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Een (genealogische) afslag Ryptsjerk 
 
Presentatie Gosse van der Plaats zaterdag 3 september 2016 Genealogysk 
Wurkferbân fan de Fryske Akademy in de Protestantse Kerk te Ryptsjerk.  
 
Graf Familie Jouwersma 
vindplaats: in de kerk 
type: Grafstenen 
bron: Grafschriften Tietjerksteradeel 
plaats: Rijperkerk 
boeknummer: 5596 
bron: Walle,H.de. Friezen uit vroeger eeuwen. Franeker, Van Wijnen, 2007 p.760-761. 

 

 
Ao 1626 den 8 october sterf Jacob Lolles olt .. Iaer 

 

Ao 1630 den 16 iuly sterf Sybrand Lolles olt 3 dagen 

 

Ao 1631 den 6 augusti sterf Antie Lolles olt 6 dagen 

 

Ao [163]6 den [12?] october sterf Aeltie Lolles olt 7 iaer en 4 ... ende legt alhier 

begraven 

 

Ao 164[0?] den 3 iuly sterf Aefke Lolles olt [4?] dagen 

 

Ao 1643 den 16 augustus sterf Aefke Lolles olt 11 maenden 

 

Ao 16[67?] den 2[1?] mey sterf de eerbare Antie Iacobs de huisfrou va Lolle 

Sibr[ants] ... hie[r] ... out 66 iaer 

 

Ao 1673 den 11 decemb is in den heere gerust den e. Lolle Sibrants Iouversma out 

76 iaeren 

 

[1691?] den ... maert is inden heere gerust den eersamen Iohannes Iouwersma 

ontfanger tot Ryperkerck olt 65 iaer en leit alhier begraven 

 

Ao 1695 den 8 maert is in den heere gerust den eerwaerden [Wyt]ske Mellama de 

huisvrou van de ontfanger Iohannis Iouwersma oldt ontrent 59 iaeren en leght alhier 

begraven 

Gezinsstaat van Lolle Sibrands 

Lolle Sibrands, koopman, kerkvoogd Hervormde gemeente Rijperkerk c.a en ontvanger Grietenij Tietjerksteradeel, geboren rond 1597, 

wonende te Leeuwarden, overleden aldaar op 11 december 1673, begraven aldaar op 18 december 1673 in de Westerkerk, ongeveer 76 

jaar oud. 

Hij is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 21 januari 1625 (Gerecht) beide afkomstig van Leeuwarden, getrouwd aldaar op 5 februari 

1625 (Hervormde gemeente Leeuwarden) beide afkomstig van Leeuwarden, op ongeveer 28-jarige leeftijd met 

 Ansck Jacobs (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Leeuwarden rond 1601, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 mei 1667, begraven 

aldaar op 7 mei 1667 in de Westerkerk, ongeveer 66 jaar oud, dochter van Jacob Anskes (schippersgezel en koopman in granen) en Anna 

Jans. 

Uit dit huwelijk: 

 1  Jacob Lolles, geboren te Leeuwarden voor 8 oktober 1626, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 oktober 1626. 
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 2  Jacobus Lollii Jouwersma, geboren te Leeuwarden rond 1627, wonende aldaar, overleden aldaar tussen 28 mei 1656 en 18 

januari 1659, 29 jaar tot 32 jaar oud.Hij is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 8 november 1650 (Gerecht Leeuwarden) beide 

afkomstig van Leeuwarden en getrouwd aldaar op 15 november 1650 derde proclamatie (Gerecht Leeuwarden) beide afkomstig 

van Leeuwarden, op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Catharina Siccama (25 jaar tot 28 jaar oud), geboren tussen 1622 en 

1625, wonende te Leeuwarden, te Amsterdam en te Leeuwarden, overleden aldaar, begraven aldaar op 25 maart 1655, 30 jaar 

tot 33 jaar oud.(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 19 augustus 1644 (Gerecht Leeuwarden) hij afkomstig van 

Amsterdam, hij is koopman te Amsterdam en getrouwd aldaar op 28 augustus 1644 derde proclamatie (Gerecht Leeuwarden) hij 

is afkomstig van Amsterdam, op 19- tot 22-jarige leeftijd met Meinhart Crook, koopman, wonende te Amsterdam, overleden voor 

15 november 1650.) 

Hij is in ondertrouw gegaan te Harlingen op 6 oktober 1655 (Gerecht Leeuwarden) hij afkomstig van Leeuwarden, zij van 

Harlingen, elders getrouwd, weduwe Har.Rheen en getrouwd te Leeuwarden op 12 oktober 1655 (Gerecht Leeuwarden) hij 

afkomstig van Leeuwarden, zij van Harlingen, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met Rixt Willems (ongeveer 40 jaar oud), geboren 

rond 1615, wonende te Leeuwarden, te Harlingen en te Leeuwarden, overleden aldaar in juli 1680, ongeveer 65 jaar oud. (Zij is 

eerder in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 2 december 1637 (Gerecht Leeuwarden) hij afkomstig van Harlingen, zij van 

Leeuwarden en getrouwd aldaar op 31 december 1637 (Gerecht Leeuwarden) hij afkomstig van Harlingen, zij van Leeuwarden, op 

ongeveer 22-jarige leeftijd met Harmen Piers Reen (ongeveer 33 jaar oud), compagniesschrijver, geboren te Harlingen rond 1604, 

wonende aldaar, overleden op 29 juli 1652, begraven te Harlingen, ongeveer 48 jaar oud, zoon van Pier Annes Reen en Aaltje 

Gerrits Pheltens.) 

 3  Aaltje Lolles, geboren te Leeuwarden in het jaar 1629, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 oktober 1636, 7 jaar oud. 

 4  Siebrand Lolles, geboren te Leeuwarden op 13 juli 1630, wonende aldaar, overleden aldaar op 16 juli 1630, 3 dagen oud. 

 5  Antje Lolles, geboren te Leeuwarden op 31 juli 1631, wonende aldaar, overleden aldaar op 6 augustus 1631, 6 dagen oud. 

 6  Antje Lolles Jouwersma, geboren te Leeuwarden rond 1632, wonende aldaar, overleden aldaar na 1695, minstens 63 jaar oud.Zij 

is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 24 april 1649 (Gerecht Leeuwarden) en getrouwd aldaar op 12 mei 1649 derde 

proclamatie (Gerecht Leeuwarden), op ongeveer 17-jarige leeftijd met Watse Doeckes Reen (hoogstens 42 jaar oud), 

mr.chirurgijn, geboren na 1607, wonende te Leeuwarden, overleden voor 1679, hoogstens 72 jaar oud, zoon van Doecke Annes 

Reen (burger en lakenscheerder) en Foeck Gideonsdr. 

 7  Yfke Maria Jouwersma, geboren te Leeuwarden in 1632 of 1633, wonende aldaar.Zij is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 

17 juni 1652 (Gerecht Leeuwarden) beide afkomstig van Leeuwarden, hij is advocaat voor het Hof van Friesland en getrouwd 

aldaar op 10 juli 1652 (Gerecht Leeuwarden) beide afkomstig van Leeuwarden, op 19- tot 20-jarige leeftijd met Valerius Renici 

(22 jaar tot 27 jaar oud), advocaat Hof van Friesland, geboren tussen 1625 en 1630, wonende te Leeuwarden, overleden aldaar op 

4 januari 1699, 69 jaar tot 74 jaar oud. 

 8  Johannes Lolles Jouwersma, boer, dorpsrechter Rijperkerk, ontvanger Rijperkerk, collecteur-generaal van Tietjerksteradeel en 

ontvanger van 't gemaal van Tietjerksteradeel, geboren rond 1639, wonende te Leeuwarden en te Rijperkerk, overleden aldaar op 

10 maart 1704, begraven aldaar in de kerk, ongeveer 65 jaar oud.Hij is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 10 augustus 1666 

(Gerecht Leeuwarden) beide afkomstig van Leeuwarden en getrouwd aldaar op 24 augustus 1666 derde proclamatie (Gerecht 

Leeuwarden) beide afkomstig van Leeuwarden, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Wytske Sybes Mellema (24 jaar oud), geboren 

te Leeuwarden, gedoopt aldaar op 17 september 1641, wonende aldaar en te Rijperkerk, overleden aldaar op 7 maart 1705, 63 

jaar oud, dochter van Sybe Piers Mellema (gezworen gemeensman Leeuwarden en burgemeester Leeuwarden) en Engeltje 

Adrianus van der Chijs. 

 9  Aafke Lolles, geboren te Leeuwarden op 29 juni 1640, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 juli 1640, 4 dagen oud. 

 10  Aafke Lolles, geboren te Leeuwarden in het jaar 1642, wonende aldaar, overleden aldaar op 16 augustus 1643, 1 jaar oud. 

 11  Aeltie Lollus Jouwersma, geboren te Leeuwarden rond 1645, wonende aldaar, overleden aldaar na 10 september 1687, minstens 

42 jaar oud.Zij is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 18 augustus 1671 (Gerecht Leeuwarden) beide afkomstig van 

Leeuwarden, hij is notaris publicus en getrouwd aldaar op 1 september 1671 (Gerecht Leeuwarden) beide afkomstig van 

Leeuwarden, getrouwd op het stadhuis., op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jacobus Warda, notaris publicus, wonende te 

Leeuwarden, overleden aldaar tussen 2 juli 1678 en 9 september 1679. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 15 

september 1665 (Gerecht Leeuwarden) hij is notaris publicus en getrouwd aldaar op 23 september 1665 (Gerecht Leeuwarden) 

getrouwd op het stadhuis met Barbera Ras, wonende te Leeuwarden, overleden aldaar voor 1 september 1671.) 

Vergelijking tussen de steen en de gezinsstaat leert dat de ouders, 6 jong overleden 

kinderen en zoon Johannes Lolles Jouwersma met echtgenote Wytske Sybes Mellema 

op de steen worden vermeld. (totaal 10 personen allen in de gezinsstaat 

onderstreept).
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Bijzonderheden Lolle Sibrands (Jouwersma), Ansck Jacobs  (Jeddema), Johannes Lolles Jouwersma en Wytske 

Sybes Mellema en de (graf-) steen: 

Lolle Sibrands (c.1597-1673) is burger van Leeuwarden, koopman in roerende goederen (waarschijnlijk hout) 

koper en verkoper van onroerende goederen en verstrekker van leningen, ontvanger van de grietenij 

Tietjerksteradeel en kerkvoogd van de Hervormde gemeente Rijperkerk-Hardegarijp, begraven 18 december 

1673 in de Westerkerk te Leeuwarden. 

Ansck Jacobs  (c.1601-1667), koopvrouw in roerende goederen, koopster en verkoopster van onroerend 

goederen en verstrekker van leningen dochter van Jacob Anskes (Jeddema) koopman in granen en Antje Jans. 

Ansck Jacobs wordt begraven op 7 mei 1667 in de Westerkerk te Leeuwarden 

Aankoop Rijperkerk stem 6.Lolle en Ansck kopen op 14 april 1662 van Doede Hilbrants en Trijn Symensdr, e.l. 

te Rijperkerk een huizinge, hovinge, bomen en plantage, alsmede meierlijke gerechtigheden van de zathe en 

landen, door verkopers bewoond en gebruikt, met de fenne groot 18 pondematen, hebbende de lijkweg ten 

oosten, de vaart (“heere vaert”) ten zuiden, de weg ten westen, de kopers ten noorden. Verder nog vijf mad 

maden, een mad maden, drie mad maden, zes mad maden, tien mad maden alles te Rijperker voor 1990 

gulden met een gouden ducaton en een nieuwe hond als geschenk. De echtelieden hebben hun domicilie in de 

stad Leeuwarden blijkens diverse akten; het huis in Rijperkerk zal als buitenhuis zijn gebruikt. Dit huis wordt in 

1723 éénmalig als Heermastate vermeld. (zie verder de bijdrage van Jan Stavenga de Jong). 

De familienaam Jouwersma. Lolle Sibrandts zal rond 1650 eigenaar zijn geworden van stem 13 te Lioessens, 

Jouwersma sathe genaamd; in 1640 nog eigendom van jonkheer Lodewijk van Aytsma. Dochter Aaltje Lolles 

huwt in 1649 nog zonder achternaam, zoon Jacobus in november 1650 met deze familienaam. Zoon Johannes 

Lolles Jouwersma is in 1698 en 1728 nog eigenaar van Jouwersmasathe te Lioessens. 

Zerk Opname 15 mei 2015 door heraldicus R.Broersma te Leeuwarden op verzoek van spreker. De deksteen 

van 280 bij 143 cm beschrijft in het linker randschrift het overlijden van Antie (Ansck) Jacobs in het rechter 

randschrift het overlijden van Lolle Sibrands Jouwersma. Op de hoeken vier medaillons voorstellende de vier 

levensfases. In het bovenste middenvlak een wapen met schild met mogelijk drie ruiten en een ruit met 

mogelijk ene Friese halve adelaar. In het middenvlak onder het wapen zijn postuum de al ver voor 1662 

overleden kinderen vermeld. De teksten van Johannes Lolles Jouwersma en Wytske Sybes Mellema zijn later 

toegevoegd. Datering zerk na overlijden Lolle Sibrandts (1673) en voor overlijden zoon  Johannes Lolles 

Jouwersma (1704). 

Johannes Lolles Jouwersma (geb.c.1639 Leeuwarden- 1704 Rijperkerk). Boer, dorpsrechter, ontvanger 

Rijperkerk, collecteur-generaal en ontvanger van het gemaal Tietjerksteradeel, begraven Rijperkerk. Eigenaar 

en bewoner stem 6 Heermastate Rijperkerk. Huwt 24.08.1666 Gerecht Leeuwarden Wytske Sybes Mellema, 

gedoopt 17.09.1641 Leeuwarden, dochter van Sybe Piers Mellema, , overleden 7 maart 1705, begraven 

Rijperkerk. 

Conclusie: de steen is in eerste aanleg gemaakt als memoriesteen voor de al overleden en elders begraven 

ouders en broertjes en zusjes en in tweede instantie als grafsteen van Johannes en Wytske. De steen sloot tot 

onderzoek in 1948/1949 een boogvormige gemetselde grafkelder af. Na de laatste restauratie in 1993 is de 

steen verplaatst naar het koor.( Mogelijk lag de grafkelder tegenover de familieherenbank in het gangpad 

gezien de intensieve slijtagesporen). 
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Verklaring titel “Een (genealogische) afslag Rijperkerk” (tweeledig): 

Jacob Anskes en Antje Jans hadden twee dochters 1) Ansck en 2) Aefke                                    

Geneagram Ansck en Aefke Jeddema 

1.Ansck Jacobs Jeddema  

geb.c.1601 Leeuwarden  

+02.05.1667 Leeuwarden                 

x 05.02.1625 Leeuwarden                   

Lolle Sibrands  (Jouwersma)                                    

x c.1597                                                  

+ 11.12.1673 Leeuwarden   

Johannes Lolles Jouwersma               

geb.c. 1639 Leeuwarden                    

+10.30.1704 Rijperkerk                      

x 24.08.1666 Leeuwarden                  

boer, dorpsrechter, ontvanger 

Rijperkerk, collecteur-generaal 

Tietjerksteradeel, ontvanger van 

het gemaal Tietjerksteradeel 

eigenaar en bewoner stem 6 

Heermastate Rijperkerk                

Wytske Sybes Mellema                      

d. 17.09.1641  Leeuwarden                

+ 07.03.1705   Rijperkerk 

Adrianus Johannes Jouwersma        

d. 20.06.1675 Rijperkerk-H’degarijp 

+  23.02.1758 Rijperkerk                 

ongehuwd                                            

boer, ontvanger Rijperkerk, 

bijzitter Tietjerksteradeel eigenaar 

en gebruiker stem 6 Heermastate 

Rijperkerk. 

         

2.Aefke Jacobs Jeddema      
geb.c. 1604 Leeuwarden  
begr.23.02.1638 idem                   
x 04.02.1626 Leeuwarden   
Reiner Jelles                          
c.1600 Deinum                             
begr.13.09.1652 Leeuwarden 

   

Jancke Reiners Jeddema             
geb.c. 1634 Leeuwarden              
+ 07.12.1678                                  
x 16.04.1654 Harlingen                 
Gijsbert Jurjens Fontein                
geb.c.1625/1625 Harlingen        
+ 20.10.11669 Harlingen 

 

 

 

 

Reiner Gijsberts Fontein          
alias Fontein van Toutenburg            
geb. c. 1660/1661 Harlingen     
+ mei 141 Harlingen                     
Eigenaar en gebruiker van stem 
14 Toutenburg bij Rijperkerk in 
1698, 1718 en eigenaar in 
1728.                                              
X  04.04.1680  Kimswerd              
Ybeltje Harmens Nauta                
geb. 10.07.1660 Harlingen          
+  26.04.1723 Harlingen         

 

           

 

 

            

2. Aefke Jacobs Jeddema    

geb.c. 1604 Leeuwarden  

begr.23.02.1638 idem                   

x 04.02.1626 Leeuwarden   

Reiner Jelles                          

c.1600 Deinum                             

begr.13.09.1652 Leeuwarden 

Jelle Reiners Jeddema                

geb. c. 1631 Leeuwarden           

+ 22.09.1666 Harlingen               

x Trijntje Fransdr.Templar           

geb.c. 1630 Harlingen                  

+   14.03.1666 Harlingen   

Yffke Jelles Jeddema                     

geb.c. 1659 Harlingen                  

+ 1719 Arum                                  

x Tjeert Feddes van der Sluys     

geb.c.1650 Harlingen                  

+  c.05.03.1692 Harlingen 

Aefke Tjeerts van der Sluys         

geb.c. 1690 Harlingen                 

+ c.1754 Arum                              

x 04.12.1712 Midlum                 

Pytter Jacobs Hibma                      

geb. c.1685 Midlum                      

+ voor 1728 Pingjum    

Aukien Pytters Hibma                  

geb. c. 1715 Pingjum                   

+ 1795 Arum                                 

x  23.10.1735 Pingjum                  

Lammert Petrus Hilarides          

d. 25.08.1708 Pingjum                 

+ c.1747/1748 Pingjum 

Haar achterachterkleinzoon is 

Jelle Douwes Hylarides, 

betovergrootvader van spreker  
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