Gerloffsz 

in plaats van Rienck Petersz.610

1534: Jan Aebtgez te Pingjum koopt 2½ pm in de Winckel onder Kimswerd, met 

“groete Peers” erven als belender, van Anne Pybes en Tied.611

Uit dit huwelijk:
1.  Gerlof Piers, vermeld 1525.
2.  Wobbel Pyrsdr, overl. Kimswerd 14 maart 1571, tr. mogelijk 1e 

Dominicus Pybes;b tr. 2e Seerp Syperts, boer (op Poptazate) te Kimswerd 
(1546), overl. tussen 1550 en 1552, zn. van Sypert Popte; tr. 3e voor 
1561 Syrck Do(uwes? of Donia?), overl. na 1571.
1510: Jan Heer Buttis verkoopt een rente van 5 goudgld. uit Poptegued, bewoond 

door Sypert Popte, voor 66 goudgld. aan Symen Hendricksz; Sypert heeft het 

recht om die rente binnen drie jaar af te kopen.612

a  D.J. van der Meer, Nij ljocht op de âldste generaesjes fan de slachten Van Scheltinga 

en Heixan, in: Geneal. Jierboekje 1960, pag. 30 en 31.

b  Een Wobbel, de vrouw van Dominicus Pybez, is in 1546 gegoed te Makkum en 

Zurich (RvdA III 364, 411); Dominicus Pybes, stadsbestuurder van Leeuwarden 

(1522-’39), burgemeester ald. (1533-’39), grietman van Baarderadeel 1539-(na) ’48, 

gegoed te Leeuwarden en Roordahuizum 1543, tr. 1e Alydt, overl. in 1528.
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1527/’28: Eme Ulbetz koopt 3 pm in Vlietesera guet te Witmarsum van 

Dominicus Pybez voor 29 goudg.613

1530: Douwe Foekelez, die Serp Siperts “myt een foerke op sin eyghen heem 

anfochte hefft”, moet daarvoor f2.1.- betalen.614

1546: Seerp Sypertz is boer te Kimswerd op een eigen bedrijf van 42½ pm.615

1550: Ruirdt Roorda, dijkgraaf van de Vijfdeelen, procedeert tegen mr. Jan van 

Arum, die optreedt voor onder andere Seerp Sybertz te Kimswerd.616

1546: de erfgenamen van Sirck Douwez Tzum bezitten 6 pm in de sate van Meye 

Douwez te Kimswerd.617

1546/’47: Sirck Douwez koopt 13 pm te Pingjum van Rinck Hiddedr voor 600 

goudgld.618

1561/’62: Pieter Gerroltz en Anna kopen landen in Popte- en Donyesaeten te 

Kimswerd van Wobbel Piersdr voor 760 goudgld.619

1561: Pier Gerloffz en Anna Taeckedr te Kimswerd kopen 15½ pm weideland, 

genaamd Donya (dat verkoopster van haar ouders geërfd had), ½ pm zaadland 

(als voren geërfd) en 18 pm terp- en weideland in Poptazate te Kimswerd (dat 

verkoopster deels staande haar tweede huwelijk met Seerp Syperts gekocht 

had en deels tijdens huwelijk met haar huidige man gekocht had van de 

erfgenamen van Seerp, waaraan haar derde man niet heeft meebetaald), met 

Rintz Piers’ weduwe als belender, en huis en state van Popta voor 760 goudgld. 

van Wobbel Pyrsdr te Kimswerd, vrouw van Syrck Do(...); er komt protest van 

Abbe Pyeters uit naam van Jan Symonsz en vanwege de kinderen van wijlen 

Peter Symonsz.620

1571: ‘honesta Matrona Wobbell, Syrcks Wijf, een dochter van Groote Pier’ 

overleed Kimswerd 14 maart 1571.621

3.  “de kleine vent”, vermeld 1525.

434/435.2. Sybren Gerlofs, boer op Meyllemagued te Kimswerd (1513), 
overl. 1536/’37, tr. N.N.
1525/’26: Sybren Gerloffsz koopt 1½ pm van de kerkvoogden van Kimswerd voor 12 

goudg.622

1528: Sybrant Gerloffsz procedeert tegen Sybrant Bonga.623 

1533: Peeter Dircxs procedeert tegen Sybrant Geerlofsz.624

1535: Harinck Douwez Harincxma procedeert tegen Sybrant Gerlofsz.625

1536: Sybrant Gerlofsz procedeert tegen Sybrant Bonga en Renick Peersz.626

1536: Sybrant Gerlofsz procedeert tegen Sybrant Bonga voor zich en vanwege Reynck 

Peetersz.627

1537: Abbe Gerloffsz procedeert tegen Anne Pybez en zijn vrouw Herman Pieters (= 

Piers) als voogd over de jongste kinderen van wijlen Zybrant Gerloffsz.628

1546: Jacob Symonz is boer op Melsmasate te Kimswerd, groot 58 pm, eigenaren zijn 

Aene Pybez en de erfgenamen van Sybren Gerliffz, waaronder Jacob Dirckz.629

Uit dit huwelijk:

1.  N. Sybrensdr, tr. voor 1546 Jacob Dirckz, boer op Melsmasate te 
Kimswerd (1546), overl. voor 1558.
1558: Douwe en Symen Dircxz procederen als voogden over de weeskinderen 

van wijlen Jacop Dircxz tegen Adriaen Adriaensz en Jetthie Sicxz uit naam van 

hun vrouwen.630

Uit dit huwelijk:
1-..)  kinderen, vermeld 1558.
2-..  kinderen, vermeld 1537.

434/435.3. Abbe Gerlofsz, boer op Mennerdeguet te Kimswerd, eigenaar 
van ¼ van Syptagoet te Pingjum, overl. in 1555, tr. 1e voor 1523 N.N., overl. 
na 1529, verm. dr. van Hans Andlez;a tr. 2e voor 1543 Gerlant Douwedr 
Douwama, dr. van Douwe Ulckez Douwema en Jelck [Hessels Jongama]; 
zij hertr. voor 1557 Here Aernts, leeft in Emderland 1581.
1511: Jel Hessel Jungamas weduwe is landvrouw van Peter Willemz’ sate te Bozum; in 

1542 zijn Abbe Gerloffsz te Kimswerd en Hessell Jonghama elk voor ½ landheren.631

1529: Abbe Geerlofsz te Kimswerd procedeert uit naam van zijn vrouw tegen 

a  Schelta Andla Latzema benoemt in zijn testamenten van 1546 en 1549 zijn 

nicht Jets Abbe Gerloffszdr tot erfgename (G. Verhoeven e.a., Friese testamenten 

tot 1550, Leeuwarden 1994, nrs. 193, 206 en 207). Gezien de chronologie is het 

waarschijnlijker dat die Jets een achternicht was en dat Schelta een oom was van 

haar moeder; een verdere aanwijzing in die richting is dat Schelta aan zijn andere 

nicht, Tryn, dochter van Pybe Hettes, slechts een royaal legaat vermaakt en haar 

vermaant daarmee tevreden te zijn, ook al is zij dan een graad nader aan hem 

verwant dan erfgename Jets.

  1511: Hans Andlez’ erven zijn eigenaren van een sate van 35 pm te Tzummarum en 

een stuk van 12 pm ald. en voorts – samen met Pybo Hettoz en Goffa Pierz – van 

een sate van 42 pm te Sexbierum (RvdA nrs. 839, 787 en 590). Pybo Hettoz leefde 

toen te Marssum, was ook daar gegoed en te Hitzum en bezat samen met Jw 

Dekema een rente van 25 goudgld. uit Jacob Remmertsz’ sate te Poppingawier (Id., 

nrs. 1651, 1661 en 121; id., deel I, pag. 282; OFO IV 268).

  1511: Schelte Andlez Latsma is gegoed te Tzummarum, Sexbierum, Jorwerd en 

Wommels; hij woonde toen zowel te Sexbierum als te Jorwerd (RvdA nrs. 599, 2285, 

2297 en 1207); in 1546 was hij gegoed te Oosterbierum en Sexbierum (Id., deel III 

193, 218).

  Vermoedelijk was Pybo Hettoz getrouwd met een zuster van Hans en Schelte 

Andlez. Vermoedelijk was de sate van Gosse Foeckez uit 1546 de sate van 35 pm te 

Tzummarum van Hans Andlez uit 1511.

  1511: Jel Hessel Jungamas weduwe is landvrouw van Peter Willemz’ sate te Bozum; 

in 1542 zijn Abbe Gerloffsz te Kimswerd en Hessell Jonghama elk voor ½ landheren 

(Id., nr. 2228).
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Sybrandt Bonga; hij betoogt dat op 12 aug. 1523 een baar (verzoening) gemaakt was 

door Tzalinck Claesz, burger van Bolsward, teneinde de daarin genoemde landen te 

scheiden; die baar hield in dat er een geschil was tussen Sibren Doithiez Bonga als 

volmacht van Wylsck Janss en het klooster bij Dokkum enerzijds en Abbe Gerleffz 

c.s. anderzijds over de nalatenschap van Sibren Jansz; uitgesproken wordt dat Sibren 

Bongha vanwege Wylsck en genoemd klooster ½ van de landen etc. toekomt en Abbe 

c.s. de andere ½; daarnaast komt Abbe c.s. 4 goudgld. renten toe, namelijk 2 goudgld. 

te Pingjum en 2 goudgld. te Koudum, de renten welke Foekel, Abbes moeder, aan 

Jan Sibrenz verkocht had; Zibren Bonga had intussen renten gekocht van Peeter 

Tzialingenz en volgens de uitspraak moeten beide partijen daarvan ½ betalen.632

1534: Eecke Gerloffz koopt 22 pm te Pingjum van Abbe Gerliffz te Kimswerd.633

1537: Abbe Gerlofsz procedeert tegen Anne Pybesz en Herman Piersz.634

1538: Abbe Gerlofsz te Kimswerd procedeert tegen Sybrant Bongha; uitspraak: 

Sybrant moet Abbe, overeenkomstig de baar van Tzalinck Claesz te Bolsward, een 

rente van 2 goudgld. uit Hiddemaguet leveren, terwijl Abbes aandeel in die sate vrij 

is van een rente van 21 st.; Abbe moet Sybrant 33 goudgld. betalen.635

1543: een proces tussen de armvoogden van Sneek en Abbe Geerlofsz c.s. als 

erfgenamen van Jelck, Jel Albaedesdr, en aldus tevens erfgenamen van Kempo 

Jongama; uitspraak: zij moeten de armvoogden 2/3 van 12 hoornsgld. rente uit Jan 

Buwemas goed laten volgen.636

1545: Abbe Geerlofsz en Rioert Albertsz procederen tegen Anne, Douue Epes weduwe.637

1545: Abbe Geerlofsz procedeert tegen Syrck Donye en Rioert Albertsz.638

1546: Abbe Geerlofsz procedeert tegen Anna Pybez.639

1546: Abbe Geerlofsz procedeert tegen Sipkert Anckez c.s.640

1548: Harink Gh… procedeert uit naam van zijn vrouw tegen Abbe Geerlofsz: deze 

moet hem een rente van 7 goudgld. uit Gradasate te Bozum laten volgen.641

1549: Botte Bottez procedeert tegen Abbe Gerloffs.642

1555: Sirck Donye procedeert als vader van zijn kinderen bij Syouck tegen Abbe 

Gerloffsz, Ryuerdt Albertsz en Pier Zytthiema, allen uit naam van hun vrouw, en 

Wlcke Douwes.643a

1555: dezelfde procedeert tegen Ruirt Albertsz en Pieter (= Pier) Sytthiema uit naam 

van hun vrouwen en Gerlant, weduwe van Abbe Gelofsz.644

1557: Jets, Abbe Gerloffszdr, weduwe van Wlcke Douwema, procedeert als erfgename 

van haar vader Abbe tegen Syrck Donye, grietman van Hennaarderadeel.645

1557: Hero Aerntsz en Gerlant Douuedr kopen 3 pm te Bozum van Gerke Piersz en 

Sipck Jeltedr; de koop wordt overgenomen door Hessel Roorda.646

1561: Heere Aernts verklaart uit naam van zijn vrouw Gerlant dat hij Jeths Douma 

a  Kinderen van Douwe Ulckez Douwema en Jelck [Hessels Jongama] (Ype Brouwers, 

Sytzama, in De Ned. Leeuw 2000, kol. 110; Paul Noomen en Hein Walsweer, De 

genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania, in: Geneal. Jierboek 1997, 

pag. 175).

uit naam van haar kinderen bij Ulke Douma ½ van Graedazaete te Bozum (gebruikt 

door Meynert Symensz) zal laten volgen; terstond tekent Sycke Hessels Ryens met 

procuratie van Heere Aerns en Gerlant Douma protest aan.647

1581: Hero Arentsz “in Embderland” koopt een huis en steed te Bozum van Oege 

Seerps en Gaets voor 57½ daalder.648

1583: Sicke Tzallinghs en Frerick Dircxz kopen als voogden over de weeskinderen van 

Hette Wybes Graudazaete te Bozum van Douwe Hereza voor 65 goudgld. per pm; na 

meting blijkt de zaete 54 pm groot te zijn.649

1546: Abbe Gerlofs.

- bezit 2 + 3½ pm in de sate van Lolcke Bryontinckz te Wons,650 

- is goeddeels eigenaar van de 10 pm 9 eins te Zurich, gebruikt door Fedde Tyairdtz,651

- gebruikt 2 pm ald.,652

- bezit 3 eins in de sate van Doede Aggez ald.,653

- is boer op Mennerdegoet te Kimswerd en bezit zo’n 13 van de 18 pm, de overige 5 pm 

behoren Jacob Symonz toe,654

- bezit ½ pm zaadland in Bonnemasaete ald.,655

- bezit 2 pm in Douwemasaete ald.,656

- bezit 12 pm (van de 16 pm 6 eins) van Donyesaete ald., dan gebruikt door Symon 

Synez, die tezamen met Trijn Euerts weduwe het overige bezit,657

- bezit samen met onder andere Jarich Sirckz en Abbe Wybez Sydsemasaete te 

Kimswerd, groot 18½ pm,658

- bezit 3½ pm in de sate van Meye Douwez ald.,659

- bezit vanwege zijn dochter de sate van Gosse Foeckez te Tzummarum, groot 44 pm 

en 9 eins.660

Uit het eerste huwelijk:
Jets Abbedr [Latsma], overl. na 1570, tr. 1e (haar stiefoom) Wlcke van 
Douwema, overl. 5 febr. 1555, begr. Sexbierum (k.), zn. van Douwe 
Ulckez Douwema en Jelck [Hessels Jongama];b tr. 2e Schelto Aelua, 
overl. Sexbierum in 1558, zn. van Watze Aelua en Sitke Roorda.c

1555/’56: Jets Abbes koopt 6 pm land te Sexbierum voor 215½ goudgld. van 

Taecke Tyercxz en Ynts Abbedr.661

1561: zie sub 434/435.3.

1570/’71: Schelte van Lyauckama en Jets Alua ruilen renten te Sexbierum.662

Uit het eerste huwelijk:d

1)  Schelte Douma van Oenema alias Latsma, overl. in april 1591, tr. 
Ymck Sickedr Dekema, overl. 13 jan. 1623.

a  Douwe Herez is de zoon van Heere Aernts bij Gerlant Douwedr.

b  Noomen en Walsweer, o.c., pag. 175.

c  Paul Noomen en Gerrit Verhoeven, De genealogie van de Friese adel volgens Upcke 

van Burmania, in: Geneal. Jierboek 1995, pag. 153.

d  Volgens het Stamboek.
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2)  Jel (Jets, Eets) Douma van Oenema, tr. 1e Aede Jans (Juws) 
Gerbranda, testeert 22 sept. 1595 (?); tr. 2e Syds Bottes Mockema, 
raad ordinaris in het Hof van Friesland, overl. 11 febr. 1585, 
begr. Leeuwarden (Jacobijnerk.).

Uit het tweede huwelijk:
3)  Auck Aelua, geb. 1558/’59, overl. 28 jan. 1608, begr. Schraard (k.), 

tr. Epe Aelua, geb. ca. 1552/’53, overl. 10 jan. 1625, begr. Schraard 
(k.), zn. van Joan Aelua en Wlck Scheltema.

X. Tania
Deze kwartieren zijn dezelfde als van Tania II (hoofdstuk II).

Noten

1 Leuwerderadeele aenbrengh gemaeckt int jaer 1540, 150, 152. 2 LWL 
H1 54v. 3 LWL H2 30v. 4 LWL E7 30. 5 LWL H2 83v. 6 LWL 
V1 121. 7 LWL V1 178. 8 LWL V1 191v. 9 LWL V1 192, 192v, 193, 
193v. 10 OOD J4 208. 11 OOD J2 45. 12 WED Q1 109. 13 OOD 
Q5 321. 14 OOD Q2 26. 15 OOD Q2 423. 16 OOD J6. 17 Aut. 
DOK. 18 DOK Z3. 19 OOD J4 235. 20 OOD J5 541. 21 OOD 
E1 153v. 22 OOD Q2 1096. 23 OOD Q2 1116, 1117. 24 OOD Q2 
1132. 25 DOK Z3. 26 OOD J8 121. 27 DOK W22. 28 DOK W27 
317. 29 DOK W21. 30 DOK W23. 31 WED D2c 4. 32 WED 
Q19 412. 33 WED BB7 331. 34 WED BB8 129v. 35 WED D5 
153. 36 WED Q16 15. 37 WED H1 75v. 38 WED Sb1 324. 39 WED 
Sc1 95. 40 FER C4 220v. 41 FER C8 322vo. 42 FER C8 321v, 322, 
322v. 43 FER C3 254. 44 DOK Z10 129v, CC11 454, EE20 270v. 45  
DOK EE20 269v. 46 FER. 47 WED Q27 186. 48 WED Q27 
223v. 49 WED Q28 84v. 50 Pers. kohier Holwerd. 51 WED H2 
91. 52 Id. 95v. 53 WED Q28 98. 54 Pers. kohier Holwerd. 55 WED 
H2 112v. 56 WED Q28 78. 57 Pers. kohier Holwerd. 58 Id. 59 WED 
H2 77v. 60 Pers. kohier Holwerd. 61 DOK GG 63 met verwijzing naar 
het personele kohier van Dokkum, fol. 21 post 7. 62 DOK. 63 Pers. 
kohier Holwerd. 64 DOK W42 75. 65 HCL w17 3v. 66 HCL 
c23 248. 67 Id. c32 95. 68 Id. ff45 136. 69 Id. w20 41. 70 FER 
V3 laatste folio, geregistreerd 1730. 71 OFO I 477. 72 Verder: 
GJb 2013 252. 73 Verder: GJb 2013 237. 74 Nadere gegevens: GJb 
2013 238, Y. Houkes-Winter, Eisma-Eysma, in: Gens Nostra 1995, 
pag. 2, naar aantekeningen van D.D. Osinga in het Rijksarchief in 
Friesland. 75 Monstercedulen HEN. 76 HEN I2 124v. 77 Id. 
156. 78 FRL EE5 163. 79 HEN I5 813. 80 Id. 399. 81 RAU 

A9 153v. 82 FRR BB8 245. 83 HEN K4 194. 84 HvF 16699 
152. 85 WYM C2 181v. 86 WYM C2 191v. 87 BAA P2 24. 88 IDA 
C2 24v. 89 IDA C1 22. 90 IDA C1 25v, 26. 91 IDA C1 43. 92 IDA 
J2 212v. 93 IDA R2 243. 94 IDA J6 79. 95 IDA R1 86. 96 IDA J2 71.  
97 WYM Q6 315v, 322. 98 IDA J5 238. 99 HEN K2 204. 100 FRL 
EE2 581. 101 HvF YY14 187, 468, YY15 138. 102 HEN K10 4v. 103  
HvF HHH1 14v. 104 FRR RR7 180v. 105 WED Ia1 1v. 106 DOK 
EE5 421. 107 OOD Q7 18v. 108 DOK CC5. 109 DOK W23.  
110 HCL z11 148. 111 HCL z16 53. 112 HCL z17 56. 113 HCL 
gg32 169v. 114 HAR P16 17v. 115 WON S9 nr. 25. 116 WON S12 
nr. 4. 117 WON R1a omslag 11. 118 WON S14 265v. 119 WON Y1 
114v. 120 WON S45 nr. 62A. 121 WON Y5 34. 122 WON S45 nr. 62A. 
123 HAR T6 7. 124 HAR P13 82v. 125 WON S39 52. 126 WON S45 
nr. 63. 127 WON S43 nr. 39A. 128 WON S45 nr. 60. 129 WON Y4 
223v, Y5 34. 130 WON S64 nr. 2. 131 FRL CC3 274v. 132 WON S55 
nr. 32. 133 WON S63 nr. 7. 134 BAA U6 192v, 193. 135 BAA U6 
283. 136 HvF WW 3 juni 1679 sent. 19. 137 BAA U6 189. 138 BAA P4 
171. 139 BAA P4 184, 200. 140 BAA P4 212v. 141 BAA P4 
370v. 142 BAA P5 127v. 143 MEN I41 598. 144 MEN I9 309.  
145 MEN A17 214. 146 SNE W24. 147 SNE W24 764. 148 SNE 
W27. 149 SNE W29 247v. 150 SNE R1 dd. 29 juli 1675. 151 HvF 
EEE2 338v. 152 HCL c6 143. 153 RAU J1. 154 SNE R1 53. 155 HCL 
w9 3. 156 LWL V17 34v. 157 HCL gg102 29v. 158 HCL c9 371.  
159 HCL w9 37. 160 HCL z19 265v. 161 HCL z25 192. 162 HCL y69 
10. 163 HCL w10 96. 164 HCL c5 269. 165 FER C1 20. 166 FER 
C2 204. 167 FER C2 217v. 168 BOL. 169 FER C5 7. 170 HCL w10 
35v. 171 HCL w11 122v. 172 HCL w12 128v. 173 De Walle 
3921. 174 BOL E3 188. 175 FER C1 57v. 176 FER C3 253v. 177 FER 
O6 21. 178 FER O2 55. 179 HCL x14 86. 180 WED BB6 288v. 181  
FER C1 239v. 182 FER C4 253. 183 FER C2 263. 184 Geneal. Jierb. 
2010, pag. 26-27, met verwijzing naar familiearchief Van Harinxma  
thoe Slooten, inv. nr. 177 en FRL 300, fol. 220. 185 FER O1 
297v. 186 FER C6 165v. 187 FER O7 168. 188 FER O6 173.  
189 Geneal. Jierb. 2009 194. 190 FER V1 388v. 191 FER C7 7, 
7v. 192 FER C6 134. 193 FER X1 28v. 194 FER X1 34v. 195 FER X1 
36v. 196 FER X1 50v. 197 FER B1. 198 FER C8 322v. 199 BAR.  
200 FER. 201 FER C2 255. 202 FER O2 363v. 203 FER C6 
155. 204 OOD H2. 205 OOD H2. 206 FER Q1 210v. 207 FER Q1 
240v. 208 FER Q3 222. 209 FER C5 112v. 210 WED D3 102v.  
211 WED D4a 160. 212 WED D5 25. 213 WED BB7 227. 214 WED 
Q25 255. 215 FER R1 7. 216 WED BB10 176. 217 HvF EEE9 
69v. 218 WED BB9 177. 219 Geneal. Jierb. 2012 164. 220 WED BB8 
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367. 221 WED BB10 12. 222 WED BB6 reg. 9 febr. 1669. 223 WED 
Q19 412. 224 WED Q16 137. 225 WED Q17 85v. 226 WED Sd1 
171. 227 DOK U3. 228 WED H1b. 229 WED Q21 107. 230 WED 
Sc1 120v. 231 WED Se1 334v. 232 WED Sf1 15. 233 DOK 
U3. 234 HvF III25 223v. 235 WED H1a 65. 236 FER O1 8. 237 HvF 
III28 106. 238 FER C6 145. 239 FER C6 155. 240 FER O6 
403. 241 FER R1 7. 242 FER X1 21v, 29v. 243 FER R1 232. 244 FER 
X1 10v. 245 Rentmr.rek. 40. 246 Rentmr.rek. 57. 247 BAA C1 
14v. 248 BAA P1 190. 249 BAA N5 133v. 250 BAA N5 298. 251 BAA 
U1 134v. 252 BAA P2 63. 253 KOL B10. 254 BAA P5 34. 255 BAA 
P1 166. 256 BAA O1 54. 257 BAA O1 60. 258 BAA O1 64v. 259 RvdA 
III 91. 260 HvF HHH2. 261 FER C2 255, 258. 262 HCL ee22 
210. 263 HCL ee23 38v. 264 HvF bijl. civ. sent. 643-6. 265 Id. 24-
1. 266 HvF 10474. 267 HAR. 268 HCL w3 18. 269 HvF 
10779. 270 WON S89 nr. 44. 271 FER C3 193. 272 FER O2 
161. 273 FER C5 188sqq. 274 HCL ff27 28v. 275 HCL cc8 351, 
geciteerd in Geneal. Jierb. 1965 72. 276 FER C2 204. 277 MEN M1 
57v. 278 MEN I45 1. 279 FER X1 7v. 280 FER C8 339. 281 FER R1 
9. 282 FER R1 16, 27. 283 HvF bijl. civ. sent. 837-8. 284 Pers. 
kohieren. 285 Id. 286 FER C8 323. 287 Pers. kohier Holwerd.  
288 WON C4 258v. 289 WON C5 242. 290 WON C6 323v. 291 OOD 
C3 263v. 292 OOD E1 133. 293 WON C9 209, cf. 244. 294 WON Y1 
59. 295 WON Y1 59v. 296 MEN A12 317v. 297 HvF 9462. 298 WON 
Y1 58. 299 HvF 9462. 300 DOK W29 160, 274. 301 WED Q17 
39. 302 WON S40 nr. 23, S42 nr. 28. 303 WON S43 nr. 9. 304 HvF 
HHH2. 305 WON Y20 112-113v. 306 Id. 114. 307 Cat. Fries zilver, 
Fries Museum Leeuwarden, 1968, nr. 65; De Walle nr. 3879. 308 HCL 
certb. II, fol. 390. 309 HvF HHH2. 310 OOD J18 386. 311 OOD J20 
299. 312 Id. M5 178v. 313 Id. H1. 314 Id. M8 88. 315 DOK W36 
382. 316 DOK W36 372. 317 OOD O1 609. 318 Id. 1008. 319 HvF 
HHH3. 320 OOD J30 161. 321 OOD M5 162. 322 Id. J25 190, 
205. 323 Id. H2 24v. 324 HCL w14 138. 325 OOD J30 43. 326 HCL 
w14 242v. 327 WED D9 323. 328 Id. 325. 329 HCL w15 
68. 330 WED BB*1 6v. 331 Id D7 233. 332 DOK W36 
399v. 333 OOD Q10 243, geregistreerd 1679. 334 R. Visscher, De 
archieven van het St. Anthonij-gasthuis, Leeuwarden 1921, nr. 1250. 335  
FER C3 220. 336 HvF 9462. 337 FER C6 132v. 338 FER R2 
360. 339 TIE P11 459. 340 FER R1 471. 341 Id. R1 472. 342 Id. R1 
628. 343 Id. R1 681, 682. 344 HvF EEE9 255v. 345 FER C3 
274. 346 HvF 9462. 347 FER C8 241. 348 Id. R1 92. 349 Id. R1 
1. 350 Id. X1 82v. 351 HvF EEE11 55v. 352 HCL x15 74. 353 FER 
O1 157v. 354 OOD M5 154. 355 OOD M8 94v. 356 Id. M8 

121v. 357 Id. M8 201. 358 Id. M8 412v. 359 OOD M7 55v. 360 HvF 
EEE6 517. 361 WED Q22 408. 362 Id. H1b. 363 Id. BB9 193v, 
geregistreerd in 1722. 364 OOD H2. 365 WED BB*1 12. 366 DOK 
W24. 367 OOD M6 23. 368 Id. M6 50v. 369 Id. M6 77. 370 Id. M7 
49. 371 Id. M7 56. 372 Id. M7 75. 373 Id. M8 95. 374 Id. M8 
135. 375 Id. M8 240v. 376 Id. M8 424v. 377 Id. M9 446. 378 OOD 
M11 30. 379 Id. M11 68v. 380 Id. M11 221. 381 HvF EEE9 
237. 382 SCO K10 1. 383 Id. M21 235, 257. 384 OFO II 306. 385 HvF 
WW2 829. 386 Id. WW2 289. 387 RvdA III 422. 388 Id. III 
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fryske rie foar heraldyk

1956            60             2016

Wapenregistraasje

It twadde part fan it Genealogysk Jierboek 2016 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, adviseur,
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
J.T. Anema:

Ofskie fan pastor emearitus J.R. van der Wal 250

R.J. Broersma:
Wapens op Fries zilver 2 250

Kees Kuiken:
Bildtse wapens bij Hesman 257

Famyljewapens (en -f laggen):
Heslinga, Hoekstra, Jukema, Koopal / Koopmans, Mulder,  
Van der Wal 262

Doarpswapens en -f laggen:
Achlum, Goëngahuizen / Goaiïngahuzen, Hitzum / Hitsum 270

Korporaasjewapens en f laggen:
Stichting Juckema-Sideriusfonds 276
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Ofskie fan pastor emearitus J.R. van der Wal

Jan Romkes van der Wal hat besletten ôf te gean as lid fan de Fryske Rie 
foar Heraldyk. Op de gearkomste fan 12 maart 2016 hawwe wy ôfskie fan 
him nommen. 
Jan Romkes wie ús spesjalist foar tsjerklike saken en wie yn 2001 lid 
fan de Rie wurden. Al dy jierren hat er syn bydrage levere op dat mêd, 
ek al hied er it tige drok mei syn wurk as pastoar fan Boalsert. Nei syn 
pensjoen sette er him nei wenjen yn Frjentsjer en koe hy wat mear tiid 
oan syn hobby besteegje; sa hat hy de tsjerkebanken fan Wytmarsum 
beskreaun mei de symbolyk dy’t yn it snijwurk yn dy banken ta utering 
komt. Yn de keunstskiednis fynt men gauris symboalen dy’t ûntliend 
binne oan de Bibel en it kristlik leauwe, wêrfan’t de betsjutting net 
mear foar eltsenien dúdlik is. Jan Romkes, mei syn grutte kennis 
fan tsjerklike en bibelske skiednis en de betsjutting fan symbolyk yn 
boukeunst, ornaminten en heraldyk, koe dan altiten begryplik meitsje 
wêrom’t sokke symboalen brûkt binne yn de kontekst dêr’t se oantroffen 
waarden. 
Wy sille syn ynbring misse, mar begripe dat er dit besletten hat 
omreden fan syn sûnens en ek om’t er ynkoarten ferhúzje sil nei in 
hûs foar pensjonearre prysters yn Nijmegen. Wy hoopje dat er dêr mei 
nocht wenje sil en winskje him it alderbêste ta. It wapen fan syn famylje, 
basearre op syn persoanlik wapen as pastoar, dat er al sûnt 1965 fierd 
hat, is opnommen yn de wapenregistraasje fan dit Jierboek. De fûgel 
is net in krie, mar in raven, want dy seit ‘rom, rom, rom’ en de namme 
Romke komt al by it âldste troud pear fan de stamrige fan dit slachte 
foar. 

JTA

Wapens op Fries zilver 2

Adama (Adema) / Salverda

Doorsneden: A. gedeeld: 1. drie klavers, geplaatst 1 en 2; 2. een halve 
adelaar, komende uit de deellijn; B. een omgewend springend paard, 
staande op een grond.

Frouwke (Veronica) Joannis Adema is een dochter van Joannis Cijpkis 
Adama, erfgezeten te Salverd, en Bauwkie Jouws Vogelsangh, gehuwd 
r.k. Wijtgaard 7-6-1768. 

Het wapen op deze geboortelepel komt overeen (zij het in spiegelbeeld) 
met dat van Taeke Lammerts Salverda, in 1760 kerkvoogd te Tzum, 
dat op het orgel aldaar is afgebeeld.1 Ook komt het voor op een van 
de wapenborden der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis binnen 
Harlingen.2 Het betreft hier het wapen van zijn zuster Aaf ke Steensma-
Salwerda (1763).
Wat de relatie tussen deze families is, is tot nu toe niet duidelijk. De 
enige overeenkomst voorzover nu bekend is dat ze beide van Salverd 
onder Franeker komen.

1 Gen. Jierboek 2004, 166.

2  De wapenborden te Harlingen, door mr. O. Schutte, uitg. Fryske Akademy 1984, blz. 20, 

nr. 186.

Frouken Jans Adema geboren 4 maert 
1769 (te Salverd onder Franeker) 
Af b.: detail van een foto van Jan 
Schipper, Zilverstudie.nl

Wapen Taeke Salverda, Tzum Aaf ke Steensma-Salwerda, Harlingen
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Agema – Jissel Feyttis (Syttinga)

Mannenwapen: gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. doorsneden: a. 
twee klavers naast elkaar; b. een korenschoof.
Vrouwenwapen: gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. drie klavers boven 
elkaar.

Wapens op een lepel uit 1662 met opschrift: M S A  I F  1662 (1)
en op een lepel uit 1698: 1698 den 30 augustus is geboren Pytter Sibles en 
gedoopt den 11 september (2)

Mannenwapen gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. doorsneden; a. 
twee klavers naast elkaar; b. een korenschoof
Vrouwenwapen gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. drie klavers boven 
elkaar.

1. M S A en I F zijn Marten Sibbeles Agema en Jissel Feyttis, tr. Nijland, 
27-10-1661. Marten is een zoon van Sibbele Martens Aggama en Antje 
Simkes.

2. Pytter Sibles is een zoon van Sibbele Martens en Jeltje Johannes, tr. 
18-5-1684 te Nijland.
De wapens op deze lepel zijn zeer waarschijnlijk van de grootouders 
Marten Sibles Agema en Jissel Feyttis.

1. 2.

Af b.: Jan Schipper, Zilverstudie.nl

Albert Luijtjes / Luitjens

Gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. drie klavers boven elkaar.

Albert Luitjens was koopman en kerkvoogd te Kollum. Het wapen komt 
voor op een zilveren doopbekken (af beelding) en verder nog op een 
gevelsteen in een pand aan de Diepswal te Kollum. Hij tr. (2): Kollum 
11-4-1756 Tjitske Ruurds.

Coert van Althuis – Berber Tiarts

Gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. doorsneden; a. twee eikels naast 
elkaar, boven vergezeld van een klaver; b. een ster.

Het wapen komt verder nog (iets afwijkend) voor op een zegelstempel.
Coert van Althuis werd in 1600 geboren en is overleden op 9-7-1678 

Gegeven door Tjitske Ruerds huisvrouw 
van Albert Luytjens in ’t jaar anno 1771

Af b.: detail van een foto van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed,  
fotograaf: A.J. van der Wal

Lepel (af b. detail van een foto van J. Schipper, 
Zilverstudie.nl)

wapen zegelstempel
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te Oudeschoot. Hij was onder meer een van de assistenten van Daniël 
de Blocq van Scheltinga, grietman van Schoterland, vanaf 1647 
politiedienaar te Oudeschoot en vermoedelijk later ook in Heerenveen. 
Zijn eerste huwelijk was met Sibbel Off kesdr (overleden omstreeks 
1633). Uit dit huwelijk geen kinderen. Hij trouwde voor de tweede keer te 
Leeuwarden op 17 november 1634 met Berber Tjaerts, geboren in 1600 te 
Heerenveen en overleden aldaar op 19 april 1667. Zijn derde huwelijk is 
met Grietje Ypes op 16 februari 1668 te Heerenveen.3

Douwe Seerps Ansma

Gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. een huis- of handmerk in de 
vorm van een 4, met links een verkorte verticale staak gaande door de 
horizontale staak; de 4 met een naar beneden verlengde stok, waardoor 
halverwege een horizontale staak loopt, van waaruit aan het einde 
rechts een schuine staak door de stok naar linksonder loopt (< vorm). 
Helmteken: het merk van het schild.

Douwe Seerps Ansma was olieslager in Leeuwarden en voogd van de 
Stadsarmenvoogdij.
Hij tr. Vlaams doopsgezind Harlingen 19-9-1641 Syouckie Sybrens 
(Sybrants, Sibrants).

zie ook: https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/overzicht/
y43.htm#n1949

Bangma [Banga, Bangama, Bangema]

Gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. doorsneden: a. drie klavers, 
geplaatst 1 en 2; b. twee eikels naast elkaar.

3 Gegevens van dhr. R. van der Lee.

Af b.: detail van een foto van het Fries Museum

Het wapen komt voor op een geboortelepel van Gertje Eelkes Bangma, 
dochter van Eelke Okkes Bangma en Akke Siemens Ypma; tr. Westhem/
Wolsum 17-9-1780 Yke Theodorus Ykema. 

Dit wapen is een variant op het wapen Bangma (Bangema, Bangama 
van Tjerkwerd) zoals dat o.a. voorkomt in de wapenverzameling van 
Von Brucken Fock en in de brief met wapenbeschrijvingen van Rein 
Hoytema (1634). Bij die laatste komt het wapen voor met de twee eikels 
boven en de drie klavers beneden, geplaatst 2 en 1.

Braem [Braam] 

Gedeeld: I. de Friese halve adelaar; II. doorsneden; a. een letter M, met 
bovenop in het midden een pijl met de punt omhoog; b. drie klavers, 
geplaatst 2 en 1.

1764 den 4 augustus is gebooren Gertje Eelkes 
Bangma

Af b.: detail van een foto van Jan Schipper, 
Zilverstudie.nl

Gildepenning
Af b.: schippersgilden.nl, P. Boltjes

zilveren kistje
Af b. detail van een foto van Jacob Roosjen
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Het wapen komt voor op een penning van het schippersgilde Harlingen.4 
Daarnaast komt het nog voor op een zilveren kistje als wapen van zijn 
zuster Frouwkjen Jacobs Braam in een alliantie met dat van haar man 
Claas Goykes Hinlopen (tr. Workum, 25-3-1724).

Claes en Frouwkjen zijn kinderen van Jacob Romkes Braam en Antje 
Reinders Fontein. Claes tr. Harlingen 26-5-1725 Geertje Dirks. Hij is o.a. 
ontvanger en houthandelaar.

R.J. Broersma, Heraut Frisia IV

4  Zie ook: http://www.schippersgilden.nl/?p=1120 (Piet Boltjes).

Bildtse wapens bij Hesman
 
GJ (1993) bevat een editie van de borgerlijke wapenen uit het wapenboek 
Hesman: veel Dokkumer regenten en andere notabelen, want Gerrit 
Hesman werkte omstreeks 1700 in Dokkum.5 Een handvol van deze 
burgerwapens is van (oud-)Bildtbewoners of buitenbezitters van 
Bildtland. Het nu volgende opstel vult de editie uit 1993 aan en zet 
daarin een enkele kleinigheid recht.6

De boerderij Molenschot aan de 
Koudeweg tussen St. Jacobiparochie en St. 
Annaparochie dankt zijn naam aan een 
deftige buitenpachtster van Bildtland, die 
het voorhuis als buitenhuis gebruikte. De 
grootmoeder van deze Anna Sophia van 
Gramberringen (1671-1742) was hofdame en 
haar vader Willem Lodewijk een petekind 
van de gelijknamige Friese stadhouder. Na de 
dood van haar eerste man hertrouwde Anna 
Sophia in 1698 op huwelijkse voorwaarden 
met de veel jongere kapitein Sjoerd van 

Molenschot uit Rinsumageest. Sjoerds vader Johan was ook officier en 
zijn moeder, jonkvrouw Saapke van Aylva, een grietmansdochter uit 
Rinsumageest.7 Het wapen (Van) Molenschot in het Dokkumer wapenboek 
van Hesman is van de schoonvader van Anna Sophia.

Blijkens de stemkohieren uit 1698 had Anna Sophia hier en daar 
in Friesland wat land gekocht – en daarmee politieke invloed.8 Haar 
landerijen in Nijland, Oosthem, Surhuizum en Tirns verpachtte ze. 
Haar neef Otto van Simonides mocht daar de bijbehorende stemrechten 
uitoefenen. Otto was in 1698 zelf pachter van het Bildtland aan de 
Koudeweg waarop nu Molenschot staat. In 1728 stond dit land op naam 
van Anna Sophia zelf. Haar man was toen al gepensioneerd ‘overste’.

5  J.C. Terluin e.a., ed., ‘Borgerlijke wapenen fan Gerrit Hesman’, Genealogysk 

Jierboek (1993) 49-192. Het wapenboek wordt bewaard in het Historisch Centrum 

Leeuwarden en is online in te zien op historischcentrumleeuwarden.nl.

6  Een deel van de gegevens staat in mijn proefschrift Het Bildt is geen eiland 

(Groningen 2013, ook online leesbaar).

7  Gegevens naar R.C.C. de Savornin Lohman, ‘Van Molenschot’, De Nederlandsche 

Leeuw 104 (1987) 313-325.

8  Gegevens in deze en de volgende alinea volgens allefriezen.nl.
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Tien jaar later, in 1738, stond ze in het register van de verpachte 
Bildtlanden te boek als weduwe. In februari van dat jaar trouwde een 
zekere Floris Everts, die volgens het trouwboek ‘bij mevrouw Molenschot’ 
in St. Jacobiparochie woonde, met een zekere Tettje Symens. Mevrouw 
Molenschot, die meestal in Leeuwarden woonde, gebruikte de boerderij 
blijkbaar in die tijd als buitenverblijf of buitenplaats. De ‘oude vrouw 
Molenschot’ is in 1742 begraven in de Grote Kerk te Leeuwarden.

 
Een latere bewoner van Molenschot was 
Teunis Krap, die er in 1803 is overleden.9 Zo 
prinsgezind als mevrouw Molenschot was, 
zo patriots was Krap. In 1786 was hij kapitein 
van het ‘vrijkorps’ in St. Jacobiparochie. 
Hij stond niet vooraan bij de mislukte 
Franeker revolutie van 1787, maar Hoite 
Peizel, de kolonel van de verenigde Bildtse 
vrijkorpsen, wel. Voor zijn aandeel werd 
Peizel in 1788 veroordeeld. Hij overleed kort 
daarna in de gevangenis. Krap werd voogd 
van zijn kinderen. 

In de volgende jaren zat Krap in het kerk- en dorpsbestuur. Toen de 
patriotten in januari 1795 met Franse steun de macht grepen, werd hij 
lid van het nieuw opgerichte ‘comité revolutionair’ van Friesland en 
van juni tot begin 1796 ‘representant’ (Fries Statenlid nieuwe stijl) voor 
Het Bildt. In 1803 is hij als ‘Tuines Korneles Krap’ begraven onder een 
eenvoudige zerk in St. Jacobiparochie.

De vader van Teunis Krap heette inderdaad Cornelis. Hij was boer 
en doopsgezind diaken in Oudebildtzijl. Het Dokkumer burgerboek 
vermeldt in 1684 een ‘Tomes Kernillius Crab’. Het wapen hierboven 
(uit het boek van Hesman) is van hem. Zou hij familie van de Bildtse 
patriot zijn? 

Die kans is eerlijk gezegd niet zo groot. De bezorgers van het wapenboek 
ontdekten in 1993 dat ‘Kernillius’ een verschrijving was voor ‘Jeronimus’. 
Het wapen Crab of Krab is een ‘sprekend wapen’, maar ik vond geen verband 
met de Bildtse familie Krap. De generatie van Teunis was bovendien de 

9  Gegevens in deze en de volgende alinea’s naar P. Brood e.a., Homines novi, de eerste 

volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 204; H. de Walle, Friezen uit vroeger 

eeuwen (Franeker 2007 en walmar.nl); allefriezen.nl.

eerste die deze familienaam voerde. Teunis’ vader Cornelis en grootvader 
Teunis Feyckesz komen nergens als ‘Krap’ voor. Het Dokkumer wapen is 
niet door Teunis Krap gevoerd, maar dat zegt weinig. Als echte patriot 
kon hij zich zo’n standssymbool natuurlijk niet veroorloven.

De naam van deze wapenvoerder staat in 
de Bildtse stemkohieren: in 1698 en 1728 
als Waling Proost. In het kohier van 1728 
staat daarnaast ook een Daam Walings 
Proost. Wali(n)g Proost was volgens GJ (1993) 
burgemeester van Leeuwarden. Zou Daam 
Walings Proost zijn zoon zijn? 
In Leeuwarden woonde inderdaad een 
familie Proost, maar die heeft geen burge-
meesters geleverd. Hun naam leefde tot 
2003 voort in die van de papiergroothandel 

Proost & Brandt.10 De mr. Walich Proost van wie Hesman het wapen 
tekende, was brouwer en af en toe burgemeester in Enkhuizen.11 Het land 
dat hij in Friesland bezat, was verpacht en diende als appeltje voor de 
dorst. Om verder misverstand te voorkomen: Daam Walings Proost was 
niet zijn zoon, maar de zoon van een Bildtse boer. Deze Walingh Walings 
was in 1657 in St. Annaparochie getrouwd met Antie Lammerts.12 

De stamvader van de Enkhuizer Proosten heette geen Proost, maar Jacob 
Coeckebacker.13 Dit verklaart de drie gouden bakkershoorns op het wapen 
van Walich Proost. Jacobs kleinzoon Pieter Coeckebacker kocht in 1554 
de heerlijkheid Achttienhoven aan de Utrechtse Vecht, in een streek 
die bekend stond als de Proosdijlanden. Dit kan dan de naam ‘Proost’ 
verklaren. Aan de Bildtse boerenfamilie waaruit Daam Walings Proost 
stamde, waren deze deftige regenten niet verwant.

Het wapen van de Bildtse Proosten staat niet in het boek van Hesman, maar 
wel op deze zilveren trouwlepel uit 1634 en op een brandewijnkom uit 1773, 

10  Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 275-296; Twee eeuwen Brandt en Proost 

(Amsterdam 1942).

11  J.H. Elias, De vroedschap van Amsterdam I (Amsterdam 1903) nr. 65; De Nederlandsche 

Leeuw 88 (1971) 242-243.

12  Genealogysk Jierboek (2009) 230.

13  J.H. Elias, De vroedschap van Amsterdam I (Amsterdam 1903) nr. 65; De Nederlandsche 

Leeuw (1971).
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beide malen zonder kleuren.14 De Sieuert 
Daemsz (‘SD’) die in 1634 trouwde, was een 
oudoom van de Daam Walings Proost uit 
1728.15 Hetzelfde wapen (drie doodshoofden 
2:1) staat op een brandewijnkom van 
Maartje Bentes Proost, die in 1773 trouwde. 
Sieuert en Maartje stamden beiden af van 
een Walich Symonsz die omstreeks 1540 in 
Het Bildt boerde.16 Grafstenen van Bildtse 

Proosten zijn beschreven in Vrouwenparochie, St. Jacobiparochie en St. 
Annaparochie.17 Op geen daarvan is een familiewapen waargenomen.

De doodshoofden van het Bildtse wapen 
Proost zijn wel te zien aan de buitenkant 
van de Van Harenskerk – als je heel goed 
kijkt, want het wapen is door weer en wind 
nogal afgesleten.18 Het gaat hier om een 
kleinzoon van het echtpaar Arien Symens 
(† 1631) en Tryn Walingsdr († 1632). Tryn was 
een Bildtse Proost. Ze was een kleindochter 
van de al genoemde Walich Symonsz.19

Tryns kleinzoon Arien Symens was in 1682 
volmacht van St. Annaparochie.20 Daarom 

staat zijn wapen boven de zuidwestelijke kerkdeur. Het combineert de 
doodshoofden uit het wapen van zijn grootmoeder Tryn Walingsdr met 
een klimmende leeuw, misschien van grootvader Arien Symens. 
Van deze vorm van wapenvermeerdering zijn weinig voorbeelden bekend. 
In de zeventiende eeuw was het ‘vierendelen’ van de familiewapens van 
vaders- en moederszijde het meest gebruikelijk: het vaderlijke wapen 
(heraldisch) rechtsboven en linksonder, het moederlijke linksboven en 
rechtsonder. Hesman geeft zulke ‘ambilineaire’ wapens voor de families 
Jongstal en Krak.21

14  De Walle nr. 7867; Catalogus tentoonstelling van Friesch zilver (Leeuwarden 1927) nr. 381.

15  Genealogysk Jierboek (2009) 230-231 en allefriezen.nl.

16  Genealogysk Jierboek (2009) 220.

17  De Walle nrs. 4863, 4877, 6077, 6095, 8278, 9601, 9603, 9604.

18  Zie bijvoorbeeld Kuiken, Het Bildt is geen eiland 172, af beelding 29.

19  Genealogysk Jierboek (2009) 225.

20  De Walle nr. 6041.

21  J.A. de Boo, Familiewapens, kentekens van verwantschap (Den Haag 2008) 158-159; 

Genealogysk Jierboek (1993) 89, 180.

Aan Hesman danken we ook de kleuren van dit Bildtse wapen, dat hij 
toeschreef aan Arjaentje Walings. Haar doop is niet gevonden, maar ze 
was vermoedelijk een nicht van de wapendrager Arien Symens en een 
kleindochter van Arien Symens en Tryn Walingsdr. Hun zoon Waling, 
die in 1631 voor het Bildtse gerecht trouwde met Teuntie Hendricxdr, 
zal de vader van Arjaentje zijn.22 

Maar hoe komt een Bildtse boerendochter 
in een Dokkumer wapenboek terecht? 
Vermoedelijk omdat haar zoon Dirk 
Cornelis IJssel een klant van Hesman 
was. Zijn wapen – nog zonder de Friese 
adelaar – staat op een wapenzerk in de 
kerk van Vrouwenparochie. Daar trouwde 
Aryaenke Walingsdr uit Vrouwenparochie 
in 1639 met Cornelis Janssen uit Oude 
Leije of Oudebildtzijl. Dirk Cornelis uit 
Oudebildtzijl werd in 1686 burger van 

Dokkum. Hij was er koekbakker en later lid van de vroedschap.23 Heeft 
Dirk IJssel bij Hesman misschien een rouwbord voor zijn moeder besteld? 

Molenschot, Proost en IJssel zijn bekende namen uit de vroegmoderne 
Bildtse geschiedenis. Ook Arjaentjes familie, die zich later ‘Slim’ 
noemde, behoorde tot de Bildtse boerenelite. Voor hun grafmonumenten 
kon deze kring terecht bij beroemde zerkhouwers zoals Quirijn 
Christoffelsz.24 Gerrit Hesman in Dokkum was omstreeks 1700 een 
vertrouwd adres voor wapenschilderingen. 
Waarom hij ook het wapen van de Enkhuizer ‘buiteneigenaar’ van 
Bildtland mr. Walich Proost heeft getekend, blijft onduidelijk. Of dacht 
Hesman misschien dat hij een Bildtse Proost was? 

Kees Kuiken

 Tekeningen: 1993 J.C. Terluin / RJB
 Af b. lepel: det. van een foto van Jan Schipper, Zilverstudie.nl

22  Genealogysk Jierboek (2009) 227; Genealogie 18-4 (2012) 20.

23  Genealogysk Jierboek (1993) 123; Genealogysk Jierboek (2009) 275; Genealogie 18-4 (2012) 

20-21.

24  Kuiken, Het Bildt is geen eiland 101-102.
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Heslinga (Hinnaard, Hidaard, Marsum)

Trochsnien, A. yn grien trije gouden klavers, pleatst 2 en 1; B. yn read 
in sulveren hús- of hânmerk yn de foarm fan in omwende 4, mei lofts 
en rjochts in skeane staak ûnder tsjin de stôk oan en rjochts in koarte 
fertikale staak geand troch de horizontale staak.
Helmteken: in griene klaver.
Helmkleed: grien, fuorre fan giel. 

Doorsneden, A. in groen drie gouden klavers, geplaatst 2 en 1; B. in rood 
een zilveren huis- of handmerk in de vorm van een omgewende 4, met 
links en rechts een schuine staak onder tegen de stok aan en rechts een 
verkorte verticale staak gaande door de horizontale staak. 
Helmteken: een groene klaver.
Helmkleed: groen, gevoerd van geel. 

Boarne: laksegel (1679) fan Jacobus Claessen Heslinga (stoarn 1682/1696), 
boer te Boksum, meirjochter fan Menameradiel, ûndertr. Marsum 25-
1-1663 Hainsck Mattheus Metsma (Hof van Friesland, bijlagen civ. sent. 
78-24). Kleuren fan ynstjoerders. It hús- of hânmerk wurdt (net omwend) 
yn farianten al brûkt troch syn pake en dy syn neiteam (1647, 1663). 
It wapen fan Ynskje Sybrens Heslinga (1772-1814), frou fan Wybrandus 
Tjeerd van der Leij, notaris te Drylts, op har grêfstien fertoande de 
Fryske earn mei lofts trije klavers (1 en 2), sûnder merk (cf. T. Kingma, 
Bitgum (Ljouwert 1988), 289).

It wapen mei brûkt wurde troch de neiteam mei de namme Heslinga 
fan Sybrandt Hansz (pake fan Jacobus), eigenierd boer op Heslinga-
state te Marsum. De âldst bekende foarfaar is syn pake Jorryt Hansz te 
Hinnaard, neamd 1532-1538 (-1543?).

Ynstjoerders: J.T. Anema, Vijverlaan 94, 3062 HM Rotterdam en StEF, 
Vredeman de Vriesstraat 59, 8921 BS Ljouwert.

Hoekstra

Yn de foarm fan in keper trochsnien: A. yn sulver twa reade seispuntige 
stjerren; B. yn swart trije hoarnen fan sulver, iepening en mûle fan 
goud.
Helmteken: in útkommende swan fan natuerlike kleur, mei de wjukken 
útslein, om de hals in gouden bân mei in brutsen keatling.
Helmkleed en wrong: swart, fuorre fan wyt.
Wapenspreuk: HÂLD HOEK, yn swarte haadletters op in wyt lint.

Kepersgewijs doorsneden: A. in zilver twee rode zespuntige sterren; B. 
in zwart drie zilveren hoorns, geopend en gemond van goud.
Helmteken: een uitkomende zwaan van natuurlijke kleur, met 
opgeslagen vleugels, om de hals een gouden band met een gebroken 
ketting.
Helmkleed en wrong: zwart, gevoerd van wit.
Wapenspreuk: “HÂLD HOEK”, in zwarte kapitalen op een wit lint.

Dit wapen is ornearre foar de neiteam fan Jelle Harmens, berne 
likernôch 1660, tr. foar 26-7-1686 Haebel Sipkes, dan yn Wânswert, dy’t 
de namme Hoekstra fiere. 

Untwerp: de ynstjoerder yn oparbeidzjen mei de F.R.f.H.
Ynstjoerder: drs. S. Hoekstra, Apollovlinder 19, 3723 RJ Bilthoven.
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Jukema (Seisbierrum)

Dield: I. yn read trije gouden klavers, boppe inoar; II. yn goud in swarte 
heale earn, kommend út de dielline.
Helmteken: in swart hús- of hânmerk yn de foarm fan in haadletter T, 
mei healwei de stôk in dwersstaak, mei oan de úteinen in heakje, lofts 
nei boppen, rjochts nei ûnderen, en lofts in skeane staak, útgeande fan 
it krúspunt fan stôk en dwersstaak. 
Helmkleed: read, fuorre fan giel.

Gedeeld: I. in rood drie gouden klavers, boven elkaar; II. in goud een 
zwarte halve adelaar, komende uit de deellijn.
Helmteken: een zwart huis- of handmerk in de vorm van een hoofdletter 
T met halverwege de stok een dwarsstaak, met aan de uiteinden een 
haakje, links naar boven en rechts naar beneden gericht, en links een 
schuine staak, uitgaande van het kruispunt van stok en dwarsstaak.
Helmkleed: rood, gevoerd van geel.

Boarne: wapen op de klok út 1709 yn de tsjerketoer te Easterbierrum fan 
“Ielle Tieerds, kerckv.[oogd]”. Dizze kleuren waarden yn de famylje al 
brûkt, sa as blykt út wapenpannen út de 20ste iuw. It helmteken komt 
foar (links yn in skyld, dield mei de Fryske earn) op de berteleppel fan 
Aaf ke Jelles, berne 6-2-1766, suster fan Ane Jelles Jukema. 

It wapen is ornearre foar de neiteam fan Ane Jelles Jukema, berne 
Seisbierrum 25-4-1776, boer en eigener fan achttjin perselen yn Lyts 
Juckema-sate te Seisbierrum, stoarn dêr 18-10-1837, tr. Seisbierrum (3de 
prokl. 1-6) 1800 Sibbeltje Botes Tjerksma (1776-1841), dy’t de namme 
Jukema fiere. Ane is de oerpakesizzer fan Jelle Tieerds. De âldste 
foarfaar is dy syn heit, Tieerd Jelles, bakker te Wjelsryp, sûnt 1654 
bakker te Easterbierrum, stoarn dêr 1684, tr. Reyntie Reyns.
Ynstjoerders: J.T. Anema, Vijverlaan 94, 3062 HM Rotterdam en A.J. 
Jukema, De Kampen 27, 8855 DA Seisbierrum.

Koopal, Koopmans 

Trochsnien: A. dield, I. yn grien in gouden mercuriusstêf; II. yn goud 
trije griene klavers, pleatst 2 en 1; B. yn read in gouden spande krúsbôge.
Helmteken: in swart hús- of hânmerk yn de foarm fan in keper, mei 
lofts in dûbele skonk.
Helmkleed: grien, fuorre fan giel.

Doorsneden: A. gedeeld, I. in groen een gouden mercuriusstaf; II. 
in goud drie groene klavers, geplaatst 2 en 1; B. in rood een gouden 
gespannen kruisboog.
Helmteken: een zwart huis- of handmerk in de vorm van een keper, met 
links een dubbel been.
Helmkleed: groen, gevoerd van geel.

It wapen mei fierd wurde troch de neiteam mei de namme Koopal of 
Koopmans fan Sjoerd Sydses “Coopman”, keapman en eigenierd boer te 
Ingelum en Froubuorren, berne 1703/05, stoarn Bitgum 1764, tr. Ingelum 
4-6-1730 Aukje Martens, en fan syn broer Tymen Sydses, eigner fan de 
mûne te Bitgummole, berne 1705/06, stoarn Bitgum 1783; syn âldste soan 
wurdt 1776 “koopman tot Beetgum” neamd. De namme Koopmans wurdt 
yn 1762 al brûkt. De âldst bekende foarfaar is harren oerpake Hille Lyuwes, 
boer te Grou 1647/52, tr. 1e Tryntie Hartmans. It merk waard brûkt fan syn 
pakesizzer Syds Ysckes te Grou 1692, de heit fan Sjoerd en Tymen. 

Sprekkend wapen foar dit slachte fan boeren en keaplju dy’t har sûnt 
1762 Koopman(s), Coopman(s), Koopal en soms ek Mercator neamden. 
De bôge is ûntliend oan de grêfstien fan Maartje Dirks Koopmans 
(1808-1839) te Bitgum, dy’t lykwols nei alle gedachten op ’e nij brûkt is. 

Untwerp: de F.R.f.H., yn oerlis mei de ynstjoerder.
Ynstjoerder: StEF, Vredeman de Vriesstraat 59, 8921 BS Ljouwert.
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Mulder, Lammert

Dield yn fjouweren: I. yn read it Kristusmonogram (Chi Rho teken) fan 
sulver; II. yn goud twa swarte redens mei tean- en haklear, de krol nei 
boppen en takeard, de redens pleatst as in skeankrús; III. yn goud in 
swart stegerjend hynder; IV. yn read in sulveren loftsskean pleatste kaai, 
de ring yn de foarm fan in klaver.
Helmteken: in swart mûne-izer, beselskippe fan trije gouden nôtieren, 
de ier yn ’e midden stutsen troch it gat fan it mûne-izer, de bûtenste 
ieren mei in blêd oan de bûtenkant.
Helmkleed en wrong: read, fuorre fan wyt.

Gevierendeeld: I. in rood het Christusmonogram (Chi Rho teken) van 
zilver; II. in goud twee schuingekruiste zwarte schaatsen met teen- 
en hakleer, de krul naar boven en toegewend, III. in goud een zwart 
steigerend paard; IV. in rood een linksschuin geplaatste sleutel, de ring 
in de vorm van een klaver.
Helmteken: een zwart molenijzer, vergezeld van drie gouden korenaren, 
de middelste gestoken door het gat van het molenijzer, de buitenste aren 
met een blad aan de buitenkant.
Helmkleed en wrong: rood, gevoerd van wit.

De f jouwer dielen ferwize nei it tal soannen fan de ynstjoerder, it earste 
kertier symbolisearret de libbensoertsjûging, de redens ferwize nei de 
passy foar it reedriden, it hynder ferwiist nei Jan Mulder (1875-1963), 
yn De Folgeren bekend as Jan Kozak en de kaai ferwiist nei it berop 
fan makelder. De kaai ferwiisd nei it berop fan makelder, wylst de 
klaverfoarm fan de ring in ferwizing nei it lânbouferline is. It helmteken 
is in ferwizing nei de namme.

Dit is it persoanlike wapen fan de ynstjoerder en mei fierd wurde troch 
him en syn neiteam.

De ynstjoerder is in pakesizzer fan Jan Mulder, berne Drachten 25-
11-1875, stoarn Drachten 16-11-1963, tr.Grootegast 12-12-1900 Grietje 
Vlietstra, (1877-1955).

Untwerp: J.C. Terluin, F.R.f.H., yn oerlis mei de ynstjoerder.
Ynstjoerder: L. Mulder, Leidyksreed 3, 9218 PL De Pein.
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Van der Wal

Trochsnien: A. dield: 1. yn blau in sulveren Sint-Jabiksskulp; 2. yn read 
in gouden tsjil mei acht speaken; B. yn sulver in omwende swarte raven, 
mei sprate wjukken en in gouden ring yn de snaffel.
Helmkleed en wrong: blau, fuorre fan wyt.
Helmteken: de raven fan it skyld.

Doorsneden: A. gedeeld: 1. in blauw een zilveren Sint-Jakobsschelp; 2. in 
rood een achtspakig wiel van goud; B. in zilver een omgewende zwarte 
raaf, met gespreide vleugels en een gouden ring in de snavel.
Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van wit.
Helmteken: de raaf van het schild.

Dit wapen is ornearre foar de neiteam mei de namme Van der Wal fan 
Rienk Hendriks, skipper te Burgum, ûndertr. Burgum 16-5-1717 Jetske 
Romkes, stoarn 1722. Harren pakesizzer Folke(rt) Romkes (1752-1824) 
nimt yn 1811 de namme Van der Wal oan.

Ferlykje it persoanlik wapen fan de ynstjoerder yn Familiewapens in 
Noord-Nederland (Uithuizermeeden, 2000) 218 (mei in hosty yn stee fan 
in ring), dêr’t by fersin de raven in krie neamd wurdt.

Untwerp: de ynstjoerder.
Ynstjoerder: J.R. van der Wal.
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Achlum

Wapen en f lagge fan Achlum yn de gemeente Franekeradeel / 
Frjentsjerteradiel

Wapen: yn grien in rjochter skeanbalke fan goud, belein mei in kromstêf, 
boppe en ûnder beselskippe fan in saneamde Achlumer dakpanne, 
pleatst yn de rjochting fan de balke, alles fan read; de skeanbalke boppe 
beselskippe fan in klok en ûnder fan in weintsjil mei acht speaken, alles 
fan goud.
Flagge: in broeking, mei in breedte fan 1/3 f laggelingte, yn trije horizontale 
banen giel, grien en giel, yn de ferhâlding 2:1:2; yn de broektop in reade 
klok en yn de broekhoeke in read weintsjil mei acht speaken; de f lecht yn 
trije horizontale banen grien, giel en grien, yn de ferhâlding 2:1:2.

De fiifde Slachtemaraton (2016) wie de oanlieding om it doarp fan in 
wapen en in f lagge te foarsjen. Om dat jubileum omtinken te jaan wie 
der in feestlik programma makke, wêryn’t de sosjale ferbinings sintraal 
stienen. Sa woene hja lâns de rûte in slinger fan f laggen, findels en 
wimpels meitsje en dat de doarpen oan de rûte harren û.o. presintearje 
soenen mei de doarpsf lagge. Dêrom waard de Rie benadere foar in 
ûntwerp foar de doarpen dy’t noch gjin wapen en f lagge hienen. It die 
doe bliken dat fan de sânentweintich doarpen dy’t meidienen it mar 
om fiif doarpen gie en dêrfan wienen úteinlik Achlum en Hitsum de 
ienigen dy’t it oanbod oannamen.
De skeanbalke ferwiist nei it âlde wapen fan Frjentsjerteradiel en nei 
de Slachtedyk, wylst de skyldkleur de griene omjouwing en it griene 
f jouwerkant, it keatsfjild, yn it doarpsfermidden symbolisearret.
Yn de skeanbalke is in kromstêf opnommen as ferwizing nei it eardere 
kleaster en nei St. Gertrudis, de patroanhillige fan de doarpstsjerke. De 
stêf wurdt beselskippe fan twa dakpannen, as oantinken oan it panwurk 
dat hjir ea stien hat. De Achlumer panne hie in ôfwikende foarm (de Lucas 
IJsbrand Patent panne, û.o. makke troch Draisma – De Vries).
De klok ferwiist nei de lytste fan de trije klokken dy’t yn de ferdwûne 
klokkestoel hongen, it saneamde Marijeklokje. Dat klokje hat ek noch 
tsjinst dien yn it panwurk en is no yn it besit fan it Fries Scheepvaartmuseum 
yn Snits. It weintsjil komt út it wapen fan de famylje Offenhuysen, dy’t hjir 
in stins hie, mar ferwiist ek nei de agraryske omjouwing.
Yn de f lagge kamen de klok en it weintsjil. De klok is hjir read as symboal 
foar de brânfersekering “Achlum” en ek as in ferwizing nei it panwurk. 
It tsjil is read om’t brún (fan it hout) gjin heraldyske kleur is en om’t de 
boereweinen meastentiids grien wienen mei reade tsjillen. 

Untwerp: J.C. Terluin F.R.f.H.
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Goëngahuizen

Wapen en f lagge fan Goëngahuizen / Goaiïngahuzen yn de gemeente 
Smallingerland / Smellingerlân

Wapen: hoekich trochsnien fan trije hoeken; A. yn blau in gouden 
ferbrede hoekige dwersbalke mei trije hoeken, belein mei trije ljippen 
fan natuerlike kleur; B. yn grien in sulveren spinnekopsmûne.

Flagge: trije banen blau, giel en grien; de giele baan hoekich mei trije 
hoeken en in hichte fan 1/3 f laggehichte en belein mei trije reade 
pompeblêden; de giele baan begjinnend op 1/6 en de blauwe baan op 
7/12 fan de f laggehichte.

Goaiïngahuzen leit yn it uterste westen fan de gemeente Smellingerlân 
en hat yn 1955 de doarpsstatus krigen. It hat gjin doarpskom of in tsjerke 
mei tsjerkhôf, it is in doarp mei fersprate buorkerijen en wenningen. De 
Goaiïngahústersleat leit tusken de Modderige Bol en de Kromme Ie. 
Lân en wetter binne wichtich foar it doarp, it is in agraryske mienskip. 
De greiden binne in dorado foar greidefûgels, dêr’t de ljip wol de 
wichtichste fan is. As ferwizing dêrnei binne dêrom trije ljippen op de 
balke pleatst.
De kleuren foar it wapen en de f lagge wienen al gau fûn, se ferwize nei de 
omjouwing, grien foar it gers, goud foar it hea en blau foar it wetter. De 
hoekige balke ferwiist nei de kearslûzen dy’t yn de Goaiïngahústersleat 
en de Modderige Bol sitte.
Yn it grien is ien fan de trije spinnekopsmûnen ôf bylde dy’t hjir yn de 
omkriten steane, bygelyks de Modderige Bol.
De f lagge hat in gelikense ferdieling krigen as it wapen. De trije dielen 
jouwe it wetter, it natuer- en kultuergebiet oan. De pompeblêden bringe 
nochris ekstra de wetterrike omjouwing yn it sin. 

Mei it registrearjen fan it wapen en de f lagge fan Goaiïngahuzen binne 
no alle doarpen fan Smellingerlân foarsjoen fan in eigen wapen en 
f lagge.

Untwerp: J.C. Terluin, F.R.f.H.,yn gearwurking mei Plaatselijk Belang.
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Hitzum

Wapen en f lagge fan Hitzum / Hitsum yn de gemeente Franekeradeel 
/ Frjentsjerteradiel

Wapen: trepfoarmich trochsnien: A. dield: 1. yn blau in omwende 
ôfskuorde ielreagerkop fan sulver mei swarte eachstreek; 2. yn read in 
ôfskuorde ielreagerkop fan sulver mei swarte eachstreek; B. yn goud 
in griene stilearre útskuorde prommebeam, mei tsien pearse fruchten.
 
Flagge: kantielfoarmich yn twaen dield mei f jouwer kantielen; it 
earste kantiel begjinnend oan de boppeside fan de f lagge op 11/20 
f laggelingte; de broekside giel en belein mei in griene útskuorde 
stilearre prommebeam, mei tsien pearse fruchten; de f lecht ferdield yn 
sân likense hege banen fan blau en read, yn it ferlingde fan de kantielen. 

Yn in earste ûntwerp koenen hja harren as doarp net weromkenne 
en nei in wiidweidich petear kamen hja mei foar harren relevantere 
saken. Sa wie de prommebeam yn gebrûk as byldmerk by de feriening 
fan doarpsbelang, as ferwizing nei de hôven om it doarp hinne, dy’t 
wiidferneamd wienen en ea de Roordastins tabehearden. Ek dy stins 
wie ien fan de saken dy’t hja belangryk fûnen, mei derneist de kleuren 
fan de keatsferiening. Ta beslút woenen hja ek in ferwizing nei de 
koloanje ielreagers dêr yn de omkriten, sa as yn it Westerhitsumer bosk, 
dêr’t sa’n hûndert pearen harren tahâlde.
Yn de boppeste helte fan it wapen kamen de kleuren fan de keatsferiening; 
blau en read, mei yn elts diel in ielreagerkop. It ûnderste part fan it 
wapen is fan goud en foarmet mei de trepfoarmige trochsnijing in 
ferwizing nei de state. Goud (giel) ek om’t by de bou fan in state faak 
kleastermoppen brûkt waarden dy’t in gielige kleur hienen.
Yn it goud kaam in stilearre prommebeam te stean as ferwizing nei de 
hjirboppe al neamde hôven. 

Om’t de prommebeam wichtich wie, is dy yn syn gehiel yn de f lagge 
opnommen yn deselde kleurstelling as yn it wapen. De stins wurdt 
hjir ferbylde troch de kantielfoarmige dieling, wylst de kleuren fan de 
keatsferiening hjir as horizontale banen werjûn binne. 

Untwerp: J.C. Terluin F.R.f.H., yn oparbeidzjen mei frou Lysbeth 
Tuinstra fan Doarpsbelang.



276 277gene alogysk j ier boek 2 016 wapenr egistr a asje

Stichting Juckema-Sideriusfonds

Wapen fan de Stichting Juckema-Sideriusfonds

Yn fjouweren dield: I. yn read trije gouden klavers, boppe inoar pleatst; 
II. yn goud in swarte heale earn, kommend út de dielline; III. de Fryske 
heale earn fan swart op goud; IV. yn blau in lansier yn harnas, mei trije 
strúsfearren op de helm, alles fan sulver.
Helmkleed: rjochts blau, fuorre fan wyt, en lofts read, fuorre fan giel.
Helmteken: in gouden nôtskeaf.

Gevierendeeld I: in rood drie gouden klavers, boven elkaar, II: in goud 
een zwarte halve adelaar komende uit de deellijn, III: de Friese halve 
adelaar, zwart op goud, IV: in blauw een geharnaste lansier, met drie 
struisveren op de helm, alles van zilver. 
Helmkleed: rechts blauw, gevoerd van wit, en links rood, gevoerd van 
geel.
Helmteken: een gouden korenschoof.

Untwerp: dr. C.J. Kuiken te Haren, yn oerlis mei it stiftingsbestjoer.

De “Stichting Juckema-Sideriusfonds” is yn 1968 by testamint yn it libben 
roppen troch Ane Jukema, eartiids notaris te Warkum en ferstoarn te 
Ljouwert yn 1971. Sûnt dy tiid is de stifting wurksum yn de provinsje 
Fryslân en fêstige yn Ljouwert.25 De namme Siderius kaam fan syn frou 
Elske Siderius.26

It wapen fan de stifting is gearstald út de wapens Ju(c)kema (sjoch de 
registraasje yn dit boek) en Siderius (registraasje yn it GJ 2002, side 211). It 
helmteken is de nôtskeaf út it wapen fan de eardere gemeente Barradiel.

De Stichting Juckema-Sideriusfonds is in 1968 bij testament in het 
leven geroepen door Ane Jukema, voorheen notaris te Workum, in 1971 
overleden te Leeuwarden.
Sindsdien is de stichting werkzaam in de provincie Fryslân en gevestigd 
in Leeuwarden. De naam Siderius kwam van zijn echtgenote Elske 
Siderius.
Het wapen van de stichting is samengesteld uit de wapens Ju(c)kema 
(zie de registratie in dit boek) en Siderius (registratie in het GJ 2002, 
bladzijde 211). Het helmteken is de korenschoof uit het wapen van de 
voormalige gemeente Barradeel.

25  http://www.juckemasideriusfonds.nl/

26  Sjuch ek: Ju(c)kema Siderius De families, het goed en het fonds, Dr Kees Kuiken, 

Wijdemeer Leeuwarden, 2016.








