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Vooraf
Doel
Van ouds is de bedoeling van een genealogie om meer te weten te komen over het
voorgeslacht. Het doel van veel genealogen lijkt te zijn om maar zoveel mogelijk
voorouders te vinden. Bij het onderzoek naar het voorgeslacht stel ik me echter een
limiet. Gegeven de leeftijd van de kinderen van Jelle Meijer en Grietje Zwarts probeerde
ik de stamboom tot en met de 10e generatie zoveel mogelijk compleet te krijgen. Bij die
generatie is mijn ervaring dat niet meer dan de helft van de voorouders terug te vinden
is. Er zijn wel voorouders gevonden die verder teruggaan, maar ik beschouw dat als
‘bijvangst’. Wel probeerde ik zoveel mogelijk te weten te komen over de achtergronden
van de voorouders. Wie woonde waar, wat voor werk deden ze en hoe zag hun leven er
misschien uit. Aan de hand van bijvoorbeeld de beroepen in combinatie met gegevens
van hun belastingaanslag van 1749 - of juist het ontbreken daarvan - krijgen we
bijvoorbeeld een aardig beeld van de welvaart. Ook een gezinssamenstelling en de mate
van kindersterfte vertelt één en ander.

Een stamboom is nooit af
Het onderzoek naar voorgeslacht heeft een beperking in tijd en een beperking in het
kunnen raadplegen van bronnen. Ook is er altijd – bij mij althans – een
terughoudendheid bij het zomaar aannemen van bepaalde ouders. Ik kies ervoor om
alleen de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op te nemen. De betrouwbaarheid
van gegevens wordt in sommige gevallen aangeven als “waarschijnlijk”. Dat wil dan
zeggen, dat er enige twijfel is. In de periode van nu tot 1811 zijn de gegevens in deze
genealogie nagenoeg 100% zeker voor wat betreft de geregistreerde ouders. Enig
voorbehoud is er bij het compleet zijn van de gezinnen. Vooral bij de doopsgezinde
gezinnen van rond 1811 kan het zijn dat er kinderen ontbreken. In de tijd voor 1811 is
dat gegeven nog lastiger. Bij het zoeken naar voorgeslacht voor 1811 wordt alles iets
onzekerder. Vooral als er – zoals in deze genealogie – veel voorouders regelmatig
verhuisden. Dan komt het aan op logisch puzzelen met voornamen van kinderen, omdat
men vaak vernoemde, waardoor de voornamen van de ouders duidelijk worden.

Het resultaat
De voorouders
Het zoekgebied van voorouders in de generaties 2 tot en met 10 betreft een totaal van
1.022 personen. Daarvan zijn 668 personen gevonden, waarbij 30 plekken zijn ingevuld
door voorouders die meerdere keren voorkomen in deze generaties. Daarmee komen we
op 698 (68,3%) gevonden voorouders. Omdat in dit voorgeslacht één ongehuwde
moeder zit in generatie 7 missen we 15 voorouders (1,4%). Vervolgens heb ik in
generatie 8 t/m 10 van 203 (19,9%) voorouders geen gegevens gevonden, waardoor er
vanuit de ontbrekende plekken in de generaties 8 en 9 natuurlijk ook geen informatie is
van 106 (10,4%) voorouders in de generaties 9 en 10.
Van de verdere generaties is er tot en met de generatie 15 (inclusief voorouders die
meerdere keren voorkomen) nog een ‘bijvangst’ van 304 voorouders. Na generatie 15 is
er één uitschietende tak van [28004] Hessel Douwes Hobbema uit generatie 15, die
teruggaat tot de omstreeks het jaar 755 geboren Refridus Roorda. Deze tak bevat
informatie van 45 voorouders. Totaal komen we dus uit op informatie van 1047 ingevulde
plekken in de kwartierstaat van de kinderen van Jelle Meijer en Grietje Zwarts.
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Statistische zekerheid
Er is natuurlijk altijd de kans dat ik fouten heb gemaakt in het vinden van het
voorgeslacht. Daarnaast kunnen er fouten gemaakt zijn door degenen die de registers
hebben vastgelegd. Ook kan het zijn dat er – nog niet ontdekte – persoonsverwisselingen
hebben plaatsgevonden. (Voor een wel ontdekte persoonsverwisseling verwijs ik naar
bijlage I op pagina 93.)
Bij het zoeken naar voorgeslacht is vaak vooral gekeken naar de mannelijke lijn. Men is
meestal op zoek naar een stamvader. Daar zit echter een addertje onder het gras. In
bijlage II op pagina 95 is daarover een theoretisch model uitgewerkt.

De presentatie
Er is een pdf-bestand met de kwartierstaat van de kinderen van Jelle Meijer en Grietje
Zwarts gemaakt. Dit bestand beslaat ruim 375 pagina’s tekst. Dit is dan, zonder
afbeeldingen, een enorm saai boekwerk terwijl het zonde is om de ruim 950 gevonden
afbeeldingen niet op te nemen. Hier gaat het overigens vooral om scans van gevonden
documenten. Zouden die leesbaar worden opgenomen, dan komen we al snel op nog
eens 300 pagina’s. Dus totaal ongeveer 680 A4-tjes.
Er is daarom gekozen voor een beperkte presentatie in deze publicatie en een digitale
presentatie met behulp van de applicatie FlexiTree. Als bijlage III op pagina 95 is een
handleiding voor het openen en het gebruik van deze digitale presentatie opgenomen.

De hoofdstukken
In deze publicatie ga ik eerst in op de wijze van het verkrijgen van de gegevens en geef
daarbij, in twee afzonderlijke hoofdstukken, nadere toelichting op de gebruikelijke en
bijzondere bronnen. In het volgende hoofdstuk wordt een algemene indruk gegeven van
de leefomstandigheden. In deze drie hoofdstukken wordt een aantal voorbeelden uit het
voorgeslacht gebruikt. Om een totaalbeeld te geven van wat er rond een persoon zoal te
vinden is in de archieven, wordt in het dan volgende hoofdstuk een chronologische
levensbeschrijving gegeven van een min of meer willekeurige voorouder langs de tijdbalk
van het bestuur van Nederland. Dan volgt er nog een hoofdstuk met een trieste historie
dat het voorgeslacht betreft. Daarna komen we toe aan een volledige opsomming van
het gevonden voorgeslacht. Dat hoofdstuk bestaat ook uit 3 delen:
De eerste 4 generaties in een wat uitgebreidere vorm1.
De directe voorouders uit generaties 5 t/m 15 in een zeer beperkte vorm
De informatie die gevonden is van de uitschietende tak die zich uitstrekt tot generatie 37
met weer meer informatie.

Kwartiercode
Als in deze publicatie een naam van iemand uit het voorgeslacht wordt vermeld, wordt
deze vetgedrukt en voorafgegaan door een zogenoemde kwartiercode. Deze code bestaat
voor het directe voorgeslacht uit het kwartiernummer. Als kwartiernummer wordt in de
genealogie een nummersysteem aangehouden, waarbij de vader het dubbele nummer
heeft van het kind en de moeder het dubbele plus één. Dus nummer [95] Pietje Atzes
van der Sluis is de moeder van ((95-1)/2=) [47] Metje Klazes van der Meer. De
vader van 47 is (47x2=) [94] Klaas Diemers van der Meer. Zo blijven de echtparen
bij elkaar.
Bij de kinderen van voorouders bestaat de code uit het kwartiernummer van de vader en
een aanvulling in Romeinse cijfers die (waar mogelijk) de rangorde in het gezin op
volgorde van leeftijd aangeeft. Zo is [94 III] Ieme Klazes van der Meer een kind van
het echtpaar met de nummers 94 en 95 en daarmee een broer van de directe voorouder
met het nummer 47.

1

Hier is zelfs niet alles opgenomen wat gevonden is aan afbeeldingen of zelfs tekst. Daarvoor wordt verwezen
naar de digitale informatie.
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Schrijfwijzen
Hoewel ik ook mijn eigen typefouten niet wil uitsluiten, komen we soms vreemd
overkomende schrijfwijzen tegen van namen, beroepen en plaatsen. Dit komt omdat ik
bij voorkeur de letterlijke schrijfwijze uit het origineel overgenomen heb. Zo wordt een
Douwe nog wel eens als Douve of een Sjoukje als een Sjuttje weergegeven. Ook
verschillen in schrijfwijzen in namen als Gabriel of Gabriël en Wiebe, Wijbe of Wybe. Er is
zoveel mogelijk bij de voornaam uitgegaan van de in de geboorteakte of het doopboek
gevonden namen. In een aantal gevallen zijn andere schrijfwijzen in de notities vermeld.
Ook bij de beroepen vinden we dat (bijvoorbeeld boerenknecht of boereknegt).
Bij de plaatsen wordt door mij de momenteel geldende schrijfwijze gebruikt. In de
digitale presentatie die ik gebruik (FlexiTree) wordt namelijk gebruik gemaakt van een
verwijzing via Google-maps. Anderzijds vermeld ik achter de plaats van de gebeurtenis
wel de gemeente of grietenij om de akte terug te kunnen vinden. Tot de grenswijziging in
1943 lag Rottevalle bijvoorbeeld in drie gemeenten: Smallingerland, Tietjerksteradeel en
Achtkarspelen. Ook wordt de volledige naam van een kerkelijke gemeente opgenomen
omdat niet altijd duidelijk is in welke plaats men gedoopt of getrouwd is. Daardoor werkt
de koppeling naar de kaart weer niet. In de notities citeer ik meestal de letterlijk in de
stukken aangetroffen tekst en schrijfwijze. De koppeling naar de kaart heeft nog als
nadeel, dat er verwezen kan worden naar een plaats met dezelfde naam. Zo wordt
bijvoorbeeld bij Beets verwezen naar de plaats in Noord-Holland terwijl in deze
genealogie toch echt Beets in Friesland bedoeld wordt. Omdat dit probleem opviel, is dat
ondervangen door de vermelding “Beets Friesland”. Helaas werkt daar dan de verwijzing
ook niet.
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De Bronnen
De basis voor een genealogie bestaat natuurlijk uit de datums en plaatsen van geboorte,
huwelijk en overlijden. Van daaruit worden dan de ouders en kinderen in het
voorgeslacht gevonden. In dit hoofdstuk wordt de herkomst van deze basisinformatie
behandeld met een aantal interessante voorbeelden uit het voorgeslacht. Daarnaast zijn
ook andere bronnen interessant. Die worden – weer met voorbeelden uit het
voorgeslacht - behandeld in het volgende hoofdstuk.

De eerste vier generaties
Voor de eerste generaties zijn mij de gegevens door Mem ([3] Grietje Meijer-Zwarts)
aangeleverd, omdat deze informatie voor een deel nog niet formeel openbaar is. Er
gelden namelijk strikte regels voor het openbaar zijn van de gegevens van de burgerlijke
stand. Formeel zijn openbaar:
•
geboorteakten die ouder zijn dan 100 jaar
•
huwelijks- en echtscheidingsakten die ouder zijn dan 75 jaar
•
overlijdensakten die ouder zijn dan 50 jaar
Naast wat formeel openbaar is, zijn nog niet alle akten opgenomen. Lang niet alle
gemeenten zijn bij met de invoer van de centrale databases van het rijksarchief.
Sommige gemeenten hebben zelfs nog niets ingevoerd. Veelal is dat werk van
vrijwilligers.

De burgerlijke stand
In de meeste Nederlandse provincies is de burgerlijke stand verplicht ingevoerd in 1811.
Holland werd toen bij Frankrijk ingelijfd onder leiding van Napoleon Bonaparte. In
Frankrijk was de burgerlijke stand al in 1792 ingevoerd en in kleine delen van Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland al in 1796 en 1798. Nederland bleef het systeem van de
burgerlijke stand gebruiken na het einde van de Franse overheersing in 1813. Sinds de
invoering van de burgerlijke stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren
van de burgerlijke stand in dienst. Zij maken een akte op van de belangrijkste
gebeurtenissen in het leven: een geboorteakte, een huwelijksakte (soms ook een
echtscheidingsakte) en een overlijdensakte. In de aktes staan gegevens over de
personen (zoals namen) en de gebeurtenis (bijvoorbeeld de datum). De aktes worden
opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.
De
digitaal
ontsloten
gegevens
zijn
overgenomen
en/of
gecontroleerd
via
www.wiewaswie.nl. Dit is de site van een
groot
aantal
samenwerkende
formele
archiefinstellingen in Nederland, waar de
gegevens gevonden worden tot aan de instelling van de burgerlijke stand in 1812. Die
gegevens zijn enorm betrouwbaar. (Hoewel ik ook wel tegen fouten aangelopen ben in
dit onderzoek.) Hier vinden we de gegevens van de geboorteakte, huwelijksakten en
overlijdensakten. Voor Friesland zijn via WieWasWie veel originele akten direct gekoppeld
in te zien via www.allefriezen.nl en voor Groningen via www.allegroningers.nl. Van de
gemeenten Dantumadeel, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn er geen
koppeling naar de akten opgenomen in WieWasWie. Daarvoor is dankbaar gebruik
gemaakt voor van de diensten van de site http://zoekakten.nl. Hier zijn de microfilms
van veel gemeenten te vinden. Het betreft werk van “The Genealogical Society Salt Lake
City, Utah, USA”. Dit werk (op microfiches zetten) is gedaan in de jaren 50 en 60 van de
vorige eeuw. Het is even bladeren, maar de originele akten zijn gevonden. Er is echter
een uitzondering; Van het overlijden van [79] Elske Keimpes is geen akte opgesteld. In
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de huwelijksbijlagen bij het huwelijk van zoon Keimpe is een "Acte van Bekendheid"
opgenomen betreffende het overlijden van Elske. Hierin staat onder andere: "Dat zij te
Wijnjeterp overleden was den vijfden December achttienhonderd en achttien. Dat van dit
overlijden geene acte was opgemaakt aangezien de daartoe verpligten aan het Bestuur
van de Grietenij Opsterland geene aangifte gedaan hadden en alzoo niet in de registers
van den Burgerlijken Stand ingeschreven en daarvan geen extract te bekomen was."
Er is bij het voorgeslacht één scheidingsakte aangetroffen. Dat betreft [28] Jan Sietzes
Sietzema. Jan trouwde toen hij 26 jaar oud was, op zaterdag 23 oktober 1858 in
Smallingerland met Janke Geerts de Jong, toen 23 jaar oud. De ontbinding van dit
huwelijk werd uitgesproken op maandag 25 juli 1870 in Heerenveen. Van dit huwelijk is
naast het levenloos geboren zoontje van Janke in 1869 te Suameer geen ander kind
gevonden. Er wordt getwijfeld of dat ook wel een kind van Jan geweest is. Zij leefden al
langere tijd gescheiden. De arbeider Jan woonde te Boornbergum en zijn echtgenote
Janke was koopvrouw te Suameer in de gemeente Tietjerkeradeel. Bij de inschrijving van
het vonnis door Jan Sietzes Sietzema in de registers van de gemeente Smallingerland
waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Reidsma (geb. ±1809, die ook aanwezig
was bij het huwelijk van Jan en Janke) en Kornelis Veenstra (geb. ±1836). Deze beide
getuigen (ambtenaar van de gemeente) zouden ook weer aanwezig zijn bij het tweede
huwelijk van Jan. Janke was geboren op vrijdag 16 oktober 1835 in Bergum, dochter van
Geert Wytzes de Jong en Grietje Jans Faber. Janke is overleden op dinsdag 3 november
1903 in Suameer. Zij stierf als ongehuwde. Waarschijnlijk was zij na de scheiding van
Jan Sietzes Sietzema niet hertrouwd. Er is althans geen nieuwe huwelijksakte van haar
gevonden.
Bij het directe voorgeslacht zijn de scans van de akten opgenomen als afbeeldingen bij
de persoonsgegevens. De meeste zijn goed te lezen.
In de akten zijn ook getuigen opgenomen. Bij de overlijdensakten zijn dat veelal
‘geburen’ van de overledene (tegenwoordig veelal de begrafenisondernemer). Bij de
geboorteakten en de huwelijksakten zien we dat dit bij de jongere te raadplegen akten
veelal ambtenaren zijn. Daarom zien we sommige ambtenaren vaak terug. Bijvoorbeeld
de klerk Ebele Nieuwholt van de gemeente Smallingerland. Hij is:
Getuige bij burgerlijk huwelijk van Klaas Zanstra en Pietje van der Sluis
(24-05-1882)
Getuige bij geboorteaangifte van Klaas Boelens
(02-01-1885)
Getuige bij burgerlijk huwelijk van Jelle Meijer en Aaltje From
(13-09-1901)
Getuige bij burgerlijk huwelijk van Sietze Sietsma en Grietje Visser
(09-11-1901)
Getuige bij geboorteaangifte van Hessel Meijer (zie hierna)
(10-10-1907)
Getuige bij burgerlijk huwelijk van Klaas Boelens en Metje Zanstra
(19-06-1909)
Getuige bij geboorteaangifte van Pietje Boelens
(11-07-1910)
Getuige bij geboorteaangifte van Aaltje Sietsma
(06-12-1911)
Bij oudere geboorteakten zien we dat buren vaak de vader begeleiden naar het
gemeentehuis voor de aangifte van de nieuw geboren buurtbewoner. Bij oudere
huwelijksakten zien we vaak schijnbaar willekeurige getuigen die “geen bloed- of
aanverwanten” waren van het bruidspaar (tegenwoordig juist vaak wel).
Een voorbeeld van hoe lang een ‘ambtenaar ter secretarie’ toen doorwerkte vinden we bij
Hedde Jogchums Beetsma, die op zondag 2 april 1797 in Nuis (Groningen) gedoopt is:
leeftijd:
getuige bij:
datum:
23
geboorteaangifte Auke Thijssen Zwart
(13-09-1820)
70
huwelijk Thijs Aukes Zwart en Minke de Wagt
(06-03-1868)
77
geboorteaangifte Jelle Meijer
(08-09-1874)
Bij de laatste twee gelegenheden is ook zijn zoon Jogchum Beetsma (1835-1908)
getuige, die zelf ook ambtenaar ter secretarie geworden was. Deze is op 1 augustus
1879 ook getuige bij de geboorteaangifte van Gabriël Zwarts. De oude Hedde Jogchums
Beetsma is dan al op 13 juli 1878 overleden.

-7-

Geboorteakte

De geboorteakte van grootvader [4] Hessel Meijer spreekt voor zich. Kort en bondig
wordt de aangifte vastgelegd. Het is niet meer dan een half A4-tje. Vader [8] Jelle
Meijer ondertekent de akte en kan weer naar huis naar zijn Aaltje, zijn twee dochters en
zijn gisteren geboren zoon. Hij was mooi op tijd. Geheel anders verliep de registratie van
de op 5 september 1814 geboren [62] Abraham Willems Bosma. Vader [124]
Willem Annes Bosma is in gebreke gebleven voor wat betreft het op de juiste wijze
aangifte doen van de geboorte. Het komt tot een strafzaak voor de rechtbank te
Heerenveen waar wel rekening wordt gehouden met verzachtende omstandigheden. In
het vonnis staat onder andere: “Overwegende meede dat de beschuldigde eerst bij één
briefje en naderhand zelve in persoon aan den Secretaris der Gemeente te Heerenveen
van deze geboorte heeft kennisgegeven en alzoo wel aangave heeft gedaan, doch niet in
den vereischten vorm noch binnen den bepaalden tijd, welke omstandigheden het feit
schijnen te verkleinen.” Vooral de afstand (20 kilometer) wordt als verzachtende
omstandigheid aangevoerd in het vonnis. Aan het slot van het vonnis lezen we:
“Condemneert den beschuldigde Willem Annes Bosma tot betaling van eener geldboete
van één Gulden, agt stuivers agt penningen (of drie franken) en condemneert den
beschuldigde mede in de kosten getaxeerd ter Somma van agt Guldens vijf stuivers
twaalf penningen. Gelastende dat dit vonnis dadelijk na den ontvangst door den Heer
Schout der Gemeente Mildam in de Geboorte Registers zal worden ingeschreven conform
de wet tot herstel der omissie van aangave door den beschuldigde hebbende plaats
gehad.” Willem Annes moest dus bijna ƒ 10,- betalen. In 1814 een heel bedrag voor deze
arbeider. Het vonnis is op 8 november 1814 volledig overgenomen in het
geboorteregister van de in 1816 opgeheven grietenij Mildam, waardoor die geboorteakte
5 pagina’s lang is. Dit was trouwens geen uitzondering. In het betreffende
geboorteregister vinden we ook - ongeveer gelijke - vonnissen met als vaders: Jan Karels
Bergsma, Jan Hijlkes Hijlkema en Jan Jans Blaauw.
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Huwelijksakte

De huwelijksakte van [108] Anne Jans Jongsma en [109] Ykjen Jans Sikkema van
28 mei 1814. In 1812 was de broer van Anne ([216 II] Auke Jans Jongsma) getrouwd
met de zus van Ykjen ([218 I] Lijsbert Jans Sikkema).
In tegenstelling tot wat gebruikelijk was, tekenen hier de drie aanwezige ouders wel. De
vader van Anne [216] Jan Aukes was in januari 1800 overleden. We zien in meerdere
akten trouwens, dat als moeders als getuigen tekenen, dat het aantal getuigen wordt
aangevuld zodat er wel vier mannelijke getuigen zijn.
De andere getuigen zijn in dit geval niet willekeurig gekozen:
Hessel Geerts Hesling was door zijn huwelijk met de weduwe [436 IV] Akke Andries
Sikkema een oom van de bruid.
Anne Douwes Halbesma was een volle neef van de bruid. Anne’s vader [438 V] Douwe
Johannes Halbesma en de moeder van Ykjen waren broer en zus. Anne Douwes
Halbesma trouwde met Maaike Wiegers Wiegersma, die ook een nicht van Ykjen was. De
moeder van Maaike was de zus van de vader van Ykjen. Anne en Maaike trouwden op
hetzelfde moment als Anne Jans en Ykjen. Ook op hetzelfde moment trouwden Andries
Wiegers Wiegersma (broer van Maaike en dus neef van Ykjen) en Akke Douwes
Halbesma (zus van Anne Douwes en dus nicht van Ykjen). Andries en Maaike waren
overigens kinderen uit het eerste huwelijk van de hiervoor genoemde tante Akke Andries
Sikkema, waardoor Hessel Geerts Hesling dus hun stiefvader was. Anne Jans Jongsma
tekende als getuige ook de huwelijksakte van de twee hierboven beschreven huwelijken.
Meindert de Vries – schoolmeester en organist te Rinsumageest – wordt in alle drie
huwelijksakte van 28 mei 1814 genoemd als getuige. Hij was getrouwd met een nicht
van Ykjen. Deze nicht – Harmke Harmens Rintjema – was een dochter van [219 III]
Ytje Johannes Halbesma en daardoor was zij ook een nicht van Anne en Akke Douwes
Halbesma.
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Hier zien we dat de gegoede families haast een clan vormden. Er zijn van deze families
ook veel notariële akten terug te vinden. Het is niet zo zeer boer zoekt vrouw, hoewel het
in dit geval veelal landbouwers waren, maar geld zoekt geld.
Om het verhaal van de familierelaties uit de huwelijksakten nog completer (of misschien
complexer) te maken: De “Schout, Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van
Dantumawoude, Canton Bergum, Departement Vriesland” was de oom van Ykjen. Dit was
de broer van haar vader: [436 II] Sikke Andries Sikkema die assessor (wethouder)
van de gemeente Dantumadeel was.
Opvallend is dat de akten toen nog werden gezegeld en afgestempeld
- voor de leges - met een stempel uit de tijd dat Nederland onderdeel
was van het Franse Keizerrijk. Napoleon was op 19 oktober 1813
verslagen in de Slag bij Leipzig en deed afstand van de troon,
waardoor de Franse tijd eindigde. De aanstaande koning Willem I was
op 30 november 1813 teruggekeerd naar Nederland en was
ingehuldigd als ‘Soeverein Vorst’ der Verenigde Nederlanden.
Schijnbaar hadden de gemeenten geen haast om de nog relatief
nieuwe zegels en stempels te vervangen. Of men wachtte nog tot 18
juni 1815 (de definitieve nederlaag van Napoleon in de Slag bij Waterloo).

Overlijdensakte

In sommige gevallen zijn er twee overlijdensakten. Wanneer men elders kwam te
overlijden werd er een akte opgemaakt in de plaats van overlijden, waarvan een extract
gezonden werd naar de woonplaats van de overledene. In de feitelijke woonplaats werd
vanuit dit extract het eigen overlijdensregister bijgewerkt. Dit gebeurde op grond van
artikel 50 en 51 van het toenmalige Burgerlijk Wetboek2. Waar dat bij anderen uit het
voorgeslacht van toepassing was, heb ik dat als notitie meegenomen in de
persoonsgegevens. Een uitzondering op deze regel zien we bij het overlijden van [102]

2

De tekst van het oude Burgerlijk Wetboek was:
Art. 50. De akten van overlijden zullen worden opgemaakt door den ambtenaar van den burgerlijken stand der
plaats, alwaar de persoon overleden is, en op de verklaring van twee getuigen.
Wanneer het blijkt dat de overledene elders zijne woonplaats heeft gehad, zal de ambtenaar van den
burgerlijken stand een uittreksel van de akte van overlijden doen toekomen aan dien van de laatstbekende
woonplaats van den overledene, ten einde insgelijks in de register aldaar te worden ingeschreven.
Art. 51. Zij zullen bevatten:
1°. De voornamen, den naam, den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den overledene, mitsgaders
den dag en het uur des overlijdens;
2°. De voornamen en den naam van den anderen echtgenoot, indien de overledene getrouwd of wel
weduwenaar of weduwe was;
3°. De voornamen, den naam, den ouderdom, het beroep en de woonplaats der aangevers, en, wanneer zij
bloedverwanten zijn, den graad van bloedverwantschap.
De akten .van overlijden zullen daarenboven bevatten, voor zoo verre men zulks kan te weten komen, de
voornamen, namen, het beroep en de woonplaats der ouders van den overledene, mitsgaders deszelfs
geboorteplaats.
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Jacob Wijgers Dijkstra waarvan een afzonderlijk verhaal is opgenomen in deze
genealogie.
De hiervoor opgenomen twee overlijdensakten hebben betrekking op [110] Wybe
Gosses Hulzinga. Hij was de zoon van [220] Gosse Alles Hulsenga die bij het
overlijden van Wybe “rustend doopsgezind Leraar te Veenwouden” was.
Omdat
Wybe
Gosses
in
Tjalleberd
(gemeente Aengwirden) woonde is er dus
ook de overlijdensakte nr. 25 die tussen
21 en 30 juni 1830 ingeschreven is in de
registers van de grietenij Aengwirden. Op
de afbeelding de pastorie en kerk van de
doopsgezinde gemeente van Tjalleberd uit
de 19e eeuw. Maar Wybe is niet daar
overleden.
Wybe
is
waarschijnlijk
overleden in hetzelfde huis waar in juni
1831 zijn vader overleden is. De aangever
Theunis Jurjens Posthuma is namelijk dezelfde peroon die aangifte doet bij het overlijden
van Wybe en zijn vader. In dat geval moet als plaats van overlijden Veenhuisterwal
aangehouden worden. Dat was toen nog niet meer dan een buurtschap.
Veenwoudsterwal heeft pas in 2011 de status "dorp" gekregen.
Wybe was zelf ook een doopsgezinden leraar. Hij had daarvoor niet doorgeleerd maar
diende van 16 juni 1816 tot 1820 de “Mennonite Gemeente te Nes op het Eyland
Ameland”. Bij de intrede staat de opmerking ‘predikant Blauwe Schuur’. Er waren
namelijk meer doopsgezinde gemeente op Ameland. Volgens een overzicht van de
archiefdienst van Ameland werd zijn gemeente formeel: "De Waterlandse/Vlaamse
gemeente te Nes/Hollum" genoemd. Van 1820 tot 1826 was hij Leeraar bij de Vlaamse
Doopsgezinde Gemeente te Grouw. Daarvan vinden we: “Leeraar Hulsinga was een ’apart
man’ en kon hier met zijne gemeenteleden slecht overweg. Er werd verteld dat hij bij zijn
afscheid de gemeente liet zingen: ’k Heb aan het volk dat mij vergat Een lange tijd
verdriet gehad. Ja, veertig jaar hunn’ hoon verdragen, En zei: ’Dit volk, dat steeds Mij
sart, Heeft een verdwaasd en dwalend hart; ’t Schept in mijn wegen geen behagen.”
[Psalm 95:6] “De gemeente geraakte in verval. De financiën waren niet zeer rooskleurig
en vooral de boerenleden hadden door de overstroming in 1824 [waarschijnlijk bedoelde
men de stormvloed van 1825] veel van hun draagkracht verloren." Van 1826 tot zijn
overlijden was hij Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Tjalleberd. Van zijn werk
daar is niet veel bekend. Wel dat de derde predikant na hem Antony Winkler Prins was,
die we kennen van de bekende encyclopedie.
Van Wybe is veel meer bekend, maar daarvoor wordt verwezen naar de digitale
gegevens.
Een heel ander verhaal over twee overlijdensakten rond dezelfde persoon is opgenomen
als bijlage I in deze genealogie op pagina 93.
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De kerkelijke archieven
Voor 1811 was de meest betrouwbare registratie van leden die van de kerk(en) van
Nederland. In hoofdzaak was dat de Nederlands Hervormde Kerk, die als volkskerk gold.
In de archieven wordt daarom over die periode vaak gesproken over de Hervormde
Gemeente van ….. Formeel is dat echter onjuist. Deze benaming is pas gekomen vanaf
1816. Voor 1816 was de formele benaming Nederduitsch Gereformeerde Kerk die tijdens
de Tachtigjarige Oorlog – na de Reformatie van 1517 - de officiële kerk van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. In deze genealogie is zoals
gebruikelijke de gangbare benaming van ‘Hervormde Gemeente’ aangehouden in de
bronvermeldingen en de persoonlijke notities.
Hoe ver we terug kunnen zoeken is natuurlijk afhankelijk van de aanwezigheid van deze
kerkelijke registraties. Sommige kerkboeken gaan nog terug tot begin van de 17e eeuw,
terwijl bij sommige gemeenten maar een korte periode van de 18e eeuw te vinden is. Zo
is van Donkerbroek, Haule en Haulerwijk het trouwregister slechts in te zien over de
periode van 1772 tot en met 1811.
Een deel van het voorgeslacht was lid van een Doopsgezinde Gemeente. Hiervoor zagen
we al dat er een aantal doopsgezinde voorgangers tussen zitten. Door de daar
toegepaste volwassendoop is er van dat deel van het voorgeslacht alleen wat te vinden in
de lidmatenregisters. In een ander hoofdstuk wordt nader ingegaan op de Doopsgezinden
(zie pagina 37).
Van ouds zijn de belangrijkste bronnen het doopregister, trouwregisters en
begraafregisters (DTB). De lidmatenregisters zijn echter een gigantische bron van
aanvullende informatie, omdat hierin ook verhuizingen van mensen worden gevonden.
Ook eventuele functies als ouderling of diaken vinden we in de lidmatenregisters terug.
De vier registers DTB+L zijn voor de provincie Friesland goed ontsloten door TRESOAR
(www.tresoar.nl). Er zijn van de DTB-registers maar
weinig afbeeldingen gevonden (wel in Groningen) maar we
kunnen wel vertrouwen op (de vrijwilligers van) TRESOAR.
Gelukkig zijn wel de scans van de lidmatenregisters
aanwezig.
Van personen uit het voorgeslacht van voor 1811 die
buiten Friesland zijn geboren, getrouwd of overleden zijn
gegevens gevonden op de sites www.allegroningers.nl en
www.drenlias.nl. Er zijn nog twee takken buiten deze
noordelijke provincies gevonden die zich in Friesland
vestigden. Dat waren:
De op 9 oktober 1772 in Almelo gedoopte [74] Steven Abrahams Veenstra, waarbij
bruikbare informatie te vinden was over zijn voorgeslacht op de site van Alfine Broekman
in die zin, dat er de nodige transcripties van de trouw- en doopboeken van Almelo te
vinden waren.
De op 1 januari 1745 in Winterswijk gedoopte [76] Jan Dirk Jansz ten Hagen, waar
voor het vinden van zijn voorgeslacht dankbaar gebruik gemaakt is van een website voor
digitale
genealogische
brongegevens
en
overige items in
de
Achterhoek
(www.genealogiedomein.nl).
Overigens vonden hun kleinkinderen elkaar en trouwde [18] Steven Willems From op
1 mei 1836 met [19] Grietje Jans ten Hage. Nog een grootvader van Steven, [72]
Frans Minnes From kwam niet van Friesland, maar van Schüttorf (in verouderd
Nedersaksisch en Nederlands: Schuttorp of Schutterop). Dit is een stad en gemeente in
het Landkreis Grafschaft Bentheim in de deelstaat Nedersaksen, bij de grens met
Nederland en de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Van het voorgeslacht van Frans Minnes
zijn (nog) geen gegevens gevonden.
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Rond de DTBL-registers worden toelichtingen en aanvullende informatie gegeven. Vooral
op de laatste – het lidmatenregister – wordt wat dieper ingegaan omdat hierin een
enkele keer smeuïge details over het leven van het voorgeslacht aan het licht komen.

Doopregisters
In de doopregisters vinden we natuurlijk de gegevens van de doop. Daarmee weten we
waar en ongeveer wanneer mensen geboren zijn. Ook de ouders worden vaak vermeld.
Helaas in sommige gevallen alleen de vaders. Veel andere informatie vinden we daarbij
meestal niet.

Na de doop van [927] Trijntje Roels wordt in het doopregister van de kerkelijke
gemeente van Wijnjeterp, Bakkeveen en Duurswoude opgetekend:
“Den 14 dito [november 1686] door het Sacrament des Doops den kerke ingewijet een
doghtertje van Roel Heins van het Voorwerk en is begiftight met de name van Trijntje.“
De naam van de moeder wordt dus niet vermeld. In die tijd werden kinderen vaak snel
gedoopt en kon de moeder er niet eens bij zijn. Er werd trouwens lang niet altijd op
zondag in de dienst gedoopt. Trijntje is bijvoorbeeld gedoopt op een donderdag.

Trouwregister
Ook in het trouwregister staat helaas niet veel aanvullende informatie rond de
voorouders. Hier een voorbeeld uit het kerkeboek van de kerkelijke gemeente Grootegast
en Doezum uit Groningen.

Het betreft het huwelijk van [2772] Derck Lubbes en [2773] Berentien Reiners. In
het trouwboek zien we dat ze allebei in Grootegast woonden. Geboorteplaatsen deden er
toen nog niet toe. Ook ouders of beroepen werden zelden vermeld. Dat zien we pas veel
later aan het einde van de 19e eeuw in enkele plaatsen in Nederland als standaard in
trouwregisters. Wat hier wel nauwkeurig werd aangegeven, waren de afkondigingen
(proclamaties) en de dag dat ze trouwden. In dit geval 9 mei 1669 na de middag te
Grootegast. Hier zien we gelijk dat woorden in de loop der tijd een andere betekenis
hebben gekregen. Het woord gecopuleren: hier in de betekenis van het voltrokken
huwelijk. Tegenwoordig is de betekenis: geslachtsgemeenschap hebben. Wel enigszins
aansluitend op de mening van de kerk van toen; Geen gemeenschap vóór het huwelijk.
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Begraafregister
Er is van het voorgeslacht maar weinig gevonden in TRESOAR rond begraafregisters.
Waarschijnlijk omdat nog lang niet alle begraafboeken gedigitaliseerd of gevonden zijn.
Daarom is van velen de overlijdensdatum of de datum van het begraven onbekend
gebleven.
Ook was het bijhouden van het overlijden of het begraven niet overal hetzelfde
georganiseerd. Van [2768] Wibe Willems zien we bijvoorbeeld dat het feit van zijn
overlijden op 27 september 1673, geschreven wordt in het kerkboek waar ook de andere
gebeurtenissen als dopen, huwelijken en belijdenis verwerkt werden.

Het simpelweg op chronologische volgorde opnemen van alle gebeurtenissen laat wel iets
zien over de omstandigheden van die tijd. We zien dat op dezelfde dag als Wibe Willems
ook het één maand oude zoontje Albert van Tonnis Albers overleden is. In het kerkboek
zien we namelijk dat hij op 27 augustus is gedoopt en op 27 september is overleden.
Een enkele keer vinden we rond het voorgeslacht aantekeningen in het
Diaconierekeningboek van een kerkelijke gemeente. Hierin staan verschillende zaken
opgetekend. We vinden daarin collecteopbrengsten tijdens begrafenissen maar ook de
inkomsten van de diaconie als gevolg van verhuur van ‘het laken’3. De diaconie betaalde
voor de bedeelden vaak ook de begrafeniskosten. Er werd o.a. betaald voor het
"verzorgen van de zieke, voor het afleggen, het aanzeggen, de doodskist of doodvat, het
grafmaken en het leedmaal". Voor deze begrafenismaaltijd werden winkelwaren, brood,
boter, maar ook bier, brandewijn, jenever en later koffie en thee vergoed. De kleinere
kosten werden meestal enkele dagen na de begrafenis betaald. Dit alles gaf een redelijke
indicatie van de dag dat men ongeveer begraven was. Ten slotte vinden we ook
aantekeningen van de verkoop van het boelgoed. In het Diaconierekeningboek van
Beetsterzwaag vinden we rond het overlijden van de 66-jarige [233] Albertje Feijes de
volgende verantwoordingen:
Op 7 april 1807: "betaeld van onkosten van het boelgoed van Bartje Freys aan de
exsekutier van omroepen, zegelgelt, onkosten" Betaald 2-14-2 wegens verkoop
bezittingen, boelgoed.
Op 10 april 1807: "in de bekken versaemelt bij het begraven van Bartje Freys"
Ontvangen 0-16-c wegens collecte
3

Dit laken was het kleed dat bij de begrafenis over de kist werd gelegd. Een doodslaken was voor de meeste
mensen veel te duur en werd te weinig gebruikt. De diaconie schafte een lijklaken aan en stelde het bij
begrafenissen ter beschikking. De nabestaanden betaalden hiervoor huur of gaven een gift. Opvallend is dat in
de plaatsen waar zowel de begrafeniscollecte als het lakenverhuur voorkomen de posten meestal op dezelfde
dag werden geboekt, als betaald werd door een verwant van de overledene. De datum van het lakenverhuur
geeft dan een redelijk benadering van de begrafenisdatum. Is de betaling echter gedaan door een
buitenstaander, bijvoorbeeld een armvoogd, dan kan de betaling van het laken wel een maand later
plaatsvinden.De verhuur van het laken is niet beperkt tot de eigen plaats of tot het eigen kerkgenootschap. Uit
de rekeningboeken blijkt dat ook de doopsgezinden en de katholieken het laken huurden.
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Op 21 april 1807: "ontfangen van het boelgoed van Bartje Freys en Jannes Jans te
zaemen" Ontvangen 25-13-0 wegens verkoop bezittingen, boelgoed
Bij bedeling was het een “morele plicht” dat de gealimenteerde de uitdelingen van de
diaconie weer trachtte terug te betalen. Een consequentie was dat als een
gealimenteerde of bedeelde overleed, de nagelaten goederen aan de diaconie vervielen.
Deze werden meestal openbaar verkocht middels een boelgoed. De diaconie werd eerst
uit de opbrengst vergoed, wat over bleef was voor de erfgenamen. Meestal bleef er
echter een schuld over. In de diaconierekeningen worden deze boelgoederen vermeld.
Veelal blijkt het boelgoed op dezelfde dag als de begrafenis plaats te vinden. Voor ons
misschien onbegrijpelijk, maar vaak waren er niet zo veel spullen te verkopen en juist op
die dag waren de familie, vrienden en buren aanwezig.
NB: Jannes Jans was waarschijnlijk een recent overledene, waarvan de goederen ter
dekking van de kosten van de begrafenis ongeveer gelijktijdig met die van Bartje
verrekend werden. Het kan ook betrekking hebben op de dochter van Jannes Jans die op
29 november 1806 begraven was.

Lidmatenregister
Zoals ik al aangaf geven de lidmatenregisters soms een goede kijk in wat er in de
kerkelijke gemeenten gebeurde. In de meeste gevallen is het niet meer dan een
ledenlijst, maar in sommige gevallen is het lidmatenregister haast een persoonlijk
dagboek van een predikant.

In bovenstaande afbeeldingen uit het lidmatenregister van de kerkelijke gemeente van
Drachten vinden we de naam van ouderling [1510] Roel Alles. De predikant dominee
Jacobus Duursma heeft nauwgezet één en ander voor het nageslacht opgetekend. Hij
was predikant in Drachten van 1674 tot 1706, waarna hij in 1709 wordt opgevolgd door
zijn zoon Martinus. Deze was overigens vanaf 5 juni 1702 al lid van de kerkenraad en
was toen kandidaat. In het lidmatenregister vinden we van hem in 1703 ook een verslag
zijn "strijd" tegen de Doopsgezinde dominee Jan Sweitzes die volgens zijn vader
"onschriftmatigh" waren. Zelf had dominee Duursma het zwaar te verduren toen de 18e
eeuw begon. Onderstaand twee voorbeelden uit de verslagen waarin Roel Alles genoemd
wordt. Uit de notitie van 8 maart 1700 blijkt het volgende: Gauke Uilkes en zijn vrouw
Aukje hebben zich tijdens de huisbezoeking, voorafgaand aan de proefpredicatie [=
voorbereiding Avondmaal], onverzoenlijk tegenover de predikant betoond. Gauke heeft
gedreigd dominee te slaan, Aukje noemde hem verscheidene malen een leugenaar; de
ouderling Roel Alles was hiervan getuige en bevestigd in de kerkenraad de door dominee
geschetste situatie. De kerkenraad adviseert de dominee "haar in haar vet te laten
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smooren" [haar was toen een aanduiding voor meerdere mannelijke of vrouwelijke
personen]. Aanleiding van de vete is dat de dominee hun een huisje beloofd zou hebben,
maar volgens de dominee was die belofte nooit gedaan. In het lidmatenregister lezen we
tussen alle berichten door: Op 10 april 1702 is "Willem de derde Coningh van Engelandt,
Schotlandt ende Irlandt alhier beluidt van ’s morgens te zes uur tot des avonds". Dit was
stadhouder Willem III, door wiens (kinderloze) dood het stadhouderloze tijdperk
aanbrak. Schijnbaar vond de dominee het stadhouderschap niet zo belangrijk om dat ook
te vermelden. Op 5 april 1702 is door stormwind de pastorie-schuur in Zuider Drachten
omgewaaid. Op 4 mei 1702 wordt er overeenstemming bereikt over de kostenverdeling
van de herbouw. De meijer Popke Jans zal 55 car.gl bijdragen. De dominee zal 105 car.gl
betalen zonder dit terug te eisen. Het overige geld wordt bijgedragen uit de gelden die
uit de pastorie-goederen gemaakt worden. De timmerman heeft een offerte gedaan voor
100 ducatons (dat is 315 car.gl). Dat betekent dat er 155 car.gl uit de pastorie-goederen
moet komen. Op 1 juni 1702 volgt de aanbesteding, waarbij is overeengekomen dat de
materialen uit de pastorie(-goederen) worden geleverd. De aannemer is de timmerman
Wijtse Reijners [of dit een broer was van [1511] Wytske Reyners, de vrouw van Roel
Alles wordt niet bevestigd gekregen, maar is wel waarschijnlijk]. Op 20 juni 1702 is de
nieuwe schuur opgericht door de vorengenoemde timmerman met hulp van de
ingezetenen van Zuider Drachten. Op 12 juli 1702 heeft de oplevering plaats gevonden.
Op 19 januari 1703 is er een notitie van de predikant dat hij 105 car.gl betaald heeft aan
de gecommitteerden van Z. Drachten als was overeengekomen als zijn bijdrage voor de
herbouw van de schuur de gecommitteerden zijn Jan Bosscha, Alle Jans, Gauke Uilkes en
Roel Alles.
Zo zien we dat er van alles genoteerd werd door ds. Duursma. In lidmatenboeken vinden
we natuurlijk dat men lid van de gemeente werd door het doen van belijdenis.
Momenteel is het gebruikelijk dat men op één moment in het jaar – al of niet samen met
andere (belijdenis-)catechisanten – openbare belijdenis wordt afgelegd. Vaak is dat op
Palmzondag (de zondag voor Pasen). Vroeger was er die mogelijkheid bij elke
avondmaalsviering. Ook werden dan de namen van ingekomen leden van andere
gemeenten genoteerd. Periodiek werden er complete lijsten van de leden gemaakt.
Vroeger deed een predikant dat meestal bij het begin van zijn werk in zijn nieuwe
gemeente. Later werd door het provinciaal kerkbestuur elke 10 jaar een lijst van
lidmaten verwacht. In de tussentijd werd melding gemaakt van het vertrek naar een
andere gemeente (al of niet achter de vermelding van de voorgaande keer) of van het
overlijden Veel treffen we achter een naam toegevoegde 'Obiit'. Dit betekent dat dit
lidmaat overleden is. Soms staat daar dan ook een datum bij. Door deze vorm van
administratie zien we dus ook de verhuizingen van een deel van het voorgeslacht. Een
mooi voorbeeld daarvan is [352] Willem Karstes Sandstra. Hij is geboren op 5
februari 1736 en gedoopt in de kerkelijke gemeente van Ureterp en Siegerswoude. Hij
trouwde in 1758 te Wolvega, waar hij op 13 mei 1759 lidmaat werd. Vanuit de vele
inschrijvingen in de lidmatenregisters zijn de volgende
woonplaatsen te achterhalen:
april 1758 - augustus 1760:
Wolvega
augustus 1760 - oktober 1763:
Oudeschoot
januari 1765 - januari 1774:
Mildam
januari 1774 - augustus 1777:
Noordwolde
augustus 1777 - augustus 1781: Haule/Donkerbroek
augustus 1781 - november 1785: Ureterp
november 1785 - augustus 1789: Elslo
augustus 1789- mei 1793:
Ureterp
mei 1793 - februari 1798:
Peperga
In deze laatste periode is zijn vrouw [353] IJmkjen Berents zeer waarschijnlijk
overleden. In februari 1798 gaat Willem (met zijn dochter Grietje) naar Steggerda, waar
hij op woensdag 24 april 1816 ’s nachts om 2 uur in het huis nr. 67 is overleden. Het
veel verhuizen zal alles te maken kunnen hebben met het werk zoeken ‘in de turf’.
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Een lidmatenregister laat ook zien of een kerklid - al of niet tijdelijk – zich van het
Avondmaal te onthouden heeft. Bij deze zogenoemde excommunicaties troffen we de
volgende voorbeelden in het voorgeslacht aan.
In het lidmatenregister staat op enig moment bij de naam van de rijke 38-jarige
vrijgezelle [164] Sybe Tjidsgers Meetsma een NB met een verwijzing naar de
volgende verslagen van de kerkenraad:
“Acte van censur des kerkenraad van
Beetsterzwaag etc: den 5 9bris [=
november] 1752 Alzo tot onze droefheit
ons ter ooren was gekomen dat een
lidmaat van deeze onze Gemeente door de
verleidinge van den onreinen geest van
Sathan
en
opvolginge
van
de
begeerlijkheden des vleesches niet heeft
ontzien zich vleeschelijk te vermengen met
zijn vaders dienstmaagd, nu meede
bezwangert en dus zich schuldig gemaakt
aan vervloekte zonde van hoererie, gelijk
hij daar over van ons aangesproken op
boven
genoemde
tijd
na
gedane
achtermiddags
predicatie
zulks
ook
mondeling, doch zonder veel schaamte
voor ons beleeden heeft: dingen waardoor
de H. Name Gods grotelijks onteert, en
een blame over des Heeren Gemeinte
alhier gebracht wordt, en veele geërgert
zijn. De E: Kerkenraad dit schandelijk en
ergerlijk bedrijf ter harten nemende,
oordeelde het hun plicht te zijn het hare te
doen omtrent zulken die deze boze daadt
bedreven heeft, de E:Kerkenraad heeft hem dus zijn zonde en gruwelijke daadt met de
gevolgen van dien straffelijk voor ogen gesteld en daar te neffens de Gemeinschap der
Heiligen ontzegt en zich van des Heeren Tafel te onthouden aangekondigt Hem daarbij
verkondigt dat hij geen deel in het Rijcke Chr. heeft. En eijndelijk wil de E:Kerkenraad
dat hij zich van des Heeren Tafel zal onthouden ter tijd toe dat hij zich van zijne
grouwelen bekeere en zulke teeckenen van berouw aan des Heeren Gemeinte toone,
waaruit blijcke dat zijn berouw niet na de wereld maar na God is, die een onberouwelijke
bekeringe ter zaligheit werkt. Biddende en smeekende voorts dat elk der leeden een
iegelijk zich voor zulke en diergelijke zielsverdervende boosheden wachten.”
Deze akte was getekend door de leden van de kerkenraad. In december 1756 komt deze
zaak nogmaals aan de orde binnen de kerkenraad:
“Den 12 December te elf uur na gedane
voormiddag predikatie heb ik aan de
E.Kerkenraad eenen brief voorgelezen
welke D. Chevalier VDM.* te Wijnjeterp
den 8 Decemb aan mij als Praeses zijnde
geschreven hadden, waarin Zijne Eerw op
instantelijk
verzoek
van
Broeders
Diaconen, met communicatie en volgens
besluit
van
de
E.Kerkenraad
dier
gemeente vriendelijk verzochten dat hun
binnen kosten mogten bezorgt worden
copien van alles wat in actis Synedrü [=
stukken van de kerkenraad] aangaande de
bewusten zaak treffenden Siben Tjidsgers
en Matje Jochems aangetekent staat.
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Hierop wierd in omvraagen gebragt of men dit verzoek zouden inwilligen en men besloot
met eenparigen stemmen dat er geen reden was om zulks te weijgeren. Toen ben ik
gelast om copie der acte van censür des Kerkenraads van Beetsterzwaag etc den 5 9bris
1792 ( te vinden folio 67 hujus libri [= pagina 67 van dit boek]) bij den eersten
gelegenheijd met weglatingen agt namen van de E.Kerkenraad over te schrijven.
Beetsterzwaag den 12 Decemb 1756 Quod testor [= wat ik betuig] Joh. Heringa V.D.M.*”
*V.D.M. = Verbi divini minister = (be)dienaar van het goddelijk woord
Wat de kerkenraad van Wijnjeterp in deze zaak geïnteresseerd maakte is niet vermeld.
Misschien dat Matje Jochems in dat jaar in Wijnjeterp was? Van haar zijn daar overigens
geen gegevens uit doop-, trouw- of lidmatenregisters gevonden. Wat er van haar
geworden is, is niet bekend. In 1752 of 1753 zijn geen doopgegevens gevonden van een
kind van Matje. Omdat de diaconie genoemd wordt, zal dit mogelijk te maken hebben
gehad met het feit dat zij een beroep gedaan had op de ‘bedeling’. Zeker is dat echter
niet. Sybe was in ieder geval nog steeds in Beets woonachtig.
De denkwijze van de dorpsrechter en ontvanger van Rottevalle - [802] Hendrik Sierds
- lag niet goed bij de kerkenraad. In het lidmatenregister vinden we het volgende:
"Op 15 December (1726) is Hendrik
Sierds, van onze Kerkenraad, om nog
erger als Remonstrantse gevoelens, ende
een aanhoudende verwaarloozinge van de
middelen der genaade, naa dat hij
meenigmaal broederlijk vermaant ende
gewaarschout was, als een verdorven lid
van onze Gemeente afgesneeden, ende
onwaardig verklaart het Avondmaal des
Heeren; met bedreijgingen van indien hij
binnen een jaar à twee geen hartelijk berouw en leedweezen betoonde, ogenblijk zullen
van den preedikstoel als een afgesneedene afgeleezen worden."
De kerkenraad neemt dan nog bijna drie jaar de tijd en besluit vervolgens:
"De 2e December (1729) is Hendrik
Sierds, Regter en Ontvanger van deeze
plaatse, volgens resolutie van den 15
december 1726, om zijn aanhoudende
hardnekkigheijt in kwaade gevoelens, het
verzuijm van het gebruijk der H.
Sacrementen
en
de
Openbaare
Godsdienst; in het openbaar geëxcommuniceert en afgeleezen van den predikstoel, bij de
voorbereijdingspredicatie tot het H. Avondmaal."
Over zijn vrouw [803] Taetske Hessels wordt in deze vermelding niets gezegd. Wel
staat zij in 1761 nog gewoon als lidmaat te boek.
Het laatste voorbeeld in dit hoofdstuk heeft betrekking op de toen 55 jarige [466] Feije
(Teije) Rinkes en zijn vrouw [467] Grietje Ottes. Op 28 mei 1767 worden zij vermeld
in het verslag van de kerkenraad: "Den 28 Maij hebben wij Censura Morum gehouden en
in den kerkenraad is besloten Feije Rinkes
en zijn vrouw om hun ergerlijk gedrag te
verbieden het naatst komende Avondmaal
des Heren bij te wonen." Op 6 juni 1767
bij het verslag van het Avondmaal wordt
nog
vermeld
dat
vanwege
het
vorengenoemde besluit is meegedeeld aan
Feije en zijn vrouw dat zij dit maal niet
deel mogen nemen aan het Heilig Avondmaal. Voor de goede orde: Zij waren al 30 jaar
lidmaat van de kerkelijke gemeente van Beetsterzwaag, Beets en Olterterp. Wat de
aanleiding was staat niet vermeld.

- 18 -

Bijzondere gegevensbronnen
In dit hoofdstuk van deze genealogie gaan we in op een paar registraties als gevolg van
nieuwe ontwikkelingen die behulpzaam zijn om meer te weten te komen over het
voorgeslacht. Het gaat daarbij om de belastinghervorming van de 18e eeuw, invloeden
van de Franse tijd aan het begin van de 19e eeuw, de notariële archieven en de
rollenboeken van de arrondissementsrechtbanken. Deze gegevens zijn voor de provincie
Friesland - goed ontsloten - te vinden op de site www.tresoar.nl/Pages/Voorouders.aspx.
Het digitaal beschikbaar worden van deze gegevens is vooral het werk van (de
vrijwilligers van) TRESOAR en de Stichting Freonen fan de Argiven fan Fryslân (FAF).

Belastinghervorming
In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren de provincies op
velerlei gebied soeverein, onder meer op dat van de belastingheffing. Bijna alle
belastingen werden verpacht. Dit hield in dat de Staten gewoonlijk jaarlijks een
aanbesteding van deze verpachting hielden. De pachter mocht dan de nodige tol gaan
heffen. Vandaar de nodige tolhuizen langs wegen en in havens.

Volkstelling 1744
De Staten van Friesland besloten de manier van belastingheffing te veranderen. Hoewel
in 1744 niet te overzien was wat het gevolg zou zijn van de zogenaamde
pachtersoproeren in 1748 werd door de Staten
overwogen of bepaalde belastingen zouden kunnen
worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse
quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de
opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen
beoordelen, werden alle grietenijen en steden verplicht
totaaloverzichten in te zenden. Hierdoor ontstonden
registers met alle gezinnen in Friesland. Aan het begin
van dit register van de Grietenij Opsterland stond de
naast staande tekst. Volgens mij staat daar:
“Register der Huisgesinnen wonende in de Grietenie
van Opsterland benevens de vrijwillige aanbod der
Ingesetenen om Jaarlijks in termijnen aan den Lande
te contribueren in van de plaatse van de Junxositien nu
en sedert lange jaren geheeven van de waren en
koopmanschappen van de buiten in dese Provincie
werdende ingevoert met aanwijsing der verdere
huisgesinnen die niets gepreesenteert hebben en
nogtans tot eenige contributie in staat sijn ook die
onvermogende sijn off gealimenteert worden benevens
het getal der personen in ijder huigesin. Opgemaakt
ende beschreven ingevolge de Resolutie der Heeren
Staten van Frieslandt in data den 13den maart 1744 en
daar op gevolgt de aanschrijvinge van den selven
dagh.”
Dankzij die resolutie ontstond de Omschrijvinge van
familiën als een soort volkstelling in 1744.
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In dit register werd opgetekend hoeveel gezinnen er in de steden en dorpen woonden.
Het belangrijkste wat de Staten wilde weten was wat men vrijwillig kon bijdragen en of
men vermogend was. Daarnaast werd vastgelegd waarom men niet kon bijdrage
(‘insolvent’ of ‘gealimenteerd’). Ten slotte werd opgetekend uit hoeveel personen het
huisgezin bestond. Dat waren overigens niet alleen de ouders en kinderen, maar ook
inwonenden, zoals ouders of personeel. Helaas is die uitsplitsing toen nog niet gemaakt,
waardoor niet altijd te achterhalen is hoeveel kinderen er op dat moment nog in leven
waren in de gezinnen. De gegevens van deze volkstelling zijn – waar mogelijk –
opgenomen in de gegevens van het voorgeslacht als notitie op de persoon van het
gezinshoofd en als afbeelding van de (uitsnede van) de foto uit deze registers.
Voorbeelden van voorouders die gevonden zijn: [328] Tjidsger Sibis Meetsma
meende jaarlijks ƒ 10-0-0 (dit stond in die tijd voor 10 gulden, 0 stuivers en 0
penningen) te moeten bijdragen, [506] Jurrien Jans die als insolvent (onvoldoende
middelen om bij te kunnen dragen) te boek is gesteld en de gealimenteerde [460] Teije
Egberts kon ook niet bijdragen. ‘Gealimenteerd’ wilde namelijk zeggen dat hij zelf een
bijdrage ontving om in leven te blijven. Die bijdrage was veelal de zogenoemde bedeling,
wat bij de ouderen in die tijd veel voorkwam. De arm-voogden of armmeesters waren er
maar druk mee om de gelden van de diaconie goed te besteden.
Het is niet te doen om een betrouwbaar totaaloverzicht te geven van het eigen
voorgeslacht in die tijd, omdat niet van iedereen de inschrijving te vinden is vanwege de
vele verhuizingen van met name de armere takken in het voorgeslacht. Het algemene
beeld is dat er veel sprake was van insolventie. Voor het overige zijn hoofdzakelijk kleine
bijdragen gevonden. De tot nu toe hoogst gevonden jaarlijkse bijdrage in het
voorgeslacht (ƒ 16,-) kwam van [1788 I] Benne Martens. Hij was boer en zoon van de
Doopsgezinde leraar van Dantumawoude. (Hij zou 5 jaar later overigens een
belastingaanslag krijgen van ƒ 127,25 per jaar).
Het totaalbeeld van Friesland was dat er 36.798 huisgezinnen waren en een totaal van
135.133 personen (nu ca. 645.000). Er waren 4.402 gezinshoofden insolvent en 3.511
gealimenteerd. De overigen (waarvan er 1.098 als vermogend te boek staan) droegen in
totaal ƒ 161.014 bij. De hoogste bijdragen kwamen natuurlijk uit de 11 steden.
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Quotisatie 1749
Zoals hiervoor al aangegeven volgden er
na de volkstelling de quotisatie. In 1748
brak in de Republiek het Pachtersoproer
uit.
Er
waren
rellen
tegen
de
belastingpachters
die,
begrijpelijk
genoeg,
verdacht
werden
van
persoonlijke verrijking. Tijdens het
pachtersoproer, dat van 26 mei tot 2 juni
duurde,
kwam
in
Harlingen
een
georganiseerde
protestbeweging
op
gang. Op 1 juni werd in Leeuwarden de
Landdag
bijeengeroepen.
De
afgevaardigden van Harlingen reisden
die dag aan boord van drie trekschuiten
naar de Friese hoofdstad. Daar was de
sfeer inmiddels gespannen. Een grote
menigte had zich ‘voorsien met groote
knodsen met scherpe pinnen’ verzameld.
Op het plaatje4 is de tocht van de
Harlingers tussen de menigte door
afgebeeld. Even later zouden ze hun
‘poincten’
in
de
vergadering
overhandigen. Eén van de eisen was de
vervanging van de havenpachten en
gemaal door een evenredige omslag over
grietenijen en steden: de quotisatie. Alle
indirecte belastingen zouden door de
Staten van Friesland worden afgeschaft
en worden vervangen door een heffing
die min of meer evenredig zou zijn met
gezinsgrootte en welstand. (Het bleek achteraf niet zo’n succes omdat de burgers
hierover nog ontevredener waren dan over de vroegere belastingen. De quotisatie is dan
ook in 1750 al weer afgeschaft.)
De kohieren van alle gemeenten op het vasteland zijn bewaard gebleven. Vrijwel alle
gezinshoofden komen er in voor, met uitzondering (in veel gemeenten) van de bedeelden
ofwel gealimenteerden. Van de vermelde inwoners wordt meestal het beroep vermeld
met soms kwalificaties als arm/gemeen/welgesteld/rijk. De gezinssamenstelling wordt
globaal opgegeven, door aantekening van het aantal personen van twaalf jaar en ouder
en personen beneden de twaalf jaar. Men beschouwde de 12-jarigen in die tijd al
volwassen genoeg om een bijdrage te kunnen leveren aan de welstand van het gezin.
(Iets heel anders als meerderjarig zijn, waarvan we in de 19e eeuw nog sterke staaltjes
zien van het wel of niet beslissingen mogen nemen van twintigers.) Uit de aanslag is het
mogelijk de welstand van het gezin te beoordelen. De quotisatiekohieren verschaffen
voor deze genealogie dus interessante aanvullende gegevens. Deze zijn – indien
gevonden - opgenomen in de notitie op de persoon van het gezinshoofd. In deze
genealogie is degene met de hoogste aanslag die gevonden is de eerder genoemde Binne
Martens. Zijn broer uit het directe voorgeslacht is de als rijk beoordeelde boer uit
Dantumawoude [894] Wyger Martens krijgt de één na hoogste aanslag van ƒ 100,65
per jaar terwijl hij bij de volkstelling ƒ 6,- had toegezegd. De laagst bekende aanslag in
deze genealogie betreft de oude en arme [1717] Maycke Luytiens. Deze – sinds 1721
weduwe van Halbe Tjeerds - krijgt een aanslag van ƒ 3,60 terwijl zij bij de volkstelling
toch ook al ƒ 1,- had toegezegd.
4

Bij de afbeelding: “De Harlinger gecommitteerden worden te Leeuwarden door het gemeen met slaanden
trom ingehaald." [bron: site van Tresoar]
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Invloeden van de Franse Tijd
Aanneming familienamen 1811
Dankzij de burgerlijke stand zijn wij gewend één of meerdere voornamen te hebben en
een achternaam. Voornaam en achternaam liggen in de geboorteakte in principe vast; de
achternaam in de spelling waarin hij van de vader of moeder is overgenomen. Maar
omstreeks 1811 was dit patriarchale systeem in delen van het land nog niet algemeen.
Het bleek Napoleon zelfs nodig om bij decreet van 18 augustus 1811 af te kondigen dat
de bevolking verplicht werd om bij de secretarie van de gemeente of grietenij een vaste
achternaam te laten registreren in een naamsaannemingsakte.
In de Friesland, Groningen en Drenthe was het voor die tijd gebruikelijk om patroniemen
te gebruiken. Men heette bijvoorbeeld Douwe Jelles, wat wilde zeggen: Douwe de zoon
van Jelle. De oudste zoon van Douwe zou vervolgens Jelle Douwes kunnen zijn. In 1811
werd officieel afstand van dit systeem genomen. In de akte van de burgerlijke stand is er
geen formele ruimte voor het patroniem ingeruimd hoewel we de patroniemen nog lange
tijd in de akten vinden. In het dagelijkse sociale verkeer is het patroniem momenteel
nagenoeg verdwenen. Hooguit binnen families wordt bij veel voorkomende voornamen
nog gesproken over Piety van Jelle, Piety van Mettie of Piety van Alie.
Niet iedereen had voor 1811 de naamsaanduiding via het patroniem. In Twente en de
Achterhoek vernoemde men naar de boerderij waar men woonde. Verhuisde men, dan
veranderde ook de ‘achternaam’. In het westen van het land was men al meer gewend
aan vaste geslachtsnamen. Ook zag je dat in de hogere lagen van de bevolking.
Bijvoorbeeld bij de families Roorda, Wiarda en Sjaardema. Hier wisselde de naam
overigens ook nog wel eens naar gelang men bijvoorbeeld wel of niet op Sjaerda Huys
woonde. Tenslotte vinden we het voor 1811 aannemen van een geslachtsnaam bij
degenen die hebben doorgeleerd. Een voorbeeld daarvan is dominee [1122] Theodorus
Couperus die eerder Dirk Janssen werd genoemd omdat hij de zoon was van een Jan die
de voornaam Dirk kreeg. Dirk nam – toen hij predikant was - de deftige geslachtsnaam
Couperus aan, omdat zijn vader [2244] Jan Jans meester kuiper was. De wijziging van
zijn voornaam in Theodorus (= Godsgeschenk) is waarschijnlijk een – enigszins
arrogante – verwijzing naar zijn roeping tot predikant.
Voor deze genealogie zijn de akten zoveel mogelijk
opgezocht in de gegevens van Tresoar en opgenomen
bij de persoon die het betreft. Van een aantal namen
ontbreken de akten omdat men het niet nodig vond om
vast te leggen dat zij een al bestaande naam wilde
behouden. Dit werd door de secretarie van Berlikum wel
gecorrigeerd door een “Lijst dergenen die hunnen
familienamen noch niet hadden opgegeven ingevolge
Missive in dato den 30 Jan: No 186a en dato den 21 Meij
No 840a” aan te leggen. Op deze lijst treffen we onder
andere de weduwe [215] Antje Teunis Hager aan. Op
dezelfde lijst zien we diverse namen staan die al
gebruikelijk waren voor 1811 zoals Wassenaar,
Lautenbach, Runia, Stienstra en Koster. Van het
voorgeslacht dat buiten Friesland hun familienaam heeft
aangenomen (vooral doet zich dat voor in Groningse
takken) zijn de akten niet opgenomen.
De akten die werden opgesteld laten meer zien dan
alleen het aannemen van de naam, maar ook de namen
en leeftijden van kinderen werden vermeld. Daardoor is
het voor het onderzoek handig geweest om te bepalen
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van welke personen er nog gegevens in de burgerlijke stand te vinden zou kunnen zijn of
welke kinderen er al voor de aanneming van de familienaam al overleden waren.
In de hiernaast opgenomen akte neemt de
– wellicht wat autoritaire - 84-jarige
ratelwacht van Noorder Drachten [202]
Jan Douwes de Wagt als familienaam
aan. Voor zichzelf, maar ook voor zijn dan
nog levende kinderen en al zijn nog levende
kleinkinderen. Dit had niet tot gevolg dat zij
allen die naam ook gingen voeren. Het
enige nog levende kind van zijn in 1806
overleden dochter Antje (waarvan de vader
Albert Folkerts in 1808 overleden was)
wordt in zijn overlijdensakte gewoon nog
Folkert Alberts genoemd.
Bij zijn andere dochter [101] Fokjen Jans
de Wacht - die ook inmiddels weduwe was
– zien we trouwens dat de naam van haar
en van een aantal kinderen in latere akten
als ‘De Wacht’ wordt geschreven.
Bij de directe voorvader [50] Gabriël
Lippes de Wagt is dat weer niet het geval
en is de schrijfwijze van de oorspronkelijke
naam gelijk gebleven.
Dat er regelmatig andere schrijfwijzen
waren, was meer regel dan uitzondering.
Zo zien we dat de geslachtsnaam Zwarts op
diverse wijzen (Zwarts/Zwart/Swart/Swarts) in akten te vinden zijn. Dit is overigens
gelijk een voorbeeld waarbij er geen akte gevonden is voor het aannemen van de
familienaam door [192] Auke Tysses Zwarts (die in zijn eigen overlijdensakte Swart
genoemd wordt).

Kadaster 1832
Een andere basisregistratie die we aan Napoleon te danken hebben zijn de kadastrale
registers. Tijdens de Franse Tijd was Nederland onderdeel van het Franse keizerrijk. Men
moest voldoen aan het Franse ideaal egalité voor wat betreft de belastingheffing. In 1811
werd daarom – op basis van de Franse wetgeving - de Méthodique Verzameling der
Wetten, Decreten, Reglementen, Instructiën en Decisiën, betrekkelijk het Cadaster van
het Fransche Rijk ingevoerd. In 1813 werd Nederland weer onafhankelijk van Frankrijk,
maar deze voorschriften bleven toen wel van kracht. Erg hard werd er in het begin echter
niet aan getrokken. In 1825 kwam – door de invoering van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek – er meer vaart in het proces. Op 1 januari 1832 werd het kadaster ingevoerd.
Voor genealogisch onderzoek is het soms leuk om deze gegevens ver uit te zoeken.
Vooral als men op zoek is naar de letterlijke geboortegrond van een bepaalde voorvader.
Dit zien we sterk aanwezig bij degenen die afstammen van geëmigreerde voorvaderen.
Anderzijds kan het interessant zijn om juist het tegenovergestelde te doen en iemand als
voorbeeld te nemen die juist ‘immigreerde’ in Friesland.
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In deze genealogie komen we dan uit bij [74] Steven Abrahams Veenstra Hij is op 9
oktober 1772 gedoopt in Almelo als zoon van [148] Abraham van ’t Meulenbelt en
[149] Berendina van de Schelfhorst. Waarom hij naar Friesland gekomen is heb ik
niet kunnen achterhalen. Dat kan geweest zijn om een avontuur aan te gaan, maar hij
kan ook zijn ‘blijven hangen’ na werkzaamheden voor anderen of militaire dienst. Na zijn
huwelijk in 1800 met [75] Froukien Jans Dijkstra neemt hij de naam Veenstra aan.
Een ‘immigrant’ die dus goed wilde integreren en het daarbij al snel als huisman (= vrije
boer) te Fochteloo gemaakt te hebben. Van hem is bekend dat hij in december 1816 al 4
percelen grond koopt voor ƒ 3.000,-. Deze
percelen zijn onderdeel van 2 zathen met land te
Donkerbroek en Elslo. Omdat Steven als eerste
in de akte genoemd wordt en het grootste
bedrag betaald is het zeer waarschijnlijk dat hij
daarmee één van de zathen gekocht heeft. Hij
vestigde zich daar waarschijnlijk nog niet direct,
want zijn op 1 mei 1817 geboren zoon Abraham
wordt nog aangegeven als geboren te Fochteloo.
In april 1819 koopt hij in Donkerbroek nog een
perceel hooiland voor ƒ 420,-. Inmiddels is hij
volgens het lidmatenregisters van Donkerbroek
op 27 februari 1819 daar ingekomen van
Fochteloo. In december 1824 koopt hij van de
erven van de op woensdag 23 juni 1824
overleden Barteld Egberts Bosma een stuk
weiland voor ƒ 400. Verdere aankopen zijn er
voor 1832 te Donkerbroek niet gevonden, wat
niet wil zeggen dat deze er niet waren.
Daarentegen hoeven de verkoop-percelen niet
gelijk te zijn aan de in 1832 genoemde
kadastrale percelen. Hoe dan ook: In 1832 bezit
Steven Abrahams Veenstra 76½ hectare grond
met daarop een huis, waarvoor hij ƒ 21,belasting betaalde. De overige belasting was
afhankelijk van het soort gebruik en de klassen.
In naast staande tabel de percelen die hij in
eigendom had met het gebruik en de klassen.
Nu we weten op welk perceel zijn huis staat
kunnen we achterhalen waar hij gewoond heeft.
De ‘Aanwijzende Tafels der Grondeigenaren’
waaruit de informatie van zijn percelen
beschreven staan hoorden namelijk bij de in
1832 gebruikte kadastrale kaarten. Het huis van
Steven stond ongeveer waar nu het huis met als
adres Herenweg 132 in Donkerbroek. Het huis
van Steven en Froukien staat daar niet meer.
Wel kunnen we in Google-maps nog wel de
contouren van zijn eigendommen herkennen in
het landschap.
Voor deze genealogie is niet uitgebreid in de kadastrale registers gezocht. Erg veel
‘grootgrondbezitters’ komen er in de familie niet voor. In een aantal gevallen is net als bij
Steven Abrahams Veenstra de gevonden registratie opgenomen in de persoonsgegevens.
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Naar de notaris
Voor aanvullende informatie op de gegevens van het voorgeslacht zijn de archieven van
de notarissen ook een belangrijke bron van informatie. In de genealogie zijn daar twee
redenen voor. In de eerste plaats de aanvulling op de gegevens die in de kerkregisters
en de burgerlijke stand gevonden zijn. In tweede instantie om te zoeken in archieven die
gaan over de tijd voor dat er informatie is van de kerkelijke archieven. In het laatste
geval moeten we vooral denken aan de (zeer) rijke families die tot de (Friese) adel
behoorden. In deze genealogie is dat laatste niet gedaan, omdat bij andere genealogen
en vooral in het ‘Stamboek van den Frieschen adel’ het nodige te vinden was. Rond de
familie Roorda is veel gevonden op http://www.roordastate.net/index.php/historischverslag-roordas.

Onroerend goed
Van de eerste reden (het aanvullen van informatie) hebben we al bij [74] Steven
Abrahams Veenstra gezien dat we een paar keer konden achterhalen dat hij naar de
notaris was geweest voor de aankoop van onroerend goed. In zijn persoonsgegevens zijn
meer transacties van na 1832 opgenomen. Ook huurovereenkomsten werden overigens
via de notaris geregeld.

Geld (uit-)lenen
Voor het vastleggen van een geldlening voor de financiering van onroerend goed of voor
andere zaken ging men ook naar de notaris. Een voorbeeld hiervan zien we bij [36]
Willem Franzes From. Van hem zijn ook verschillende notariële akten gevonden. Op 2
april 1853 gaat hij naar de notaris om een Obligatie (zoals toen een akte voor een
geldlening werd genoemd) te ondertekenen. Hillebrand Harmens Hartholt uit
Donkerbroek leent hem ƒ 700,-. Na de verkoop van het onroerend goed op 20 januari
1859 uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder (zie notitie bij het overlijden van
Froukien Jans Dijkstra) kon de in 1853 aangegane lening schijnbaar worden afbetaald.
Op 29 oktober 1860 gaat Willem namelijk weer naar de notaris voor het royement. Een
dergelijk royement is vergelijkbaar met het uitschrijven van een hypotheek. Dat er toch
nog zoveel tijd tussen zat dat hij voor de akte van het royement getekend kon worden
had mogelijk te maken met de langdurige afwikkeling van die bedoelde nalatenschap.
Ook was rond geldleningen soms nodig dat de borgstelling door de notaris moest worden
geregeld.

Voor en rond overlijden
Een voor de hand liggende reden om naar de notaris te gaan is voor het opstellen van
een testament. Hoewel de inhoud van het testament niet op de site van TRESOAR te
raadplegen is, maakt alleen het feit dat er een testament opgesteld werd al duidelijk dat
er iets te regelen viel.
Er was bijvoorbeeld geld te verdelen. Eén van de gevonden beschrijving van het
opmaken van een testament betreft [218] Jan Andries Sikkema. Ook bij hem zien we
veel bezoeken aan de notaris, maar op 21 mei 1847 gaat hij de hem zo bekende notaris
W. van Riesen in Rinsumageest om zijn testament te laten opmaken.
Als hij vervolgens op 25 mei 1850 is overleden wordt er een memorie van successie5
opgemaakt. Deze memories moesten natuurlijk het testament volgen en daarom werd
daarbij de notaris ingeschakeld.
5
Sinds het begin van de 19de eeuw moet er na het overlijden van een persoon aangifte worden gedaan voor
de successiebelasting. De belastingdienst kan aan de hand daarvan berekenen of en hoeveel belasting er op de
nalatenschap geheven moet worden. In 1818 trad een nieuwe wet op de successiebelasting in werking.
Erfgenamen moesten bij elk sterfgeval binnen zes maanden schriftelijk aangifte doen van wat de overledene
had nagelaten. Vervolgens taxeerde een inspecteur de nalatenschap en stelde een overzicht (Memorie van
Successie) op.
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Van de Memorie van Successie betreffende Jan Andries Sikkema die in het kantoor
Dokkum werd bewaard weten we:
Overledene:
Jan Andries Sikkema
Overleden op:
25 mei 1850
Wonende te:
Rinsumageest
Weduwnaar van:
Aukje Johannes Halbersma
Erfgenamen:
vader van Lijsbert (wed. Auke Jans Jongsma), te Akkerwoude, Ykje
(wed. Anne Jans Jongsma), winkeliersche Rinsumageest, Andries, landbouwer
Akkerwoude, Aukje (vrouw van Wieger Uilkes Dijkstra, broodbakker Rinsumageest),
Antje (vrouw van Anne Tjeerds Annema, landbouwer Akkerwoude), Johannes,
landbouwer aldaar, Keimpe, chigorijdroger Rinsumageest en wijlen Sijke Jans Sikkema
(vrouw van Johannes Tabes Annema, landbouwer aldaar; moeder van minderjarige Tabe,
Jan, Tjeerd, Rinske, Keimpe en Johannes Johannes Annema).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Uit een dergelijk memorie is dus veel informatie te halen over de verblijfplaats en
beroepen van nakomelingen. In sommige gevallen zijn dat gigantische lijsten. Vooral als
het kinderloze zogenaamde suikerooms betreffen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in
de notitie op het overlijden van een broer van de voor hem overleden echtgenote van Jan
Andries Sikkema [438 X] Pieter Johannes Halbesma.
Vervolgens moesten de erfgenamen nog naar de notaris voor de boedelscheiding. In het
geval van deze nalatenschap gebeurde dat op 9 april 1951. Tussen de memorie van
successie en de boedelscheiding zien we overigens nog wel eens dat de erfgenamen ook
gezamenlijk naar de notaris gingen voor de verkoop van onroerend goed uit de
nalatenschap.
Ook kan een reden voor een nieuw testament zijn, dat men hertrouwde na het overlijden
van de eerste echtgenoot, waarbij men kinderen had. We zien daarvan een voorbeeld bij
[63] Doutsen Wiebes de Vries uit Hoornsterzwaag. Nadat zij op 9 februari 1861
trouwde met Klaas Jans Zuidersma gaat zij met haar nieuwe echtgenoot op 18 december
van datzelfde jaar naar de notaris voor een (nieuw?) testament.

Huwelijk
Een ook nu nog voor de hand liggende reden om naar de notaris te gaan is het opstellen
van huwelijkse voorwaarden. In deze genealogie zien we dat bijvoorbeeld bij het tweede
huwelijk van [222] Tabe Sanders Hoekstra. Zijn eerste vrouw [223] Ytje Gerks
Hoekstra is op 31 januari 1824. Bij het overlijden van Ytje Gerks was de als "Offiecier
van den Burgerlijken stand der Gemeente Dantumadeel" fungerende Assessor (=
wethouder) die haar overlijdensakte opstelde Sikke Andries Sikkema. Hij was de oudste
zoon van [436] Andries Jans en [437] Lijsbert Sikkes Sikkema. Sikke was de
echtgenoot van Ytje Geerts Hoekstra. Deze Ytje Geerts was de volle nicht van de
overleden Ytje Gerks. Zelf was Sikke Andries ook een neef van Ytje Geerts Hoekstra.
Sikke Andries is overleden op 9 april 1824. Toen zag men dat geld geld trouwde. De
achterblijvende weduwe Ytje Geerts Hoekstra en de achterblijvende weduwnaar Tabe
Sanders Hoekstra wilden dinsdag 7 februari 1826 in Dantumadeel in het huwelijk treden.
Beiden waren vermogend dus werden er op 2 december 1825 bij notaris A.J. de Jongh
van Persijn van Nauta te Rinsumageest huwelijkse voorwaarden opgesteld inhoudende
afscheiding van goederen en de bepaling wat ieder der contractanten jaarlijks voor
kosten der huishouding zal contribueren. Deze beide echtelieden hebben regelmatig de
stoel bij het notariskantoor warm gehouden.
Bij de huwelijken aan het begin van de 19e eeuw (ook bij bovenstaand huwelijk) moest
er vaak een akte van bekendheid worden opgesteld, omdat er van degenen die voor
1811 waren geboren of overleden nog geen extracten uit het geboorteregister of
overlijdensregister konden worden verstrekt. Daarom ging men met getuigen naar de
notaris om een akte van bekendheid op te stellen en werd deze bekrachtigd bij de
rechtbank. Waarom een akte van bekendheid van een geboorte nodig is zal duidelijk zijn.
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Een akte van bekendheid van het overlijden van ouders of grootouders was nodig omdat
echtparen – hoewel meerderjarig – tot hun dertigste toestemming van de ouders nodig
hadden om te kunnen trouwen. Als de ouders overleden waren, moest er toestemming
zijn van eventueel nog levende grootouders.
Op de afbeelding pagina 1 van de akte van
bekendheid van de geboorte [60] Jogchum
Lammerts Visser. Hij was volgens de
huwelijksakte van 11 oktober 1828 een "niet
erkende onechte zoon” van [121] Trijntje
Jogchums. De getuige bij het huwelijk, Teede
Bokes Bokkema, was een [aangetrouwde] neef
van de bruidegom van moeders zijde. Deze
verklaarde volgens de huwelijksakte: "dat de
vader van den bruidegom onbekend en alzoo in
het Certificaat van de Heer Gouverneur van
Groningen boven vermeld abusievelijk met de
naam van Lammert opgegeven is." Het
betreffende certificaat betrof de verklaring dat
Jogchum "aan zijne verpligtingen ten aanzien
der Nationale Militie" voldaan had. In de
overlijdensakte staan als ouders Lammert
Visser en Trijntje Hessels Doetjes. Deze laatste
naam van zijn moeder "Trijntje Doetjes" komt
binnen alle bekende akten van Nederland
alleen in deze akte voor. Ook de combinatie
van Lammert Visser met een Trijntje komt
alleen in deze akte voor. Het patroniem
Hessels lijkt overigens wel ergens op te slaan
als we kijken naar de naam van de tweede
zoon. De eerste 3 kinderen waren al vernoemd
naar de al bekende grootouders. De grootvader
van Trijntje van moederszijde was een Hessel. De onderbouwing voor de afstamming van
Joghum is dat zijn moeder Trijntje Jochems de nicht was van de vrouw van Teede Bokes
Bokkema. Daarom wordt deze laatste als neef genoemd in de huwelijksakte.
Een ander veel gevonden akte is de akte waarin toestemming voor het huwelijk van een
kind wordt gegeven omdat men als ouder niet zelf
aanwezig kan of wil zijn. Dit doet zich vooral voor waar
ouders een flink eind zouden moeten reizen en daarvoor
de middelen (lees geld) niet hadden. Dat dit nog aardig
wat voeten in de aarde had zien we bij het huwelijk van
[12] Gabriël Zwart en [13] Sijbrigje Koster. (Het
hele verhaal van hun huwelijkse bijlagen is opgenomen in
deze rapportage in de kwartierstaat.). Voor dit huwelijk
was op 29 mei 1901 een akte door de notaris Dominicus
Geertruidus Westra uit Dokkum opgemaakt, waarin [26]
Lourens Sijbes Koster en [27] Saapke Jans Jongsma
verklaren hun toestemming te geven tot het huwelijk
welke hun dochter Sijbrigje voornemens is aan te gaan
met Gabriël Zwart. Deze akte is zonder kosten
opgemaakt omdat er door vader Lourens op 13 mei 1901
in Murmerwoude en door het bruidspaar Gabriël (op 15
mei 1901 in Beetsterzwaag) en Sijbrigje (op 28 mei 1901
te Murmerwoude) daarvoor al een ‘Certificaat van
onvermogen tot het betalen van de kosten, vallende op
de stukken, benodigd voor het aangaan van een huwelijk’
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in het gemeentehuis was opgehaald. Zo zien we bijvoorbeeld dat Gabriël en vader
Lourens Koster mooi op tijd hun bewijs van onvermogen hebben opgehaald, maar op het
laatste moment wordt dit bewijs nog opgehaald door Sijbrigje. Niet onwaarschijnlijk is
dat zij eerst meenden dat dat niet nodig was.

In kwaliteit
Een laatste voorbeeld voor een notarisbezoek vinden we in de laatste levensdagen van
[112] Wijbe Sytzes Sytsma. Op 4 april 1830 geeft hij volmacht aan zijn zonen Ayze en
Douwe en zijn schoonzoon Adam Sytzes van Sijen die gehuwd was met zijn dochter Ytje.
Het is niet bekend waarvoor de volmacht gegeven werd. Ook is niet duidelijk waarom
zoon [56] Sietze Wiebes Sietzema niet genoemd wordt. Hoe dan ook: Op 3 juni 1830
(drie dagen voor zijn overlijden) ondertekend Wijbe Sytzes een akte van Decharge. Een
dergelijk volmacht kon worden afgegeven zodat de lasthebbenden namens de lastgever
transacties konden doen. In dit voorbeeld zou bijvoorbeeld ook wat bij een bank of zelfs
bij een rechtbank geregeld moeten worden. Als het bij een notaris gebeurde zou daarbij
staan ‘in kwaliteit’. Dit zien we heel vaak terug in akten. Waar dat staat, betekent dat,
dat de genoemde in een bepaalde hoedanigheid handelde. Dat kon dus zijn als
lasthebber, maar ook bijvoorbeeld als voogd van een minderjarige of als curator.
Er zijn meer soorten akten te vinden, zoals de ‘akte van eerbied’ of de ‘akte van
Insinuatie’ zoals we die vinden bij [37] Bendina Stevens Veenstra. Deze worden
echter behandeld in het verhaal over haar moeder Froukien Jans Dijkstra.
Ook andere akten en termen zijn niet behandeld. Mocht dit echter tot vragen leiden,
neem dan gerust contact op.
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Veroordeeld of vrijgesproken
Met de familienamen uit de 5e generatie is gezocht naar gegevens over personen die als
gedaagde zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken van Heerenveen,
Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar daar zijn toch een aantal
mensen uit het voorgeslacht in te vinden. Dat zijn:
[20] Egbert Theunis Boelens, woonplaats Drachtster Compagnie.
[21] Dina Haak, woonplaats Drachtster Compagnie.
Heerenveen, 10 december 1891: Elk veroordeeld tot twee dagen gevangenisstraf wegens
mishandeling.

[26] Lourens Sybes Koster en Tjitske Sjoerds Koster
Leeuwarden, 21 januari 1865: Hij wordt samen met Tjitske beschuldigd van "Bedelarij in
Vereeniging". Het vonnis luidt: "Veroordeeld ieder tot een gevangenisstraf van achttien
dagen en solidair [gezamenlijk] in de kosten der procedure". Tjitske was waarschijnlijk
een dochter van Lourens oom [104 VI] Sjoerd Lourens Koster, die zelf ook een
behoorlijk strafblad had.
[26 X] Sybe Koster, 20 jr. woonplaats St. Jacobiparochie. landarbeider.
Leeuwarden 1 november 1916: Wegens mishandeling werd hij tot fl. 10,- of 10 dagen
hechtenis veroordeeld.
Leeuwarden, 9 februari 1921: Sybe Koster, 24 jr. woonplaats Marrum. jager. samen met
Sas Visser, 22 jr. woonplaats Marrum. betonwerker. Beiden veroordeeld op de aanklacht
van diefstal tot 4 maanden voorwaardelijk.
[38 III] Jan Jans ten Hage, woonplaats Donkerbroek.
Heerenveen, 9 september 1856: Bij vonnis wordt Jan veroordeeld tot correctionele
gevangenzetting van een maand en het betalen van een geldboete van fl. 8,- met de
proceskosten. Bij vonnis van dezelfde datum wordt zijn vrouw Sytske Kornelis
veroordeeld tot 8 dagen en betaling van de proceskosten. Het vergrijp waarvoor zij voor
het gerecht staan is: "mishandeling door toebrengen van slagen". In het geval van Jan
aangevuld met "en kwetsuren".
Heerenveen, 7 juni 1864: Veroordeeld tot correctionele gevangenzetting van veertien
dagen en tot betaling van de kosten. Het vergrijp was: "Mishandeling door het moedwillig
toebrengen van een slag, waardoor kwetsuren zijn ontstaan".
[38 VII] Syke Jans ten Hage, woonplaats Wijnjeterp. vrouw van Jan Jelkes van der
Pol.
Heerenveen, 17 oktober 1855: Zij staat terecht voor het "Bezigen van scheldwoorden
enz. jegens iemand op een openbare plaats" en “Lastering". Bij vonnis van 17 oktober
1865 wordt zij voor het eerste feit veroordeeld “tot betaling van een boete van fl. 8,- met
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de kosten en bij niet betaling der boete na aanmaning tot gevangenis van twee dagen”.
Van het laatste feit wordt zij vrijgesproken.
[50 II] Lippe Gabriëls de Wagt, woonplaats Oldeholtwolde.
Heerenveen, 23 juni 1857: Lippe wordt beschuldigd van:
1. Visschen met zetlijnen in gesloten tijd.
2. Visschen in eens anders water zonder vergunning.
3. Niet vertonen van de vereiste vergunning om met aalfuiken te mogen visschen.
De zaak betreft een appèl van de zijde van de aanklager op het vonnis van het
Kantongerecht Oldeberkoop. De uitspraak is: “Bij vonnis van 23 juni 1857 is het vonnis
van de kantonrechter van 18 mei 1857 vernietigd en de beklaagde veroordeeld in deze
boeten .... van fl. 10,- en één van fl. 3,- te vervullen ingevolge de wet en betaling van
kosten en verbeurd verklaring van de zetlijnen en bij niet voldoen, twee maanden na
aanmaning, tot gevangenis van zeven dagen”.
[50 III] Jacob Gabriëls de Wagt,
woonplaats: Oldeholtwolde.
Heerenveen, 28 juni 1859: Jacob wordt
beschuldigd van "het houden van een
belastbaren hond zonder aangave voor de
plaatselijke
belasting".
Hij
wordt
vrijgesproken. De kosten komen ten laste
van de gemeente Weststellingwerf.
De zoon van [50 VII] Tamme Gabriëls de Wagt en Akke Alberts Kerkhof:
Leeuwarden, 6 oktober 1897: Gabe de Wagt, 20 jr. schippersknecht. “Thans zonder
bekende woonplaats hier te lande.” Hij wordt, samen met de 19 jarige arbeider Douwe
Bosma uit Dronrijp, beschuldigd van mishandeling. Op 20 oktober 1897 worden Gabe en
Douwe ieder veroordeeld tot het betalen van een boete van fl. 3,- of 3 dagen hechtenis.
Leeuwarden, 6 mei 1914: Gabriel de Wagt, 37 jr. woonplaats Leeuwarden. Schipper.
Hij wordt, samen met de 36 jarige schipper Simon van der Wal uit Leeuwarden,
beschuldigd van “huisvredebreuk en wederspannigheid6”. Gabriël en Simon worden ieder
veroordeeld tot 14 dagen gevangenis.
Leeuwarden, 27 januari 1915: Gabriel de Wagt, 37 jr. woonplaats Leeuwarden. Schipper.
Hij wordt beschuldigd van "beleediging ambtenaar". Hij wordt veroordeeld tot het betalen
van fl. 5,- boete of 5 dagen.
[60] Jogchum Lammerts Visser woonplaats Opeinde
Heerenveen, 29 juni 1866: Jogchum werd – net als zijn plaatsgenoten Jan Gerkes Herder
en Gerben Douwes Veenstra7 - beschuldigd van: "Het als houder van een hond
verzuimen van invullen van een ten zijnen huize afgegeven beschrijvingsbiljet". De
rechter doet gelijk uitspraak. Het vonnis van 29 juni 1866 luidt voor beide: "van alle
regtsvervolging ontslagen. De kosten te dragen door den Staat".
De zoon van [96 IV] Andries Thijses Zwart en Lutske Jans van der Wal:
Heerenveen, 26 november 1908: Thijs Swart, woonplaats Hoornsterzwaag, wordt
beschuldigd van de overtreding van artikel 184 van het wetboek van strafrecht8. Thijs
wordt veroordeeld tot fl. 5,- boete of 10 dagen hechtenis.
6

Wederspannigheid is in het strafrecht: `zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een
ambtenaar, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij
krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen.’
7
Deze Gerben Douwes Veenstra is met het kwartiernummer 36 opgenomen in de genealogie van de kinderen
van Ljibbe Boonstra en Metje Meijer.
8
Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door
een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd
verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling,
door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of
verijdelt ...
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[96 V] Douwe Thijsses Zwart, woonplaats Jubbega.
Heerenveen, 2 februari 1864: Douwe wordt - samen met anderen - beschuldigd van
diefstal van turf. Bij vonnis van 2 februari 1864 wordt hij vrijgesproken en moet de staat
de kosten dragen.
[104 VI] Sjoerd Lourens Koster, gedetineerd te Leeuwarden. Op de jonge leeftijd van
13 jaar komt hij al voor in de uitspraken van de arrondissementsrechtbank van
Leeuwarden. Er staat dat hij gedetineerd was bij de eerste uitspraak van de rechtbank.
Een eerder vergrijp is nog niet gevonden. Het kan zijn dat hij al in voorarrest zat. Dit is
waarschijnlijk de vader van Tjitske Sjoerds Koster die genoemd is bij [26] Lourens
Sybes]. Hij heeft een heel ‘strafblad’.

Leeuwarden, 2 april 1842: Sjoerd werd beschuldigd van diefstal en veroordeeld tot 6
maanden gevangenisstraf.
Leeuwarden, 21 december 1842: Beschuldiging diefstal (uitspraak staat niet vermeld).
Leeuwarden, 17 maart 1847: Beschuldiging, samen met meerdere personen, bedelarij.
Hij wordt, net als de anderen, veroordeeld tot 8 dagen bedelaarsgesticht.
Leeuwarden, 27 november 1850: Dit keer is de beschuldiging "Verwonding" en krijgt
Sjoerd 2 maanden gevangenisstraf.
Leeuwarden, 26 maart 1851: Deze aanklacht is: "Mishandeling en verwonding" en het
vonnis een maand gevangenis en het betalen van de kosten ad fl. 8,[124 IV] Anne Willems Bosma samen met Sietse Hanses Bergsma, Jan Tjalkes de
Jong, wonende in de Compagnie onder Hoornsterzwaag.
Heerenveen, 15 maart 1854: Zij werden beschuldigd van "Het visschen met een
verboden vischtuig in het ijs". "Bij vonnis van 15 maart 1854 vrijgesproken. De kosten te
dragen door de Staat met last tot teruggave van {een gebba of beb-??} steeknet".
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Leefomstandigheden
Werken
We weten uit de akten verschillende beroepen9 terug te vinden. Verreweg het meest
treffen we arbeiders aan. Daarvan werkten de meesten ‘in de turf’. Daarover later meer.

Meester
Tot het einde van de 18e eeuw waren de gilden nog actief. In de tijd van de gilden
kwamen jongelui bij een meester in de leer. Vervolgens kon men daar gezel worden en
als de meester niet te benauwd was voor concurrentie, uiteindelijk na de meesterproef,
bijvoorbeeld meestertimmerman. Zo zien we bij het voorgeslacht dat [140] Dirk
Cornelis Lautenbach meester schoenmaker was10 en dat [208] Zybe Lourens Koster
meester bakker was, terwijl zijn vader [416] Louwrens Claassen Koster als meester
vleeshouwer (slager) gevonden is. Ook komen we een meester kleermaker tegen in de
persoon van [426] Wouter Jans. Ten slotte noemen we nog [560] Willem
Lautenbach die als meester chirurgijn werkzaam was in Warga.

Predikanten
De hiervoor genoemde Willem Lautenbach was
getrouwd met de dochter van [1122] Theodorus
Couperus die we al tegenkwamen in de
beschrijving van het aannemen van familienamen.
Hij was predikant van 1647 tot1664 in de kerkelijke
gemeente van Idaard, Aegum en Friens en van
1664 tot 1684 in de gemeente van Warga, Wartena
en Warnstiens. Hij werd daar opgevolgd door zijn
zoon [1122 V] Petrus Couperus. Dat deze
predikant niet zo administratief was aangelegd,
blijkt wel uit het opschrift van het eerst bekende
lidmatenregister van dominee Jan Willem Coenraad
Tenckinck uit 1737: "Deze naavolgende ledematen
van de Gereformeerde Gemeente hebbe ik ontdekt,
hoewel er geen naamlijst van was, te Warga,
Wartna en Warstens, bij het aanvaarden van mijn
H. Dienst aldaar in ’t jaar 1737". Uit zijn huwelijk
zijn 9 kinderen bekend, waarvan er 4 net als hun
vader predikant werden. Eén van de nazaten (via
zoon Abraham) is de bekende schrijver Louis Marie
Anne Couperus. Ook de broer van Theodorus - de
ongehuwde [2244 I] Johannes Cuperus - was
predikant. Omdat Johannes ongehuwd was, stamt het bekende predikanten geslacht
Couperus/Cuperus stamt af van Theodorus.

9
De spelling van de beroepen is zoveel mogelijk aangehouden zoals aangetroffen. Zo vinden we bijvoorbeeld
Boerenknecht, maar ook Boereknegt.
10
In april 1778 hield hij zich blijkbaar niet bij zijn leest. Hij verzeilde in de smokkelhandel door Duitsers uit
Munsterland. Werd naar de gevangenis in Leeuwarden overgebracht en veroordeeld tot twee jaar verbanning
uit Friesland (wat een milde straf voor die tijd was). In hetzelfde jaar is hij nog eens in aanraking met justitie
gekomen omdat hij zijn zuster Wytske helpt om van haar man af te komen door hem naar Oost-Indië te laten
afvoeren. In juli 1778 wordt hij in deze kwestie veroordeeld tot nog eens twee jaar verbanning buiten Friesland.
Zeker is dat Dirk daarna enige tijd doorbrengt op Terschelling dat in die tijd tot Noord-Holland behoorde.
Onduidelijk is of hij tweemaal een periode van twee jaar buiten Friesland heeft moeten doorbrengen.
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Al eerder zagen we dat vader [220] Gosse Alles Hulsenga en zoon [110] Wybe
Gosses Hulzinga beide voorganger waren in Doopsgezinden gemeenten.
Dat er vaker van vader op zoon voorgangers waren zien we ook bij [1788] Marten
Binnes en zijn zoon [894] Wyger Martens die beiden Leeraar in de Doopsgezinde
Gemeente van Dantumawoude waren. Zij waren overigens geen fulltime predikanten,
maar zogenoemde lekenpredikers. Van Wyger weten we immers door de Quotisatie van
1749 dat hij een rijke boer was. Aannemelijk is dat zijn vader dat ook was, omdat de
oudste zoon van Marten Binnes ook als (zeer rijke) boer te boek staat. Overigens zien we
dat de dochter van Marten Binnes - [1788 IV] Imck Martens - trouwde met de
welgestelde boer Geert Tjeerds die weer gevonden wordt als leeraar in de Doopsgezinde
Gemeente van Damwoude. De waarschijnlijk jongere broer van Marten - [3576 II]
Oege Binnes - was trouwens ook leeraar in de Doopsgezinde Gemeente van
Dantumawoude.

Nader toegelicht
Een aantal beroepen moeten nader worden toegelicht. In de agrarische takken van het
voorgeslacht komen we bijvoorbeeld het beroep huisman tegen. Nu verstaan we daar
wat anders onder dan toen. Huisman is de middeleeuwse naam voor een vrije boer die
zijn eigen boerderij bezit. Zo zien we ook het beroep koemelker. Dat is logischer wijze
iemand die koeien melkte, maar daar moet in de meeste gevallen een zelfstandige
veehouder onder verstaan worden. Ten slotte zien we het beroep gardenier. Dat is een
tuinder of fruitteler.
Bij [38] Jan Jans ten Haage heb ik enige twijfel in het opgenomen beroep van verwer.
We zien in de huwelijksakte (1814) en in de
overlijdensakte (1858) dat hij wever was. In de gegevens
van het kadaster van 1832 - zoals die in TRESOAR staan zou hij verwer zijn. Een verwer was een huisschilder.
Volgens mij staat er toch duidelijk wever in de
huwelijksakte. Wellicht dat bij het overnemen van de
kadastrale gegevens hier dus een foutje is gemaakt.

In de turf
Zoals aangegeven werkten verreweg de meesten van het voorgeslacht (zeker in de tijd
voor 1900) in de turf. Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid
omdat het in de vorm van turf de belangrijkste beschikbare brandstof was. Na afgraven
of wegbaggeren van het veen werd de grond geschikt gemaakt voor landbouw, maar in
laaggelegen gebieden bleven er vaak grote veenplassen over. Het was overigens lucratief
voor de eigenaren van de veengebieden en niet voor de turfmakers. Deze hadden een
hard bestaan. Onderstaande tekst is ontleend aan het proefschrift Vier Eeuwen
Turfwinning van M.A.W. Gerding [1995].
Hoogveen
Als eerste diende het ruwe veen (ook wel rauwveen genoemd), geleidelijk te worden
ontwaterd. Daartoe was het nodig om eerst door boringen in het veen vast te stellen hoe
dik de veenmassa was en of er glooiingen in de zandondergrond zaten die van invloed
waren op het afwateringspatroon. Door deze gegevens te combineren met een
waterpassing van het veenoppervlak kon worden vastgesteld in welke richting de
hoofdraaien moesten komen te liggen. Dit waren greppels die de basis vormen van het
hoofdafwateringsstelsel. Langs deze hoofd- en ook zijraaien zou het veen aan snee
worden gebracht. Na deze voorbereidingen werd het veen in rechthoekige, opstrekkende
plaatsen verdeeld met een breedte van 20-25 roeden (circa 80-100 meter). Tussen twee
plaatsen werd over de gehele lengte een greppel gegraven van drie veenvoeten breed
(circa 60 centimeter) en ongeveer twee voeten diep. Bij een dik veenpakket diende de
greppel wat groter te zijn om te voorkomen dat bij verdere verdiepingen het veen
inzakte. Dwars op deze greppels werd de veenplaats door greppels van twee voet breed
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en diep in akkers verdeeld. Men moest het veen nu 2-10 jaar laten rusten zodat het kon
ontwateren en indrogen. Indien mogelijk konden de greppels in deze periode één of twee
keer met één steek worden verdiept. Dit proces van eerste bereiding van het ruwe veen
wordt vaak aangeduid als het raaien en grappen, of gruppelen. Ook als een veengebied
eenmaal in productie was, ging dit proces voortdurend door. De verder afgelegen
stukken ruw veen werden op deze wijze in de turfwinning betrokken. Dit graafwerk werd
veelal in het najaar en in de winter verricht door vaste veenarbeiders, als het seizoen
was afgelopen. Als het veen voldoende was bezakt, kon de opsplitting plaatsvinden. Aan
weerszijden van de hoofdraai werd het veen ter breedte van circa 16 veenvoeten (4-5
meter) over een lengte van 40-50 roeden (160-200 meter) weggestoken. Zo'n put werd
een splitting genoemd. De onbruikbare bovenste laag hiervan, de bonkaarde, werd ter
diepte van ongeveer vijftig centimeter afgestoken, verkruimeld en gelijkmatig over het
belendende bovenveen uitgespreid. Hierdoor ontstond een geschikt zetveld waarop de
turf ter droging kon worden neergelegd. Na het afbonken kon uit de splitting de turf
worden gestoken en gedroogd. Dit diende in het graafseizoen te geschieden. In het
volgende jaar werd deze splitting ter zelfder breedte 40-50 roeden verlengd. De splitting
van het voorgaande jaar werd verbreed met 16 voeten aan weerszijden, zodat een sleuf
ter breedte van 64 voeten (18-20 meter) ontstond. Deze splitting bood nu voldoende
ruimte voor de berging van het zand dat uit de te graven wijk kwam. Tevens zou deze
wijkswal later dienst doen als opslagplaats van bonkaarde en ander restmateriaal.
Hoogveen werd veel gevonden in de grietenijen Smallingerland, Opsterland en
Schoterland. Ook aan de noordzijde van de Stellingwerven.
Het turfsteken
Afhankelijk van het weer besloeg het graafseizoen ongeveer honderd dagen, van eind
mei-begin april tot eind juni-begin juli. Veel eerder dan april kon men niet beginnen
vanwege de vorst en veel later dan 1 juli niet stoppen, omdat dan de turf niet voldoende
kon drogen. De productie van een ploeg turfarbeiders bedroeg in een seizoen 80-120
dagwerken. Als er door het turfgraven voldoende ondergrond was blootgelegd, behoefde
de turf niet meer op het bovenveen gebracht te worden, maar kon deze op de
ondergrond in het slag gebracht worden. In zo’n geval was het niet nodig om met een
ploeg te werken, maar kon volstaan worden met een span van twee waldijkers.
Het drogen
Na verloop van vier tot twaalf dagen nadat de turf in het slag was gebracht, al naar
gelang de weersgesteldheid, konden de droogwerkzaamheden begonnen worden.
Allereerst werd de turf uit het slag genomen, het opbreken. Dit geschiedde turf voor turf,
met de hand, zoals alle werkzaamheden die met het drogen te maken hadden. Er werden
in lange lage rijen open muurtjes van turven gestapeld om de wind zo veel mogelijk vrij
spel te geven. Gestapelde ronde vormen met een open structuur kwamen ook wel voor.
Dit deel van het werk heette ringen. Gedurende de tijd dat de turven op deze manier
waren opgestapeld, werden zij nog één of meer keren gedraaid om de droging te
bevorderen. Als de turven eenmaal voldoende waren gedroogd, kon het vuren beginnen,
het bijeenbrengen van de turf op hopen. Vuren waren ronde of rechthoekige hopen van
turf met een systematisch gestapelde muur aan de buitenzijde en gestorte turven aan de
binnenzijde. De vuren hadden in ieder veengebied een vaste maat, zodat zij ongeveer
eenzelfde aantal turven bevatten en de schipper die de turf kocht, wist om hoeveel het
ging. In sommige veenderijen stond een vuur gelijk aan een dagwerk, in andere aan een
half of aan twee dagwerken. Een belangrijk deel van de werkzaamheden bij het drogen
werd door vrouwen verricht.
De opslag
Als de turf eenmaal voldoende droog was, was het weer nauwelijks meer van invloed.
Turf droogt namelijk irreversibel in en neemt in droge toestand geen water meer op.
Daarom kon de turf tijdens het najaar en de winter rustig buiten op het veld blijven staan
totdat hij verkocht werd. Dat neemt niet weg dat turf wel een weersgevoelig product
was. Een strenge winter met lang aanhoudende vorst kon het graafseizoen ernstig
bekorten. Een natte zomer vertraagde de droging en leidde tot kwaliteitsdaling van de
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turf. Een afwisseling van hoge temperaturen en veel regen maakte de turf zo goed als
waardeloos, evenals een extreem natte zomer.
Het laden
Het laden van de turf in de turfpramen en -schepen startte in het najaar. De
gebruikelijke gang van zaken was dat de schipper voor eigen rekening in de veenderij de
turf van zijn gading kocht van de vervener. Ook voor het laden diende hij zelf te zorgen.
Daartoe schakelde hij veenarbeiders met hun families in die in de veenderij woonachtig
waren. Kinderen stapelden de turven van de vuren op de kruiwagens; mannen reden
deze naar de wijk en over een smalle plank aan boord van het schip; vrouwen stouwden
de turven aan boord. In het ruim van het schip kon volstaan worden met het gelijkmatig
verspreiden van de turven. Een belangrijk deel van de lading werd echter bovendeks
vervoerd en moest daar met deskundigheid in verband gelegd werden. Dit noemt men
het loegen en stoegen, dat ervoor moest zorgen dat de lading op open water niet ging
schuiven. Veenarbeidersvrouwen waren in dit loegen vaak zeer bedreven.
Laagveen
Laagveen is veen dat door zijn lage ligging niet op natuurlijke wijze ontwaterd kan
worden. Het kan dus niet zoals hoogveen afgetapt worden om het veen te laten
indrogen. Het laagveen werd gewonnen door het onder de waterspiegel weg te baggeren,
als specie uit te spreiden op legakkers en het te versnijden en op te breken als het
voldoende was ingedroogd. Deze vorm van laagveenontginning noemt men het
slagturven. De methode is waarschijnlijk in het begin van de zestiende eeuw tot
ontwikkeling gekomen en heeft snel een enorme vlucht genomen. Met de baggerbeugel,
een lange stok met aan het uiteinde een net of mand, was men in staat tot diep onder de
waterspiegel het veen weg te halen. Dit veen werd op de wal getrokken, of, als dat niet
meer mogelijk was, in een platte ondiepe schuit op de veenplas. Als deze vol was werd
hij naar het zetveld gevaren waar de specie eruit werd geschept. Door de afwisseling van
trekgaten en legakkers ontstond in een laagveengebied een ribbenstructuur. Door afslag
en verdergaande winning konden deze ribben geheel verdwijnen en een waterplas
achterlaten, zoals bijvoorbeeld de Beulakerwijde in Noordwest-Overijssel. Slechts door
zo'n veenplas droog te leggen kon er nieuwe grond in gebruik genomen worden.
Laagveen kwam veel voor aan de zuidzijde van de Stellingwerven.
De werkbelasting
Turf en vervening worden over het algemeen onlosmakelijk verbonden gezien met
erbarmelijke levensomstandigheden, armoede en drankmisbruik. Het is een potent en
bijzonder hardnekkig beeld dat steeds opduikt zodra het begrip veen valt. Vast staat dat
veenwerk fysiek zeer zware arbeid was. Een ploeg veenarbeiders, onder wie twee
turfgravers, verwerkte in één dag een dagwerk van circa 10.000 turven. In het hoogveen
woog een turf in droge toestand ongeveer een kilo. Volgens Sybolts bevatte deze turf bij
het graven nog vijf keer dit gewicht aan water. Op het moment dat hij gestoken werd
woog hij dus een kilo of zes. Een turfgraver moet dan per dag ongeveer 30.000 kilo
hebben verstouwd. Ook de andere bij het veenwerk horende handelingen vergden veel
inspanning, het betrof vooral spitwerk. Bij het drogen moest elke turf een aantal keren
door de handen gaan, hetgeen het tillen van evenzovele kilo's betekende. Lichte
werkzaamheden waren er eigenlijk niet bij.
Het seizoen
Door het seizoenkarakter van de graafcampagne was in de periode april-juli de vraag
naar arbeid het grootst. De noodzakelijke werkzaamheden daaromheen konden door veel
minder mensen verricht worden en over de rest van het jaar worden uitgesmeerd.
Daardoor ontstond in veenderijen onderscheid tussen vaste en losse veenarbeiders. De
vaste arbeider bleef met zijn gezin voor langere tijd in dienst van een vervener, was
blijvend in een gemeente woonachtig en woonde meestal in een permanente woning van
de vervener. Voor vaste veenarbeiders was het hebben van een (groot) gezin noodzaak
om aan het werk te blijven. In feite werd het hele gezin gehuurd: de man voor het
graven en de vrouw en dochters voor het drogen van de turf. Zoons konden soms met
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hun vader meewerken, maar moesten meestal als seizoenarbeider aan de slag.
Daarnaast waren er de losse seizoenarbeiders die gedurende het graafseizoen naar de
veenderij kwamen en gedurende de campagne in tijdelijke onderkomens op het veen
woonden. Meestal waren zij elders buiten het veengebied woonachtig, bijvoorbeeld in
voormalige veengebieden. Trekarbeid kwam dan ook veelvuldig in de veengebieden voor.
Compagnieën
In de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw werden in diverse
veengebieden in het noorden investeringen gedaan door vermogende kooplieden uit het
westen van het land. Dat was het geval met de Schoterlandse Compagnie in Friesland die
de stoot gaf tot het ontstaan van Heerenveen. In eerste instantie werd hier in de
zestiende eeuw Utrechts kapitaal geïnvesteerd. Dat gebeurde aan het eind van die eeuw
ook rondom Surhuisterveen en in de zeventiende eeuw bij Drachten, waar het vooral
kapitaal uit Den Haag betrof. Naast, of in combinatie met, dat geïmporteerde vermogen
werd er ook autochtoon kapitaal in veenderijen geïnvesteerd. In de Friese compagnieën
in Schoterland, Opsterland en Smallingerland was dat het geval. Het ging hier vooral om
de Friese bestuurlijke elite.
Het kleinbedrijf
In de laagvenen van Friesland overheerste in de negentiende eeuw het kleinbedrijf. Het
betrof vooral turfmakers die voor eigen rekening begonnen en later een paar arbeiders
erbij namen. In 1822 werd het aantal verveners in het lage midden van Friesland geschat
op 500. Deze kleine verveners kochten de veengrond of pachtten deze van
grootgrondbezitters. Nog in 1891 was in de gemeente Opsterland van de 24.000 hectare
13.000 eigendom van buiten de gemeente woonachtige grondbezitters. Ook in de
laagvenen van Noordwest-Overijssel overheerste het kleinbedrijf.
De veengebieden
Gecombineerde kaart
van veengebieden
Smallingerland
Schoterland
Opsterland
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Wonen
Als we kijken waar de meeste gebeurtenissen rond geboorte of doop en overlijden van
het voorgeslacht en hun kinderen hebben plaatsgevonden komen we uit op de volgende
tabel van de plaatsen waar 50 of meer gebeurtenissen plaatsvonden:

Plaats
Drachten
Wijnjeterp
Garijp
Drogeham
Beets
Oudega
Ureterp
Akkerwoude
Oostermeer
Dokkum
Dantumawoude
Leeuwarden
Boornbergum
Wolvega

Aantal
419
140
89
81
79
77
75
69
65
64
60
60
59
50

De kaart laat duidelijk zien dat de plaatsen – naast Drachten zelf – waar de meeste
gebeurtenissen zich hebben plaatsgevonden in de nabije omgeving van Drachten lagen.
In het voorgaande verhaal over de omstandigheden in de veengebieden lazen we al dat
de vaste arbeider meestal in een permanente woning van de vervener woonde. De
huisvesting van de losse arbeiders was echter zeer slecht te noemen. Dit had in 1825 –
vooral in het laagveen - vergaande consequenties. Hier kom ik nog op terug in het
verhaal waar de stormvloed van dat jaar grote gevolgen had voor het gezin van [102]
Jacob Wijchers Dijkstra (pagina 64).
De gegoede voorvaderen woonden natuurlijk een stuk rianter. Rond [74] Steven
Abrahams Veenstra is daarover al genoeg geschreven denk ik. Deze omstandigheden
zullen bij de families Meetsma, Sikkema, Hoekstra en Halbesma vergelijkbaar of zelfs
beter zijn geweest.

Religie
Verreweg de meesten voorouders waren lid van een Protestante kerk. Dat was toen
zeker nog heel gebruikelijk. Voor de armen gold wellicht ook dat het risico van het
afhankelijk worden van de bedeling ook een reden was om bij een kerk te horen. Kort
gezegd: Een aantal is streng gelovig geweest, maar anderen zullen het wel geloofd
hebben. Bij de kerkelijke registers heb ik al aangegeven dat velen lid waren van de
Nederduitsch Gereformeerde Kerk, waar de plaatselijke gemeenten toen Gereformeerde
Gemeenten werden genoemd. (Niet te verwarren met de huidige Gereformeerde
Gemeenten.) Ook is al aangegeven dat er veel in het voorgeslacht Doopsgezind waren.

Doopsgezinden
De doopsgezinden vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal
reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste van de
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zwingliaanse reformatie, begin 16e eeuw, en die internationaal meestal als de stroming
der mennonieten aangeduid wordt.
Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten
van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende
kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli in zeker
opzicht de enige Nederlandse kerkhervormer is.
Menno Simons werd,
na de teloorgang van de
commune van de militant chiliastische wederdopers in
Münster (1534-1536, met als leider Jan van Leiden),
de spilfiguur en grote inspirator van de beweging van
anabaptisten of wederdopers. Menno Simons,
geboren in Witmarsum in Friesland, was na 1536
vooral actief in Friesland en Groningen, tot in wat nu
Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein in Duitsland is. De
benaming (weder)dopers heeft te maken met hun
specifieke kijk op de doop. In plaats van kinderen te
laten dopen, zoals dat tot nu nog bij de meeste
andere kerken gebruikelijk is, kennen zij slechts de
(volwassenen)doop op vrijwillige basis. In de PKN is
het formele standpunt dat de kerkelijke gemeente
laat dopen, terwijl bij de doopsgezinden het initiatief dus bij het aanstaande lidmaat ligt.
Een ander belangrijke karakteristiek is dat zij militaire dienst en het dragen van wapens
en vroeger ook overheidsdienstneming afwijzen. Dit heeft hen ten tijde van de Republiek
in Nederland menigmaal in conflict gebracht met stedelijke en ook stadhouderlijke
overheden. Zij weigerden dienst te nemen in en diensten te verlenen aan de stedelijke
schutterijen. Als tegendienst bemanden en/of betaalden zij in veel plaatsen in West- en
Noord-Nederland de brandwacht/weer.
Tijdens de Republiek ontstonden vier hoofdrichtingen: Waterlanders, Friezen,
Hoogduitsers en Vlamingen. De dopers werden, net als bijvoorbeeld de Joden en de
katholieken “gedoogd”. Ze waren er wel maar ze mochten hun geloof niet zichtbaar
uitoefenen. De kerkgebouwen zijn daarom
een eind van de rooilijn van een straat of
weg af gebouwd. Soms zelfs zijn ze
helemaal niet zichtbaar omdat ze achter
de huizen middenin een bouwblok staan
(bijvoorbeeld
in
Grouw).
Dat
veel
mennisten in deze tijd sterk gericht waren
op een zuiver leven, blijkt uit de benaming
die zij hun kerkgebouwen gaven, nl.
“Vermaning”. [Zoals ook in Veenwouden,
waar [220] Gosse Alles Hulsenga leraar
was.]
Zij werden door de overheden, misschien
ook als reactie op de afwerende menniste opstelling, uitgesloten van veel
overheidsfuncties. Ook mochten zij geen lid zijn van de gilden11. Vanaf de 18e eeuw
schoven veel mennisten wat betreft de orthodoxie steeds meer op naar de vrijzinnige
hoek. Misschien bracht de maatschappelijke positie die zij in de Republiek hadden met
zich mee dat zij meer open stonden voor op verandering gerichte "verlichte" ideeën. Bij
de Bataafse Revolutie in 1795 hadden verhoudingsgewijs veel doopsgezinden als patriot
een actieve rol. Door de invoering van het gelijkberechtigd burgerschap werden zij,
evenals de rooms-katholieken en de joden na de revolutie geëmancipeerd. In 1806
werden de gilden opgeheven en konden zij dus ook alle beroepen vrij uitoefenen. Wel
werd hun het gewoonterecht tot militaire dienstweigering ontzegd. 12

11

In deze genealogie zien we dan ook, dat veel doopsgezinden in de agrarische sector werkzaam waren.

12

De meeste hier opgenomen tekst is overgenomen van Wikiperia.
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‘Hervormde’ huwelijken
Een aantal malen zien we dat de doopsgezinde voorouders en hun kinderen wel in de
trouwboeken staan van de Hervormde Gemeente. Een huwelijk in de Doopsgezinde
Gemeente werd namelijk niet erkend. Zoals gezegd was er wel sprake van ‘gedogen’. Zo
zien we dat [206 II] Jacob Gaukes Zwarteveen in 1803 trouwde in de Hervormde
gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde op attestatie van J.A.Frieswijk,
leraar der Mennonieten te Drachten. Een andere optie was, dat men voor het gerecht
trouwde. Dit was echter een kostbaar iets voor de meeste van de voorouders.

Volwassendoop
Door de volwassendoop kennen we niet van alle voorouders of hun kinderen hun
geboortedatum of –jaar. Door het vullen van de doop kan daardoor een totaal verkeerde
leeftijd worden gegeven bij bijvoorbeeld de huwelijken. Waar daar aan gedacht is, is een
geschat geboortejaar ingevuld. Overigens doet zich dat niet alleen voor bij
doopsgezinden.

Van de hervormde als 24-jarige gedoopte [48] Auke Thijssen Zwart is er een
geboorteakte bekend, dus doet zich het probleem van een geschat geboortejaar niet
voor. Wel bijzonder is te vermelden dat hij in bovenstaande lijst ‘bejaard’ genoemd
wordt. (De huidige betekenis is weer anders.) Van anderen is de genoemde leeftijd in
overlijdensakten gebruikt om het geboortejaar ongeveer vast te stellen.
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Levensbeschrijving van
Froukien Jans Dijkstra
De doop en afkomst van Froukien
Op zondag 18 juni 1775 gaat de 39-jarige Jan Klazes met
zijn 4 dagen oude dochter vanuit zijn woning in de
Westeinde naar de kerk van Donkerbroek13 om deze als
Froukien te laten dopen.
Jan heeft al twee zonen. De oudste is Klaas, die vernoemd is
naar de vader van Jan. De jongste is Dirk. Deze is vernoemd
naar de vader van de vrouw van Jan. Deze zonen zijn op 26
juni 1768 en 15 november 1771 gedoopt door dominee
Arnoldus Reiners14, die op 5 september 1773 op 62-jarige
leeftijd overleden was. Er is na zijn overlijden op 18 september 1774 wel weer een jonge
predikant gekomen, maar die is na nog geen acht maanden weer vertrokken. Nu Jan
naar de kerk gaat, is Donkerbroek nog vacant. Froukien zal waarschijnlijk door de
consulent15 gedoopt worden.
Zelf is Jan ook gedoopt in Donkerbroek. Dat was op donderdag 2 februari 1741 door
dominee Isaäk Poutsma. Jans ouders woonden toen ook in Donkerbroek. Zijn vader,
Claas Everts, was (veld-)opzichter bij de turfwinning. Deze Claas was opgegroeid als
zoon van de meestersmid Evert Remmelts en Antie Franckes in Steijinga [de stelling]
onder Donkerbroek. Jans grootvader Evert vervulde daar de functies van dorpsrechter en
ontvanger. Ook was hij bijzitter16 van de grietenij Ooststellingwerf17. (De grootvader van
Jan was dus een belangrijk man.) Claas is samen met Jans moeder Aeffje Jans, voor het
nieuwe turfsteekseizoen in april 1769, verhuisd naar Marssum. Dat is al weer 6 jaar
geleden.
De vrouw van Jan, Eltje Durks, is op donderdag 29 maart 1736 gedoopt in Olderberkoop
als dochter van Dirk Pieters en Froukje Clases. De kleine Froukien is dus - als eerste
dochter, volgens het gebruik - vernoemt naar de moeder van Eltje.
Froukien groeide op in Donkerbroek. Er zouden in het gezin van Eltje en Jan geen
kinderen meer geboren worden. Wanneer haar ouders overleden zijn weten we niet. Wel
weten we wat van die tijd. Tot aan haar twintigste is er de tijd van de Republiek der
13

De kerk stamt uit 1714. Dochter Froukjen van dominee Isaäk Poulsma was op 16 januari 1715 het tweede
kind dat in deze kerk is gedoopt. De geveltoren stamt uit 1860. Die was er dus niet toen Froukien Jans Dijkstra
leefde. De klokkenstoel op de foto is die zoals deze herbouwd is in 1802.
14
Dominee Reiners – die op 28 februari 1711 als domineeszoon geboren was in Oldebroek - was predikant in
Roderwolde toen hij beroepen werd in Donkerbroek. Hij begon hier op 8 november 1744 waarmee hij de in
december 1742 overleden Isaäk Poutsma opvolgde. Achterkleinzonen van deze dominee komen we later nog
tegen. Zelf werd Arnoldus Reiners een jaar na zijn dood opgevolgd door de 26-jarige dominee Lambertus Vos,
die op 18 september 1774 als kandidaat uit Nijeveen in Donkerbroek zijn loopbaan als predikant begon. Hij is
er niet lang geweest. Op 7 mei 1775 is hij vertrokken naar Diever in Drente.
15
Dit is in de protestantse kerk de benaming voor de predikant die vanuit de ring (volgende bestuurslaag =
naaste omgeving) aangewezen is om in een vacante gemeente de specifieke taken van de predikant waar te
nemen.
16
Dit waren grootgrondbezitters uit de betreffende plaatsen, die als zodanig een soort wethoudersrol
vervulden. Deze vertegenwoordigden dus een deel van het grondgebied van de grietenij en waren dus niet
zoals nu portefeuillegebonden, maar plaats gebonden. Later vervullen de Asseccoren de rol als wethouder.
17
Dit was een belangrijke functie. Tot 1679 is in dezelfde grietenij deze functie vervuld door Pyer Lycklama,
stamvader van de adellijke familie Lycklama à Nijeholt. Zijn zoon Lubbert Lycklama à Nijeholt (1639-1697),
was secretaris en grietman van Ooststellingwerf van 1661-1697 en lid van de Gedeputeerde Staten van
Friesland in 1668. De zoon van Lubbert (Augustinus (Aucke) Lycklama à Nijeholt) was initiatiefnemer van de
voor de turfwinning belangrijke Opsterlandse Compagnonsvaart. Deze vaart was ook belangrijk voor de
turfwinning in Donkerbroek.
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Zeven Verenigde Nederlanden met de laatste stadhouder Willem V. Rond haar 7e jaar
ontwikkelde zich de macht van de patriotten die meer vrijheid eisten voor het volk. Met
de Vierde Engelse Oorlog in 1780 was de Republiek al veel overzeese gebiedsdelen
kwijtgeraakt. In Frankrijk had de Franse Revolutie, die begon in 1789, meer succes. In
1795 trokken Franse soldaten, nadat zij in de Zuidelijke Nederlanden de Oostenrijkers
hadden verslagen, de Republiek binnen, waar zij met veel enthousiasme onthaald
werden. Hiermee kwam de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ten einde en
ontstond een nieuwe staat: de Bataafse Republiek. De Bataafse Republiek werd na de
Bataafse Revolutie uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat erfstadhouder Willem
V naar Engeland was gevlucht. In de Staatsregeling 1798 (artikel 3) werd de
departementale indeling van de republiek vastgesteld. De gewesten werden opgeheven
en er kwam een departementale indeling volgens Frans model, waarbij de oude
gewestgrenzen verdwenen. Deze indeling werd bij wet van 30 maart 1799 nader
geregeld. Friesland werd daarbij verdeeld: het noordelijk deel vormde samen met Stad
en Lande [= Groningen] het departement van de Eems, het zuidelijk deel werd verenigd
met Drenthe, de heerlijkheid Overijssel en het noorden van het hertogdom Gelre tot het
departement van de Oude IJssel. De grietenij Ooststellingwerf viel ook onder het laatst
genoemde departement, dat als hoofdstad Zwolle had. Franse legers werden in
Nederland gelegerd, waarbij ook in Nederland de dienstplicht op 13 september 1796
ingesteld. Op 4 februari 1797 was bij het daarop uitgebroken Kollumer Oproer18 [238]
Pieter Lieuwes op weg naar Dokkum door kanonvuur om het leven gekomen. Dat er
meer Orangisten in Friesland zaten blijkt wel uit het verhaal van de bakker en
sluiswachter [70] Harmen Durks Lautenbach. In maart 1797 doet hij het verzoek aan
het Provinciaal Bestuur van Friesland (dit was nog voor de departementale opdeling) om
het verbod op zijn tap- en winkelnering op te heffen. Dit verbod is hem opgelegd nadat
er Oranjevriendelijke kreten waren geuit, ten zijnen huize, op het buitenste Vallaat (=
sluis) onder Drachten. De Bataafse Republiek eindigde in 1801.

Huwelijk
Het is in die roerige tijd dat Froukien Steven Abrahams leert kennen. Waarom en
waardoor Steven zich in Donkerbroek vestigde is onbekend. Wel bekend is, dat hij in
Almelo geboren was als zoon van Abraham van ’t Meulenbelt en Berendina van de
Schelfhorst. Hij is gedoopt op vrijdag 9 oktober 1772 in Almelo. Zij trouwen op zondag
11 mei 1800 in de kerk waar Froukien gedoopt is. Ook haar broer Klaas Jans trouwt, 33
jaar oud, op zondag 9 mei 1802 in de kerk van Donkerbroek met de 27-jarige Grietje
Sjoerds. Grietje is de in Makkinga op woensdag 26 april 1775 geboren dochter van
Sjoerd Claeses en Albertjen Roelofs. Al snel na dit huwelijk, op 1 september van dat jaar
wordt hun dochter Eltje Klases geboren. Grietje was dus al zwanger toen ze trouwde. Dat
was anders bij Steven en Froukien. Hun eerste kind, dochter Eltje Stevens, die net als
Eltje Klases vernoemd werd naar de moeder van Froukien, werd pas geboren op 26
november 1803. Inmiddels hebben zij zich in Fochteloo gevestigd waar Etjen ook
geboren is. Zij werd echter gedoopt in Oosterwolde. De Nederduitsch Gereformeerde
Gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha had kerkgebouwen in Oosterwolde en
Fochteloo. In Appelscha was nog geen kerkgebouw. Die werd pas in 1869 gebouwd.

18

Het Kollumer Oproer was een uiting van oranjeliefde in Kollum in de Franse tijd. Het rechthuis was op 3 en 4
februari 1797 het toneel van het zogenaamde Kollumer oproer, veroorzaakt door een verzet tegen de
dienstplicht en burgerbewapening, op 13 september 1796 ingesteld door het nieuwe bewind. Abele Reitzes, die
bij zijn inschrijving in het rechthuis Oranje boven riep, werd op 28 januari 1797 in hechtenis genomen. Dat
zorgde voor zoveel opschudding in de regio, dat een grote menigte zich verzamelde om hem te bevrijden. Op
de weg naar het rechthuis werden grote vernielingen aan huizen van patriotten aangericht. Een kleine eenheid
bewapende burgers uit Dokkum, dat te hulp was geschoten, wist ternauwernood te ontkomen. Door met groot
machtsvertoon dit oproer in de kiem te smoren en 168 mensen te arresteren, wisten de patriotten de rust weer
te laten keren. De aanvoerders Jan Binnes en Salomon Levy werden onthoofd. Binnes op 20 februari 1797 en
Levy, die ontkende leiding te hebben gegeven en ondergedoken was, een jaar later op 17 maart 1798. Als
gevolg verloren Abraham Staal en Gerrit Paape hun positie als rechter aan het Hof van Friesland.
[bron: Wkipedia]
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De resterende Franse periode
Inmiddels was de tijd van de Bataafse Republiek ten einde. In 1801 vond onder grote
druk van Frankrijk een grondwetsherziening plaats, waarbij de veranderingen van 1798
werden teruggedraaid. De leer van Montesquieu over scheiding der machten werd
zodoende in praktijk gebracht. De naam van de republiek werd gewijzigd in Bataafs
Gemenebest. In 1805 werd door Napoleon bewerkstelligd dat het Staatsbewind werd
vervangen door een eenhoofdig bewind. Rutger Jan Schimmelpenninck werd door
Frankrijk benoemd op deze post, met de titel raadpensionaris. In 1806 verloor Napoleon
echter het vertrouwen in de Republiek. Hij vond dat de patriotten te weinig en te
langzaam de richtlijnen van Parijs volgden. Hij dwong Schimmelpenninck tot aftreden,
hernoemde het land tot Koninkrijk Holland en benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon
Bonaparte tot koning. Landdrost van Friesland ten tijde van het koninkrijk Holland was
Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (8 mei 1807 – 13 december 1810). Na de
annexatie van het Koninkrijk Holland op 9 juli 1810 werd het departement op 1 januari
1811 een departement van het Eerste Franse Keizerrijk onder de naam Friesland (wat
overigens in het begin van de 19e eeuw - zoals we zien in onderstaande akte - nog
geruime tijd geschreven werd als Vriesland).
Inmiddels zijn er bij Froukien en Steven,
na Etje nog 3 kinderen geboren. Dat zijn
de oudste zoon Abraham die geboren is op
21 januari 1805 te Fochteloo en daar ook
op 10 februari gedoopt. Hij werd
vernoemd naar de vader van Steven. De
op 29 april 1806 te Fochteloo geboren
dochter Bendina is vernoemd naar de
moeder van Steven. Zij is gedoopt op 11
mei 1806 in Oosterwolde. De vreugde na
haar geboorte wordt getemperd door het
overlijden van de anderhalf jaar oude
Abraham waarbij de diaken op 25 juli
1806 in het kasboek van de diaconie
Oosterwolde noteert dat er die dag 16
stuivers ontvangen is omdat “Steven Abrahams kint opgedragen [is] op de Vogtelo”. Op
7 oktober 1807 wordt zoon Jan in Fochteloo geboren. Hij is vernoemd naar de vader van
Froukien. Hij wordt (net als zijn moeder nog maar 4 dagen oud) in Fochteloo gedoopt. Hij
wordt echter maar 1 jaar en 3 maanden oud. Hij is overleden op 10 januari 1809.
Inmiddels is ingevoerd dat het overlijden aangegeven moet worden om in het register
van overledenen van de grietenij opgenomen te worden. In het kasboek van de diaconie
lezen we dit keer "den 14 jannuari die begrafenys van Steven Abrahams kient op Vogtel
in die bekken ontfangen seventien stuvers". De collecte bracht dus één stuiver meer op
dan bij de begrafenis van Abraham.
Op vrijdag 27 december 1811 verschijnt Steven voor de “maire” [= burgemeester toen
nog grietman] van de gemeente Oosterwolde, waar hij verklaarde de naam “Veenstra”
als familienaam aan te nemen. Dat doet hij voor zichzelf en zijn twee dan levende
dochters Eltje en Bendina. Froukien hoeft geen naam aan te nemen en zou gewoon als
Froukien Jans voort gaan, maar we zien dat zij zich – naar het voorbeeld van haar broer
Klaas – op den duur Dijkstra gaat noemen. Steven zal in het vervolg aangifte moeten
(laten) doen bij de burgerlijke stand als er een kind geboren wordt. Bij het eerste kind
dat aangegeven wordt is het bepaald geen feest. Samen met zijn buren de 57-jarige boer
Lubbert Teunes van Loo en de 25-jarige arbeider Jakob Jans verschijnt de inmiddels 39jarige boer Steven Abrahams Veenstra op woensdag 19 februari 1812 ’s middags om 2
uur voor de “Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Oosterwolde” om
aangifte te doen van de op 16 februari geboren dochter Jantjen.
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De buren tekenen de geboorteakte samen met Steven als getuigen. Vervolgens doen de
buren Lubbert Teunes en Jakob Jans aangifte van het overlijden van Jantjen. Zij is die
morgen om 10 uur namelijk overleden. Steven hoeft geen rol te hebben in het doen van
deze aangifte. Het is dan al gebruikelijk dat dat een taak is voor de ‘geburen’. We weten
niet of Steven juist even gewacht heeft met de geboorteaangifte omdat het slecht ging
met Jantjen. Wel zien we dat Froukien in deze akten nog steeds Vrouwkjen Jans
genoemd wordt (dus zonder Dijkstra).
Of Steven - mede door dit overlijden - meer is gaan nadenken over zijn
kerklidmaatschap weten we niet, maar dat is best mogelijk. Op 9 december 1812 wordt
hij op belijdenis aangenomen als lidmaat van de kerkelijke gemeente van Oosterwolde,
Fochteloo en Appelscha. Vaak zien we dat man en vrouw dit kort na hun huwelijk deden.
Hier was dat niet het geval en schijnbaar is Froukien er ook nu nog niet aan toe geweest.
Het gezin van Froukien en Steven was niet het enige waar zich kindersterfte voordeed.
Bij broer Klaas Jans Dijkstra en zijn vrouw Grietje was op 4 mei 1805 een dochtertje met
de naam Albertje geboren. Dit kind is niet oud geworden want bij het aannemen van de
familienaam Dijkstra leefde zij niet meer. Ook Grietje Sjoerds is dan al overleden. Zij
stierf op 13 december 1809 in Haule. Klaas is nu dus alleen met zijn dochter Eltje
achtergebleven.
Overigens is Dirk Jans Dijkstra de tweede broer van Froukien ongehuwd gebleven. Of de
broers van Froukien last hebben gehad van de Franse dienstplicht weten we niet. Gezien
hun leeftijd zullen zij misschien net de dans ontsprongen zijn. Uit niets blijkt dat Steven
Abrahams daar iets van bemerkt heeft. Het is ook niet bekend aan welke kant zij
stonden, maar gezien het totale politieke en kerkelijke klimaat denk ik dat zij orangisten
waren.
In november 1813 komt er een einde aan de Franse periode. De meeste regels en
regelingen blijven echter wel gelijk.
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Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de in de geschiedschrijving gangbare term
voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830, de periode waarin het huidige
België en Nederland één staat vormden onder koning Willem I. Het Groothertogdom
Luxemburg was door een personele unie en staatkundige banden verbonden met het
koninkrijk. Na de Franse periode heeft het nog even geduurd tot het Congres van Wenen
van 9 juni 1815 alle bepalingen over de totstandkoming van de nieuwe staat vastlegde.
Uiteindelijk werd Napoleon op 18 juni 1815 definitief verslagen bij Waterloo.
Al gelijk na de Franse periode wordt er in het gezin van Froukien en Steven weer een
Jantjen geboren. Nu doet Steven gelijk op de geboortedag van 11 december 1813
aangifte. Na 2½ jaar, op 14 juni 1816 om één uur ’s nachts is echter deze Jantje ook
overleden. Weer gaat Lubbert Teunes van Loo aangifte doen. Dit keer met de 55-jarige
Albert Geerts Eleveld, die net als Lubbert en Steven huisman (vrije boer) is. De stand
heeft zich schijnbaar in de buurt verenigd. Toch is Steven voornemens om elders zijn
geluk te beproeven. Bij de toelichting op de kadastrale beschrijving in 1832 (zie pagina
23) is al beschreven dat Steven eind 1816 (veel) grond koopt in Donkerbroek. Hij is
daarvoor naar Wolvega gegaan om bij de notaris Ate Reitzes Attema (1785-1866) de
koopakte te tekenen. Deze grond ligt aan de oostkant van Donkerbroek.
Op donderdag 1 mei 1817 wordt in Fochteloo nog een zoon Abraham van Steven
Abrahams Veenstra en Froukien Jans geboren. Steven gaat aangifte doen op zaterdag 3
mei. Als getuigen wordt de akte mede ondertekend door de 40-jarige meester verwer19
Mense Bennekers uit Steenwijk en de 62-jarige oud landsbediende20 Geert Lammerts
Mulder die in Oldeberkoop woonde. Deze getuigen lijken willekeurig ‘van de straat
geplukt’. Gezien de aankoop van onroerend goed door Steven Abrahams kan het echter
ook zo zijn dat vooral Mense Bennekers voor Steven aan het werk was in Donkerbroek.
Het gezin van Froukien en Steven is eind 1818 of begin 1819
verhuisd naar Donkerbroek. In het lidmatenregister zien we
namelijk dat Steven voor de deelname aan het Heilig
Avondmaal zijn attestatie21 van de kerkelijke gemeente
Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha heeft opgehaald en
afgegeven heeft in de kerkelijke gemeente van Donkerbroek,
Haule en Haulerwijk. Op dezelfde pagina is te zien, dat
Froukien Jans Dijkstra22 voor komt op de lijst met de aanhef:
“1819. Den 27 Februari zijn in tegenwoordigheid van den
Kerkenraad tot Ledematen der Gemeente aangenomen”.
Op 10 april 1819 gaat Steven weer naar notaris Attema om
de akte te tekenen voor de koop van nog meer grond in
Donkerbroek. Weer pakt hij het perceel met de hoogste prijs
van de 3 aangeboden percelen hooiland.
Als laatste kind in het gezin van de inmiddels 45-jarige Froukien wordt er op 30 oktober
1820 nog een dochter Jantje geboren. Ditmaal tekenen als getuigen de 74-jarige
huisman Jan Halbes Westerhof en de circa 54-jarige huisman Jan Hendriks Riesenbrij de
geboorteakte, die op de aangifte van Steven Abrahams Veenstra op 1 november 1820
19

Deze meester verwer was huisschilder (en volgens andere akten ook glazenmaker) te Steenwijk. Gegeven
dat hij ‘meester’ was, had hij ook anderen in dienst. Ook zijn vader en zijn zoon hadden dat ambacht.
20
Tijdens de Bataafse republiek waren Landsbedienden (rijks-)toezichthouders met recherche bevoegdheid
welke toezicht hielden op bijvoorbeeld de naleving van belastingregels.
21
Het bewijs van lidmaatschap dat een kerklid meekreeg als hij naar een andere plaats verhuisde of in een
andere plaats trouwde. Dit werd vermeld in lidmaten- en (soms) in de trouwregisters. Daarin werd dan ook
opgenomen als er tuchtmaatregelen van toepassing waren zoals het weren van het Heilig Avondmaal.
22
Dit is overigens de eerste vermelding die gevonden is, waarin zij de naam Dijkstra voert.
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om 11:30 uur wordt opgemaakt. Ook deze Jantje is geen lang leven beschoren. Van haar
overlijden op zondag 14 juli 1822 wordt op maandag 15 juli ’s morgens om 11:00 uur
aangifte gedaan door de 68-jarige Abel Sieuwerts Paulsma23 en de 23-jarige Luite Alberts
Kromkamp24 bij Jan Albert Willinga, die we natuurlijk vaker zagen als “Officier van den
Burgerlijken Stand”. Volgens de akte die wordt opgemaakt waren de getuigen beide
huisman. Overigens zien we ook dat hun leeftijden in de akte respectievelijk als 69 en 24
wordt opgenomen. Men redeneerde toen nog wel eens dat men in het 69ste of 24ste
levensjaar was.
Bij dit overlijden zien we ook voor het eerst in dit verhaal, dat er aangifte gedaan wordt
voor de successiebelasting (zie toelichting in de voetnoot op pagina 25). Ook al is Jantje
maar 1 jaar en 8½ maand oud geworden, er moet toch een aantekening gemaakt
worden. De tekst van deze Memorie van Successie luidt: “dochter van Steven Abrahams
Veenstra, huisman en Vroukje Jans [weer zonder Dijkstra]; zuster van minderjarige
Ettje, Bendina en Abraham Stevens Veenstra”. Er behoorde natuurlijk geen onroerend
goed tot de nalatenschap. We weten door deze Memorie de gezinssamenstelling van
Froukien zeker. Van de acht kinderen die Froukien baarde zijn er vijf jong overleden.
Voor een gezin met een redelijke welstand is dit een hoge kindersterfte te noemen.
Op 29 december 1824 gaat de man van Froukien naar de 30-jarige notaris Gauke
Peeting, waar hij van de erven van de op woensdag 23 juni 1824 overleden Barteld
Egberts Bosma grond koopt. Er zijn meerdere inschrijvingen, maar het stuk weiland
wordt aan Steven Abrahams Veenstra toegewezen.25
In februari 1825 deed zich een stormvloed voor met gigantische gevolgen. Deze heeft –
het overlijdensregister van Ooststellingwerf bekijkende – echter geen directe slachtoffers
geëist in deze grietenij. Dat is heel anders dan in bijvoorbeeld de kop van Overijssel. (zie
pagina 59 en verder)
Inmiddels heeft de oudste dochter Etjen Stevens Feenstra de huwbare leeftijd bereikt. Zij
trouwt op 3 juni 1827 in Ooststellingwerf met de in Oldemarkt geboren 31-jarige
huisman Wiebe Pieters van Loon. Hij is de zoon van Pieter van Loon, die huisman was te
Haule. Daar had hij zich gevestigd na het overlijden in oktober 1799 van zijn echtgenote
Hiltje Wiebes Nijenhuis (de moeder van Wiebe). Van Etjen staat in haar huwelijksakte dat
zij “zonder bedrijf” was. De economische toestand was
schijnbaar zodanig dat zij voor het gezinsinkomen geen
bijdrage hoefde te leveren door een dienstje te nemen of zich
als arbeidster te verhuren. Froukien en Steven zijn aanwezig
bij het huwelijk dat ’s middags om vijf uur gesloten is door de
al eerder genoemde grietman Jan Albert Willinga. De vier
getuigen zijn “geene van hun de Echtgenoten in den bloede
of door aanhuwelijken bestaande”. Uit de ondertekening blijkt
dat het bruidspaar en de aanwezige ouders allen het
schrijven geleerd hadden. Froukien ondertekent hier ook als
Dijkstra.
Nog geen jaar later krijgt Froukien het droeve bericht dat haar broer Klaas Jans Dijkstra
op 30 april 1828 te Haule is overleden. In de Memorie van Successie wordt zijn dochter
als enige erfgenaam (per abuis) ‘Fetje’ Klaas Dijkstra genoemd. De dan 25-jarige dochter
tekent de memorie echter wel gewoon als Etje. Er behoorde onroerend goed tot de
nalatenschap. Dat zal het huis nummer 9 te Haule zijn, waar Klaas om half vier in de
ochtend overleden was.
23

Kleinzoon van de dominee Isaäk Paulsma, waardoor de vader van Froukien gedoopt was.

24

De vader van Albert Luites Kromkamp, die op 27 april 1842 zou trouwen met Etje Klazes Dijkstra. Hij staat
in zijn eigen overlijdensakte (op 13 februari 1830) als arbeider te boek.
25
In de gegevens van deze koopakte zien we bij de drie dochters van Barteld nadrukkelijk ook de namen van
hun echtgenoten vermeld staan. Bij de 3 zonen is dat niet het geval. Hier zien we dat de vrouwen in zakelijk
opzicht nog een zekere afhankelijkheid van hun mannen hadden. Dit zien we in meer akten, maar ook dat
alleen de zonen en de schoonzonen genoemd worden.
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Een heel ander verhaal is de geboorte van de eerste pake-en-beppe-zegger26 Hiltje
Wiebes die op 26 februari 1829 het levenslicht ziet. Hier wordt de oudste dochter - in
tegenstelling tot het gebruik - vernoemd naar de moeder van haar vader. Dit zal gedaan
zijn omdat de moeder van Wiebe al overleden was. De op 26 maart 1830 geboren oudste
zoon in het gezin van Etjen Stevens wordt vernoemd naar Steven Abrahams. Deze
Steven Wiebes leeft trouwens maar 5 dagen. Hij is namelijk op 31 maart al overleden.

Een huwelijk met hindernissen
Het jaar 1830 was zondermeer een onstuimig jaar in de boerderij van Froukien en
Steven. Dochter Bendina Stevens blijkt zwanger te zijn en wil gaan trouwen met Willem
Franzes From. Deze zoon van de arbeider Frans From uit Haulerwijk ligt niet zo goed bij
Froukien en Steven en zij willen haar dus geen toestemming geven voor dit huwelijk. Die
toestemming heeft Bendina echter wel nodig om te kunnen trouwen zolang zij nog geen
30 jaar is. Ten einde raad gaat zij op 21 mei 1830 naar de jonge 28-jarige notaris
Goossen Gerrits Attema in Oldeberkoop om een Akte van Eerbied27 op te laten stellen. De
24-jarige meerderjarige Bendina geeft de notaris te kennen: “dat zij niet kunnende
slagen om van haar voorgemelde ouders
Steven Abrahams Veenstra en Froukjen
Jans Dijkstra de vereischte toestemming te
bekoomen tot het Huwelijk hetwelk zij
wenscht aan te gaan met Willem Frans
From,
Boereknegt,
insgelijks
te
Donkerbroek woonagtig, meerderjarige
zoon van Frans Minnes From zijnde
Arbeider en Janke Willems, Echtelieden,
wonende te Haule in gemelde Grietenij en
Kanton alhoewel met hem gelijk staande in
geboorte, opvoeding en goederen zich
gedrongen ziet om alle middelen te
gebruiken, welke de wet daartoe aan de
hand geeft. Weshalve zij Comparante bij
de tegenwoordige Akte haare vader
eerbiediglijk verzoekt om hare belangen
met de meeste aandagt en overweging te
willen nemen en de voordeelen te willen
gadeslaan die voor haar uit dit Huwelijk
zullen voortspruiten ten dien opzigte haar
van hunnen ouderlijken Taak(?) te dienen
en aan haar die toestemming te geven,
welke zij met kinderlijke achting van hunne
liefde durft afsmeeken.”
Deze akte wordt ook ondertekend door de 46-jarige ‘Policie Dienaar’ Evert Ottes de Vries
en de eveneens 46-jarige ‘Schoenmakersbaas’ Albert Hilbrands Boerstra die als getuigen
optreden. Vervolgens heeft dezelfde notaris zich op 26 mei ‘begeven’ ten huize van
Froukien en Steven “aan welke wij door duidelijke en geheele voorlezing hebben
geinsinueerd de vorenstaande Akte van Eerbied, door de requirante voor ons Notaris en
getuigen gepasseerd in dato den eenentwintigsten dezer maand en welke op den
zesentwintigsten derzelfde maant te Gorredijk behoorlijk is geregistreerd, waarop wij
sprekende tot genoemden Steven Abrahams Veenstra en Froukjen Jans Dijkstra van hen
ten antwoord hebben bekomen, dat zij nimmer hunne goed- of afkeuring tot het
26

De kleine zal het Stellingwerfs nog moeten leren spreken. In het Stellingwerfs zijn veel termen hetzelfde als
in het Fries maar er doen zich ook veel Nederlandse termen voor.
27
Wanneer één van de ouders weigerde toestemming te geven kon de huwelijkspartner aan de kantonrechter
een 'akte van eerbied' vragen, een akte waarin de kantonrechter regelde dat een meerderjarige onder de dertig
jaar toch zonder toestemming van zijn of haar ouders of grootouders in het huwelijk kon treden.
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voorgnomen huwelijk van hunne dochter hebben te kennen gegeven, maar haar altijd tot
antwoord hebben gegeven dat zij haar eigen belangen moet weten te behartigen, en
inzien de moeijlijkheden en verdrietelijkheden, waarin zij zich zoude begaan door het
aangaan van een Echtverbintenis met een Persoon wien zich zo dikmaals aan de
losbandigheid en buitensporigheid overgeeft; desniettegenstaande, inziende dat zij het
voorgenomen huwelijk van hunne Dochter niet te keer kunnen gaan, ter voorkoming van
verdere kosten en moeijlijkheden, thans hunne Vaders- en Moederlijke toestemming
geven tot het huwelijk hunne dochter Bendina Stevens Veenstra, de gerequireerde in
deze, voornemens is aan te gaan met Willem Frans From, arbeider.” Direct wordt ten
huize van Froukien en Steven door de notaris een Akte van Insinuatie opgesteld. We zien
daar dat hij op het laatst zelfs een fout maakt door na het bovenstaande citaat te
schrijven “en Janke Willems, Echtelieden te Haule”. Hij is dus de tekst “zoon van Frans
Minnes From” vergeten. Er staat geen correctie in de kantlijn, dus bij de voorlezing is het
door de emotionele toestand niet eens opgevallen. Ook niet door de door de notaris
meegenomen getuigen: ‘Policie Dienaar’ Hans Ybes Winters en de meester timmerman
Hendrik Johannes Heyer. Nadat alles is ondertekend, maakt de notaris een rechtsgeldige
kopie28 en kan het huwelijk alsnog - en met toestemming - plaatsvinden.
Op zondag 30 mei en zondag 6 juni
van het jaar 1830 heeft de
Grietman Jan Albert Willinga voor
de hoofddeur van het gemeentehuis
’s morgens om elf uur bekend
gemaakt, dat er een trouwbelofte is
tussen Willem Frans From en
Bendina Stevens Veenstra, “welke
afkondiging met luider stemme en
verstaanbaar gedaan, onverwijld
aan de deur van het Huis der
Gemeente is aangeplakt geworden”.
In de huwelijksakte staat daarover
dat er: “Geene verhindering tegen
het gemelde huwelijk ter onzer
kennis is gebracht”.
Het huwelijk kan, nu er ook geen andere bezwaren zijn ingebracht dan eindelijk op 20
juni 1830 worden gesloten. De ouders van Bendina zijn niet aanwezig. Wel wordt
aangetekend dat zij via de Akte van Insinuatie toestemming hebben gegeven. De ouders
van Willem zijn wel aanwezig. Net als de volgende getuigen: de 30-jarige huisman Jakob
Alberts Berga29 uit Donkerbroek, de 50-jarige arbeider Harmen Jan Koers, de 40-jarige
huisman Leffert Jakobs Smit en de 41-jarige kastelein Jan Geerts Mulder. De laatst drie
woonden in Olderberkoop. Weer staat daar: “Geen van de getuigen de Echtelieden in den
bloede of door aanhuwelijken bestaande.”
Nog datzelfde jaar wordt er op 4 november 1830 een kind bij Bendina en Willem
geboren. Ook zij vernoemen deze oudste dochter niet naar de moeder van Bendina maar
naar de moeder van Willem. Ze heet dus Janke Willems From. Hoe dit bij Froukien
gevallen is, vertellen de akten niet. Ook niet hoe de verstandhouding tussen Bendina en
haar ouders toen was. (Zie de bijlage rond verwarrende akten op pagina 93)
Kort daarop wordt op 6 januari 1831 bij haar dochter Etjen weer een zoon Steven
geboren. Op 13 november 1833 wordt Froukien zelf voor de eerste maal vernoemd, als
bij Etjen Stevens en Wiebe Pieters hun dochter Vrouwkje Wiebes geboren wordt.
28

De kopie van bovengemelde akten zijn - met lakzegels en stempels - opgenomen in de bijlagen bij de
huwelijksakte nummer 23 d.d. 20 juni 1830 van de gemeente Ooststellingwerf.
29
De getuige Jakob Alberts kwam net als Bendina ook van Fochteloo. Zijn nichtje (dochter Janke van zijn broer
Hendrik) zou later trouwen met de jonge Steven Abrahams Veenstra. De zoon van haar broer.
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De tijd van Koning Willem II.
Toen op 25 augustus 1830 een nationalistische opera in Brussel werd opgevoerd (De
Stomme van Portici), brak in Brussel de Belgische Revolutie uit, die onder sterke militaire
steun van Frankrijk uitmondde in een onafhankelijk koninkrijk België. Koning Willem I
stuurde in 1831 een leger naar België om Brussel te heroveren, het stond onder
opperbevel van kroonprins Willem die later (in 1840) Koning Willem II zou worden, en
onder andere onder bevel van de tweede zoon van de toenmalige koning, Frederik en
generaal Saksen-Weimar. Deze Tiendaagse Veldtocht werd ondanks aanvankelijke
successen een fiasco, omdat de Franse koning troepen stuurde om de intussen
ingezworen koning Leopold te helpen. In de gegevens van TRESOAR over deze veldtocht
zijn geen aanwijzingen gevonden dat iemand uit de naaste familie van Froukien daaraan
deelgenomen zou hebben, dus die toestand zal wel redelijk aan haar voorbij gegaan zijn.
Ondertussen zijn de landmeters rondgegaan in Donkerbroek. Wanneer die er exact waren
weten we niet. Wel dat er in 1832 kadastrale kaarten en ‘Aanwijzende Tafels der
Grondeigenaren’ zijn vastgesteld. Waar Steven en Froukien zelf woonden (en Steven
76½ ha grond had) is al vermeld bij de beschrijving van het kadaster op pagina 23.
Door het bekend worden van de kadastrale
gegevens weten we ook dat Wiebe Pieters
van Loon, die gehuwd was met dochter
Etjen Stevens, zelfs ruim 113 ha in bezit
had. Hij had drie huizen in bezit en het
huis waar de meeste belasting voor
betaald
moest
worden
is
zeer
waarschijnlijk zijn woning geweest. Deze
huizen stonden aan de “Groote weg naar
Veenhuizen enz.” Het grootste huis stond
ongeveer ter hoogte van het huidige
Dorpsstraat 23 (ten westen van) Haule.
Van Bendina Stevens en Willem Franses From zijn in 1832 geen kadastrale gegevens
gevonden, maar dat hadden Froukien en Steven ook niet verwacht. Bendina woonde in
1830 in Haulerwijk. Waarschijnlijk in het veengebied. In 1835 woonden ze in
Donkerbroek.
In oktober 1834 krijgt Froukien het bericht dat haar broer Dirk Jans Dijkstra op 3 oktober
overleden is. In de Memorie van Successie lezen we dat als erfgenamen genoemd
worden: Froukje (vrouw van Steven Abrahams Veenstra, huisman Donkerbroek) en
wijlen Klaas Jans Dijkstra (vader van Etje Klazen Dijkstra, van boerenbedrijf). Zij moeten
samen een nalatenschap verdelen van ƒ 2.002,82. Er behoorde onroerend goed tot de
nalatenschap. Volgens de gegevens van het kadaster was er een huis en grond met een
totale oppervlakte van bijna 58 ha. Froukjen ging op 21 oktober 1834 met haar nichtje
naar dezelfde notaris die betrokken was bij de Akte van Eerbied rond het huwelijk van
dochter Bendina. Zij en Etje Klases Dijkstra, dienstmeid te Haule, laten een inventaris
opstellen. Zeer waarschijnlijk voor het doen van aangifte voor bovengenoemde Memorie
van Successie.
Als Froukien inmiddels 60 jaar oud is, wordt haar kleinzoon Steven Willems op 20
augustus 1835 geboren. Zoals hiervoor al opgemerkt, woonden Bendina Stevens en haar
man inmiddels weer in Donkerbroek. Ook bij haar dochter Etjen en Wiebe Pieters wordt
weer een zoon geboren. Deze wordt vernoemd naar de vader van Wiebe. De jonge Pieter
is geboren op 28 augustus 1836. Bijna drie jaar later wordt op 28 juni 1839 weer een
zoon bij Etjen en Wiebe geboren. Deze keer noemen ze hun zoon Jan. Mogelijk naar de
vader van Froukjen vernoemt. Drie maanden later wordt bij Bendina en Willem een
dochter geboren, die vernoemd wordt naar Froukien. Deze Vrouwkje Willems is geboren
op 22 september 1839.
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Het kan er niets mee te maken hebben, maar na de geboorte van deze Vrouwkje gaan
Steven en Froukien op 20 november 1840 naar de inmiddels zo bekende notaris Goossen
Gerrits Attema in Oldeberkoop om beiden kun testament te laten opstellen. Helaas
kennen we de inhoud niet. Toch vinden de inmiddels 68-jarige Steven en 65-jarige
Froukien het tijd om hun nalatenschap vast te leggen. Koning Willem I heeft op 7 oktober
1840 afstand van de troon gedaan. Hij werd op 28 november 1840 opgevolgd door zijn
zoon Koning Willem II. Ik denk niet dat dat de reden voor het testament was. Maar heel
misschien speelde het verhaal van de opvolgende koning toch mee in het vastleggen van
hun eigen nalatenschap.
Op 24 september 1841 gaat Steven samen met de weduwe van Lubbert Teunes van Loo
uit Fochteloo naar notaris Klaas Tadema in Oosterwolde. Deze weduwe was de
voormalige buurvrouw van Steven. Lubbert heeft, als één van de geburen, tot twee keer
toe aangifte gedaan van het overlijden van kinderen van Froukien en Steven. Lubbert is
al lang geleden op 8 april 1823 overleden op 68-jarige leeftijd. De achtergebleven
kinderloze weduwe Grietje Jacobs Bos is zelf inmiddels 86 jaar oud. Hendrik Jans
Riesenbrij en zijn vrouw Eltje Everts van der Broek wonen bij haar. Hendrik was het
enige nog levende kind van haar inmiddels overleden zuster Cornelisjen Jacobs Bos. Zelf
is Grietje eigenaar van het huis met daarbij nog bijna 13 ha grond. Daarnaast is er nog
een stuk hooiland van bijna 1,7 ha, waar zij en Steven Abrahams samen voor ¾ eigenaar
van zijn. Dit deel wordt nu voor ƒ 231,- verkocht aan Theunis Jans Berkenbos. Grietje
heeft niet lang van dit geld kunnen genieten. Ze overleed op 3 juni 1842. Op 23 mei
1837 had zij – overigens bij dezelfde notaris – haar testament op laten maken. Daarin
zal haar neef Hendrik wel als erfgenaam opgenomen zijn voor haar verzorging. Hendrik
wordt ten slotte als erfgenaam genoemd in de Memorie van Successie. De kinderloze
Hendrik zelf is op 25 augustus 1842 overleden. Van hem was zijn vrouw Eltje Everts de
enige testamentaire erfgenaam. (Hendrik heeft zijn testament namelijk op 5 augustus
1842 – dus kort na het overlijden van zijn tante Grietje - opgemaakt.)
Nicht Etjen Klases Dijkstra is voornemens te gaan trouwen met Albert Luites Kromkamp.
Om de zaken rond de nalatenschap van haar in 1828 overleden vader én van haar in
1834 overleden oom Dirk Jans Dijkstra goed te regelen roept ze de hulp in van de
stiefvader van Albert. Op 13 december
1842
Oosterwolde,
notaris
K.
Tadema
1841 gaat ze met hem naar de notaris
Gemeente: Ooststellingwerf
en geeft zij deze Douwe Uilkes
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een zathe en landen tevens hooiveld te Haule
Woudhuizen volmacht om ‘in kwaliteit’
en Oosterwolde, koopsom ƒ 6.900,als gemachtigde namens haar op te
- Douwe Uilkes Woudhuizen te Bakkeveen, in kwaliteit
treden.
- Etje Klazes Dijkstra te Haule, verkoper en koper
Op 3 januari 1842 gaan zij weer naar
- Steven Abrahams Veenstra te Donkerbroek, gehuwd
met Vrouwkjen Jans Dijkstra, verkoper
notaris Tadema. Afgaande op de rollen
Betreft de koop van een zathe en landen tevens
in het hier naast staand voorbeeld van
hooiveld, koopsom ƒ 2.133,informatie uit Tresoar en overige
- Kornelis Aalderts Hietkamp te Appelscha, koper
beschikbare gegevens is het volgende
- Evert Martens ten Hoor te Haule, koper
Piebe
Melles
Veenboer
te
Haule,
koper
aan de hand. Zij verkoopt een zathe en
Douwe
Landmeter
te
Haulerwijk,
koper
landen
tevens
hooiveld
uit
de
Jacob
ten
Hoor
te
Haulerwijk,
koper
nalatenschap
van
haar
vader
voor
een
- Wiebe Pieters van Loon te Haule, koper
bedrag van ƒ 2.133,- aan diverse
- Foppe Jans Fochteloo te Oosterwolde, koper
- Johannes Jans Dijkstra te Oosterwolde, koper
kopers. Daarom wordt zij verkoper
Willem
van Rozen
te
Oosterwolde,
koper
genoemd. Zij koopt van haar tante
Jan
Lammerts
Postma
te
Haule,
koper
Froukien de helft van een zathe en
- Foppe Meines van der Broek te Donkerbroek, koper
landen (tevens hooiveld) uit de
- Albert Hendriks de Boer te Haule, koper
Willem
Jannes
Driesinga
te
Haule,
koper
nalatenschap van oom Dirk Jans
- Melle Willems Veenboer te Donkerbroek, koper
Dijkstra. Daardoor is zij koper. Niet
Bron : Tresoar
geheel duidelijk is of de prijs van de
Toegangsnr. : 26
laatste transactie ad ƒ 6.900,- de helft
Inventarisnr.: 111005
Repertoirenr.: 380 en 384 d.d. 3 januari 1842
van de waarde van dit onroerend goed
betreft of dat dit de waarde van het
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geheel is. Afgaande op de omstandigheden van Etje Klases en rekening houdend met de
afkomst van haar toekomstige man ga ik ervan uit dat zij dus ƒ 3.450 voor die helft heeft
betaald aan oom Steven die als verkoper voor zijn vrouw aanwezig is.
Niet veel later – op 29 maart 1842 – verkoopt Etje Klases levend vee,
boerengemeenschappen en huisraad met een opbrengst van ƒ 628,-. Dit zal de
inventaris geweest zijn van haar ouderlijk huis. Zij verkoopt dit aan Jan Lammerts
Postma, die we ook terugzien als koper bij de transactie van 3 januari 1842.
Waarschijnlijk zijn ze dat bij de oplevering van haar ouderlijk huis overeengekomen. Per
saldo zal zij dus met deze transacties ƒ 689,- uit eigen middelen op tafel hebben moeten
leggen. In die tijd voor een dienstmeid en de arbeider Albert een heel groot bedrag.
Ondertussen is er op 27 januari 1842 weer een zoon geboren bij dochter Etjen Stevens
en Wiebe Pieters. Deze wordt vernoemd naar de vader van Steven en heet dus voluit
Abraham Wiebes van Loon.
Etje Klases trouwde op 39-jarige leeftijd, op woensdag 27 april 1842 in Ooststellingwerf
met de overigens veel jongere Albert Luites Kromkamp, die toen 20 jaar oud was. Albert
is geboren op vrijdag 9 november 1821 in Donkerbroek als zoon van Luite Alberts
Kromkamp en Vrouwkje Rommerts Postma. Bij zijn geboorte waren zijn ouders nog niet
getrouwd en was zijn vader – die wel de aangifte van zijn geboorte deed - fuselier bij de
8ste afdeling derde Depot Bataljon Nationale Infanterie. Vader Luite Alberts was in
garnizoen te Groningen maar toen met verlof in Donkerbroek. Zijn ouders trouwden pas
op 1 juni 1823 toen zijn vader net de militaire dienst verlaten zal hebben. Etje Klazes laat
op 17 november 1843 haar testament opmaken. Het kinderloze huwelijk van Etje en
Albert heeft overigens niet lang geduurd. Albert is overleden op vrijdag 14 november
1845 te Wijnjeterp. Etje Klases koopt later van haar schoonmoeder, die mede
testamentair erfgenaam van Albert was, “1/16 deel in een huizinge, schuur, werf, tuin en
landen te Wijnjeterp” voor een bedrag van ƒ 120,-. Verder zien we dat zij in 1847, terwijl
zij in Wijnjeterp woonde, met de hulp van de schatter Jan Harmens Bijmholt hooiland
verkoopt aan Jan Jans Reinders en geld leent aan Wilt Klazes Sikkema. Ook laat zij dan
een nieuw testament maken. In 1849 zien we dat ze de lening aan Wilt Klazes van ƒ
400,- (gedeeltelijk?) overdraagt aan de diaconie van de Nederlands Hervormde
Gemeente te Oosterwolde. In 1858 wordt zij nog genoemd (nog steeds wonende te
Wijnjeterp) bij het royement dan deze lening. Etje is zelf op 8 maart 1874 in Haule
overleden.30
Op 20 december 1842 verkoopt Maria Josephina Nering Bögel31 een zathe en vele landen
te Haule, Roden en Norg. Steven Abrahams Veenstra is één van de kopers. Daarvoor
gaat hij naar de al eerder genoemde notaris Klaas Tadema te Oosterwolde. Of hij daar
deze belangrijke dame uit ’s-Gravenhage ontmoet heeft is niet duidelijk. Zeer
waarschijnlijk betreffen dit gronden, die qua huidig gebruik het resultaat is van de
ontwikkelingen van turfgebied naar agrarisch grondgebied, waarbij de familie van Maria
Josephina ooit betrokken was bij de turfwinning.
Froukien en Steven krijgen bericht van het overlijden van
Wiebe Pieters van Loon. De man van hun dochter Etjen is
op zondag 30 juni 1844 ’s avonds om negen uur op 48jarige leeftijd overleden. Hij laat zijn weduwe Etjen na met
hun 6 kinderen: Hiltje, Steven, Vrouwkje, Pieter, Jan en
Abraham. De oudste is 15 en de jongste nog maar 2. De
aangevers zijn, net als Wiebe, landbouwer en bekenden.

30

Doordat ook zij geen kinderen had, zijn de kinderen van Froukien dus de enige afstammelingen van haar
ouders Jan Klazes en Eltje Durks die nageslacht hebben voortgebracht. Niemand heeft daardoor de naam
Dijksta, die door hun nageslacht is aangenomen of gebruikt, verder gebracht.
31
Zij was de echtgenote van luitenant kolonel Theodorus Wilhelm d' Harvant Bigot de Villandrij en
vermoedelijk een dochter van Philip Hendriks Nering Bogel en Georgina Wolfina Lijclama van Nijeholt, welke
familienaam we al tegenkwamen in het verhaal rond haar afkomst (zie de voetnoot 17 op pagina 38)
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Meer en meer gaan Froukien en Steven de kant op van zakenlieden. Steven gaat geld
uitlenen via zogenoemde obligaties. Zo zien we dat hij bij notaris Antonius Reijnier van
Voorst te Gorredijk op 6 juli 1844 een bedrag van ƒ 900,- leent aan de 60-jarige
brander32 Brugt Folkerts Wallinga uit Gorredijk. Ook leent hij in datzelfde jaar op 30
december ƒ 1.000,- aan de 63-jarige huisman Kornelis Aalderts Hietkamp te Haule,
gehuwd met Jantje Jans Diever. Deze overeenkomst wordt weer gesloten bij notaris
Tadema. Steven is bij deze laatste transactie inmiddels 72 jaar oud.
Bij Bendina en Willem wordt op 21 maart 1845 een zoon geboren, die de naam Frans
krijgt. Vernoemd naar zijn al eerder genoemde 83-jarige grootvader Frans Minnes From.
Deze opa is trouwens ook niet uit Friesland afkomstig, maar was geboren in Schüttorf.
Dit is een stad en gemeente in het Landkreis Grafschaft Bentheim in de deelstaat
Nedersaksen. Het ligt dicht bij de grens met Nederland en de deelstaat NoordrijnWestfalen. Naast zijn zoon Willem heeft hij nog 9 kinderen, waar onder een tweeling. Eén
van deze tweeling (Hendrik) is na een jaar en vier maanden overleden. De andere helft
van deze tweeling, Jan Franses From, komt nu ook in beeld bij dit verhaal over Froukien.
Het blijkt namelijk dat Etjen, die nog maar net weduwe geworden was, weer zwanger is.
Dit zal voor Froukien en Steven weer behoorlijk wat consternatie gegeven hebben. Etjen
die goed terecht gekomen was door met een relatief rijke landbouwer te trouwen, gaat
nu trouwen met een broer van hun schoonzoon, waar ze zo nadrukkelijk niet blij mee
waren toen hun dochter Bendina met hem wilde trouwen. Tenslotte is Jan Franses ook
nog eens 15 jaar jonger dan Etjen.
Op 7 mei 1845 trouwen de zwangere, 41jarige landbouwersche Etjen Stevens
Veenstra en de 26-jarige landbouwer Jan
Franses From ten overstaan van de 37jarige grietman Jonker George Wolfgang
Franciskus Lycklema à Nijeholt33. De
ouders van de bruidegom, Frans Minnes
From en Janke Willems zijn aanwezig en
geven hun toestemming voor dit huwelijk
die Jan nog nodig heeft. De ouders van
Etjen hoeven geen toestemming meer te
geven. Ze worden genoemd, maar er
wordt niet vermeld dat ze aanwezig waren.
Ook tekenen Steven of Froukien de akte
niet. De akte wordt ook niet ondertekend
door de ouders van Jan, maar deze hadden verklaard niet te kunnen schrijven. De
aanwezige getuigen die – naast het bruidspaar – de akte wel ondertekenen zijn de 41jarige veldwachter Evert Ottes de Vries, de 31-jarige deurwaarder bij het kantongerecht
van Olderberkoop Uilke Jelles Drijfhout, de 25-jarige klerk Hans Ietzes Das en de 29jarige arbeider Harmen Tjallings van der Woude34. De getuigen woonden te Olderberkoop
32

Eigenaar van een jenever- of brandewijnstokerij

33

Hij was de in 1808 geboren zoon van Jhr. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1766-1844), die eerst huwde
in 1790 met Elisabeth Helena thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1767-1803) en daarna huwde (in 1804)
met de latere moeder van George Wolfgang Franciscus: Francina Johanna Blomkolk (1783-1842). Tinco
Martinus was grietman van Ooststellingwerf van 1788-1790, van Utingeradeel van 1790-1795 en woonde in de
Andringastate (Oldeboorn). Hij werd in 1802, tijdens het Bataafs Gemenebest, lid van het Departementaal
Bestuur van Friesland, drost van Utingeradeel en Haskerland (1806), lid van de Grote Vergadering van
Notabelen (1814), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1831) en lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal (1835-†). Hij werd in 1817 in de adelstand verheven. George Wolfgang Franciscus was zelf
vanaf 1841 grietman en na de naamswijziging van deze functie burgemeester van Ooststellingwerf van 18511865. Hij is ongehuwd gebleven en overleden op 5 mei 1875 te Leeuwarden.
34
In de meeste akten van de burgerlijke stand zien we dat de getuigen in volgorde van leeftijd genoemd
worden. De oudste eerst en vervolgens de jongere. Een aantal malen zien we dat er ook onderscheid wordt
gemaakt in de ‘rangen en standen’. Hier zien we bijvoorbeeld dat de 29-jarige arbeider Harmen genoemd wordt
ná de jongere 25-jarige klerk Hans. Deze laatste zal nota bene de akte zelf uitgeschreven hebben.
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en waren volgens de akte door het bruidspaar hiertoe verkozen. Etjen heeft als getuigen
dus niet voor haar ouders gekozen. Slechts 45 dagen later wordt op 21 juni 1845 om
twee uur ’s middags hun zoon Klaas Jans geboren. Waar de naam Klaas vandaan komt is
niet duidelijk. Zij wonen bij deze geboorte in huisnummer 6 te Haule, waar ook Wiebe
Pieters is overleden. In hetzelfde huis overlijdt op 24 augustus van datzelfde jaar de 3jarige Abraham Wiebes van Loon. De aangifte wordt gedaan door dezelfde landbouwers
als bij het overlijden van zijn vader: Evert Martens ten Hoor en Albert Klazes Hofstee. In
de overlijdensakte staat verder: “nalatende zijn Moeder, drie volle Broeders, een halve
Broeder en twee volle Zusters”. In de Memorie van Successie staat over zijn
nalatenschap verder: “zoon van wijlen Wiebe Pieters van Loon en Etje Stevens Veenstra,
boerin (thans vrouw van Jan Franzes From, boer); broer van minderjarige Steven, Pieter,
Jan, Hiltje en Froukje Wiebes van Loon; halfbroer van minderjarige Klaas Jans From (uit
2e huwelijk moeder). Saldo ƒ 1.580,96”. Hier zien we dat de nalatenschap van zijn vader
dus niet zomaar aan Etjen is toegevallen, maar dat Abraham en zijn broers en zusters al
vermogen hadden. Abraham was ook (mede-)eigenaar van het onroerend goed.
Uitgaande van het normale erfrecht bij een echtgenote en 6 kinderen zou er in de
nalatenschap van Wiebe Pieters minimaal een netto-vermogen (na betaling
successierechten) zijn geweest van bijna ƒ 19.000,-35.
De inmiddels 70-jarige Froukien staat ook stil bij wat er met haar vermogen moet
gebeuren als zij komt te overlijden. Op 16 augustus 1846 gaat ze naar notaris Klaas
Tadema in Oosterwolde om een nieuw testament te laten maken. Van Steven is van die
tijd geen nieuw testament gevonden. Misschien vond hij dat alles in het vorige testament
uit 1840 nog voldoende op orde was.
In het voorjaar van 1847 is het dan eindelijk
(?) zover dat haar 30-jarige zoon Abraham
Stevens Veenstra gaat trouwen met de dan
22-jarige Grietje Andries Hofstee. Grietje is
de dochter van Andries Klasen Hofstee en
Jantje
Karsten
Donker.
Zij
is
een
kleindochter van de huisman Klaas Sjoerds
Hofstee
die
raadslid
was
van
Ooststellingwerf. Daarmee was zij ook een
nichtje van de landbouwer Albert Klazes
Hofstee die aangifte gedaan had van het
overlijden van Wiebe Pieters van Loon en
zijn zoontje Abraham. Andries en Albert
waren
overigens halfbroers met een
leeftijdsverschil van 19 jaar. Blijkens de
huwelijksaangifte die zij doen, zijn zij op 22
april 1847 in ondertrouw gegaan.
Nadat de afkondigingen op de zondagen 25
april en 2 mei hebben plaatsgevonden vindt
het huwelijk plaats op zondag 16 mei 1847 voor de grietman van de gemeente
Ooststellingwerf. Grietje was volgens de huwelijksakte dienstmeid. Van Abraham wordt
geen beroep vermeld. Mogelijk werkte hij op het boerenbedrijf van zijn ouders. Wel
wordt aangegeven dat hij, volgens het in de huwelijksaangifte al genoemde certificaat,
voldaan heeft aan de verplichtingen van de Nationale Militie. Door dit certificaat weten
we, dat hij “voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de
Loting van 1836, is ten deel gevallen het Nummer 52 hetwelk, tot heden, niet
35

Ter vergelijking: In het begin van de 19e eeuw verdiende een veenwerker in het Friese laagveen ƒ 0,70 tot ƒ
1,30 per dag. Dit betekende dat een arbeider in het hoogseizoen, dat ongeveer zes weken duurde, hoogstens ƒ
50,-- verdiende. Aan het eind van de 19e eeuw ontving een losse veenarbeider inclusief zijn werkzaamheden
buiten de turfgraverij niet meer dan ƒ 200,-- tot ƒ 250,-- per jaar. Turfmakers waren beter af en verdienden aan
het einde van de 19e eeuw ƒ 240,-- tot ƒ 300,-- per jaar. Zij hadden dan de woning en de brandstof gratis. Als
vrouw en kinderen meewerkten, dan liep het jaarloon op tot ƒ 400,-- tot ƒ 450,-- per jaar.
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opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt”. Abraham hoefde dus niet in
dienst.36
Dankzij dit certificaat krijgen we door het daar in de
linker kantlijn opgenomen signalement een beeld van
het uiterlijk van Abraham.
Hij was nog net geen 1,60 meter lang37. Hij had een
ovaal gezicht met een breed voorhoofd. Zijn ogen
waren blauw en hij had een spitse neus. De mond en
kin waren ‘ordinair’, wat toen nog gewoon ‘gewoon’
betekende. Zijn haren en “wenkbraauwen” waren
bruin en voor het overige had hij geen “merkbare
teekenen” waar zichtbare littekens of andere
opvallende uiterlijke zaken mee bedoeld werden.
Grietje werd bij het huwelijk “geassisteerd” door haar ouders en deze verleenden
toestemming tot dit huwelijk. De ouders van Abraham worden wel genoemd, maar er
staat – weer – niet dat zij aanwezig waren. Opvallend is dat Abraham nog maar net twee
weken zonder de toestemming van zijn ouders kan trouwen.
Mogelijk geeft dit huwelijk na enige tijd weer aanleiding voor het aanpassen van de
testamenten. We weten in ieder geval dat Froukien op 11 februari 1848 opnieuw naar de
notaris Tadema gaat om haar testament te laten wijzigen. Dit keer samen met haar man
Steven Abrahams, die ook zijn testament laat aanpassen. Op 2 maart gaat de huisman
Steven weer naar de notaris Tadema. Dit keer om een Akte van Royement te tekenen.
Met deze akte werd een eerder geregistreerde geldlening doorgehaald in de registers. In
dit geval betreft het de op 6 januari 1842 verstrekte lening aan Brugt Folkerts van
Wallinga die in deze akte als distillateur uit Gorredijk wordt aangeduid.
Op 19 mei 1848 gaat de net een jaar getrouwde landbouwer Abraham Stevens Veenstra
voor het eerst naar het grietenijhuis te Oldeberkoop om de geboorte van een kind aan te
geven. De avond daarvoor – 18 mei om elf uur ’s avonds – is te Donkerbroek “uit zijne
Huisvrouwe Grietje Andries Hofstee” een kind van het mannelijk geslacht geboren “aan
welk kind hij verklaarde de voornamen te geven van Steven Abrahams”. Hier zien we
mooi hoe men omging met het niet meer officieel zijn van de patroniemen. Het
patroniem werd dus als voornaam in de akte verwerkt. Een maand later wordt op 22 juni
1848 een dochter geboren uit Etjen Stevens en Jan Franses From die de naam Janke
krijgt (vernoemd naar de moeder van Jan Franses).
Op 18 juli van datzelfde jaar gaat Steven Abrahams weer naar notaris Klaas Tadema
voor de “verkoop van enige veldvruchten” waarvoor hij ƒ 731,- ontvangt.38 Op dezelfde
dag ondertekent hij ook weer een Obligatie als schuldeiser. Dit keer gaat het om een
bedrag van ƒ 1.000,- wat hij leent aan de 54-jarige huisman Hendrik Lenzes Koopmans
uit Stevens voormalige woonplaats Fochteloo.

36

Van zijn oudste zoon Steven weten we dat hij in 1868 bij de al genoemde notaris A.R. van Voorst een akte
van plaatsvervanging (soms ook akte van nummerverwisseling genoemd) laat opstellen, waarin hij als loteling
in de persoon van Roelof Fellinga uit Drachten een plaatsvervanger vindt. Met welk bedrag hij zich vrijkocht is
niet bekend. Dit was enigszins afhankelijk van het politieke klimaat, maar we moeten voor die tijd denken een
bedrag van ƒ 450,- tot ƒ 600,-.
37
‘El’ en ‘streep’ waren in Nederland gebruikte lengtemaat. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel
in 1820 werd de lengte van een el vastgesteld op een meter en een streep vastgesteld op 1 duizendste el, ofwel
1 millimeter. Met de Wet van 7 april 1869 (Staatsblad nr. 57) werden oude benamingen, waaronder ook de el
en de streep, afgeschaft en vervangen door de tegenwoordig gebruikelijke aanduidingen. In de periode 18201870 was een el gelijk aan 10 palmen (decimeter) of 100 duimen (centimeter) of 1000 strepen (millimeter).
38
Wie de koper was is niet uit de digitale gegevens van Tresoar te halen. Hoewel hier niet zoiets als “op wortel
staande“ bij vermeld wordt moet, gezien de tijd van het jaar, toch gedacht worden aan nog niet geoogste
veldopbrengsten.
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In de vroege ochtend - om vijf uur - van
donderdag 1 maart 1849 sterft de man
van Froukien. Steven Abrahams Veenstra
is 76 jaar oud geworden.
Nagenoeg zeker is de predikant voor de
begrafenis ingeschakeld. In Donkerbroek
was dit toen Th.Dr. Wibrandus Gerardus
Reddingius.39
Ook moet de aangifte van het overlijden
gedaan
worden.
Hiervoor
gaan
de
landbouwers Izaäk Abels Poutsma40 en
Willem Luichies Berghof naar de grietman.
Bij de aangifte geven ze te kennen dat zij
de namen van de ouders van Steven niet
kenden. Wel wisten ze dat hij in Almelo geboren was.41 Wanneer en waar hij begraven is
weten we niet. Wel weten we dat er nog zeer oude graven staan rond de kerk van
Donkerbroek.
Uit de memorie van successie weten we inmiddels dat in het laatste testament van
Steven heeft gestaan dat Froukien het vruchtgebruik over zijn nalatenschap toegewezen
heeft gekregen. Ook zien we dat bij de man van Bendina staat dat hij “van boerenbedrijf
in de Schans onder Donkerbroek” was. Hij was dus nog boerenknecht. Jan Fransen, de
man van dochter Etjen, staat nog steeds als landbouwer te boek. Er staat dat Abraham
Stevens landbouwer was. Er zijn geen directe bewijzen gevonden dat hij toen op de
boerderij van zijn vader werkte. Hij is volgens mij daar niet overleden maar in een
andere boerderij. Terwijl Froukien nog van alles te regelen zal hebben is ondertussen op
17 maart 1849 Koning Willem II te Tilburg overleden.42

De tijd van Koning Willem III
Willem III had grote moeite met de beperking van de Koninklijke macht, zoals deze
onder het bewind van zijn vader in 1848 met de grondwetswijziging van Thorbecke tot
stand was gekomen. Een koning behoorde naar zijn mening 'vast als een rots' zelf te
regeren. Uit protest tegen de grondwetswijziging vertrok de troonopvolger naar
Engeland, waar hij verbleef toen zijn vader in 1849 plotseling overleed. De eerste twintig
jaar van zijn regering kenmerken zich door weerstand tegen de constitutionele
monarchie, waarbij de koning zich overigens telkens conformeerde.
39
Een telg uit een zeer bekend predikantengeslacht uit de tijd van net na de reformatie. In het jaar van het
overlijden van Steven kreeg deze predikant wegens de toenemende bevolking een hulpprediker voor de dienst
in Haulerwijk. De eerste hulpprediker was Jarig Wassenaar. In 1853 is de kerk van Haulerwijk ingewijd en werd
Martinus Wassenaar daar de eerste predikant.
40
Dit was een achterkleinzoon van ds. Isaäk Poutsma die de vader van Froukien gedoopt had. De aangever
Izaäk was een zoon van de bij de bij het overlijden van Jantje Stevens Veensta als getuige genoemde Abel
Sieuwerts die de naam Poutsma in 1811 aannam vanwege dat zijn moeder die naam droeg, als dochter van
dominee Isaak Poutsma. Dit was de Frouckien die in 1715 als tweede gedoopt was in de nieuwgebouwde kerk
van Donkerbroek. Zie hiervoor de voetnoot 13 op pagina 38.
41
Dankzij dit gegeven hebben we toch nog aardig wat van zijn voorgeslacht kunnen vinden. Voor iemand met
de naam Veenstra verwacht je niet direct in Almelo te moeten zoeken naar zijn doop.
42
Op 13 maart nam hij afscheid van zijn vrouw en reed per koets naar Rotterdam. In Rotterdam was Willem II
gekleed in een lange mantel met als hoofddeksel zijn typische Russische muts. In de haven wilde hij een in zijn
opdracht in aanbouw zijnde stoomjacht bezichtigen. Bij het aflopen van de trap raakte hij met zijn laars
verward in zijn mantel en viel van zes treden af. Onmiddellijk daarna stond hij weer op en op de ontstelde
vragen reageerde hij met een geruststellend: "Het is niets." Willem II was niet meer in staat om staatsstukken
te bestuderen. Twee dagen lang was de koning ernstig kortademig. Op 16 maart kwam zijn zoon Hendrik op
bezoek, waardoor zijn zin enigszins verbeterde. Toen koningin Anna Paulowna kort daarna ook arriveerde, werd
zij niet meer toegelaten. Zij luisterde van achter de deur gespannen of zij zijn dierbare stem hoorde. Op 17
maart werd zijn toestand zeer kritiek. Rond drie uur kreeg Willem II een ernstige aanval van kortademigheid,
waarbij hij zijn arts in de armen vloog. Deze zette hem terug in zijn stoel, waarna hij stierf. Koningin Anna
Paulowna was zo geschrokken dat zij zich gillend op zijn levenloze lichaam wierp. Enkele dagen heeft zij
urenlang geknield bij zijn lijk gezeten.
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De 73-jarige Froukien was alleen met haar 3 getrouwde kinderen achtergebleven. Toen
Steven overleed hadden zij 12 kleinkinderen. Dit aantal is al snel uitgebreid door de
geboorte van de zoon Abraham bij Bendina Stevens en Willem Franzes From die op 19
maart 1849 geboren was.
Op 29 juni 1849 gaat zij naar notaris Tadema om een bedrag van ƒ 500 via een obligatie
te lenen aan de 29-jarige arbeider Evert Jans Jonkers die was geboren in Olderberkoop.
Deze had zich na zijn trouwen in Fochteloo gevestigd. Voor deze lening staat zijn vader
borg. Dat was Jan Dirks Jonkers, die gehuwd was met Janke Everts Akkerman. Twee jaar
later gaat ze op 25 augustus 1851 weer naar notaris Tadema in Oosterwolde om – weer
via een obligatie – de 36-jarige veenbaas Jeen Gerrits Stoker uit Appelscha ƒ 700,- te
lenen. Dit betrof een hypothecaire inschrijving. Ze leende dus vrij risicoloos geld uit.
Als Froukien bijna 77 jaar is geworden trouwt haar eerste kleinkind Hiltje Wiebes van
Loon. Dit is de dan 23-jarige dochter van Wiebe Pieters van Loon en Etjen Stevens
Veenstra. Zij trouwt op woensdag 12 mei 185243 met de net 22 jaar geworden zijnde
landbouwer Albert Hendriks Nijholt. Albert, geboren in Donkerbroek, is een zoon van de
inmiddels op 9 november 1850 overleden huisman Hendrik Alberts Nijholt en Trijntje
Jans Appelhof. Ze hadden dus beide geen vader meer. Bij Hiltjen staat “zonder beroep”
dat wilde in die tijd – bij een bruid – dus zeggen dat je geen inkomsten hoefde te
verwerven om aan de gezinsinkomsten bij te dragen. Ook bij haar aanwezige moeder
Etjen staat overigens hetzelfde. Bij de moeder van Albert wordt vermeld dat zij
landbouwersche was. Dat wilde toen meestal zeggen dat ze een niet hertrouwde weduwe
was die het boerenbedrijf van haar overleden man heeft voortgezet. Zij is echter net voor
dit huwelijk op 28 april als 49-jarige hertrouwd met de 23-jarige Jacobus Jacobs van der
Kley de Vries uit Wolvega. Albert was enig kind. Hij heeft waarschijnlijk het boerenbedrijf
van zijn vader voortgezet.
De inmiddels 77-jarige Froukien heeft op 27 januari
1853 weer een afspraak met notaris Goossen Gerrits
Attema. Ze hebben heel wat te bespreken. 13 jaar
geleden en dus 10 jaar na het gedoe rond de Akte van
Eerbied van Bendina is Froukje nog bij hem geweest
voor het eerst bekende testament. In die tussentijd is
er van alles gebeurd. Ook bij de notaris. De kinderen
die de notaris kreeg zijn jong overleden. Dat waren
dochter Antje bij zijn eerste vrouw Corneliske le Heux. Antje was nog maar 1 jaar oud,
toen zij, kort nadat hij met Bendina bij Steven en Froukien thuis is geweest, is overleden.
Bij zijn tweede vrouw kreeg hij op 7 maart 1832 Anna Aletta als dochter, die ook op 2
december 1834 is overleden. Zijn tweede vrouw Henriëtta Coenradia Metslar, die uit
Kluntert in Noord-Brabant kwam, is begin juli 1852 op 59-jarige leeftijd overleden. Hij is
nu alleen overgebleven.44 Ook Froukien zal het een en ander te vertellen hebben. Mede
om de inhoud van het testament goed te krijgen.
Op 21 juli van datzelfde jaar wordt ’s nachts om 1 uur het eerste
achterkleinkind van Froukien geboren. Het is Hendrik Alberts Nijholt.
Zijn inmiddels 23 jarige vader Albert Hendriks Nijholt doet daarvan
aangifte bij de grietman op 22 juli 1853. Net voor hem heeft de oom
van zijn vrouw Abraham Stevens Veenstra aangifte gedaan van de
geboorte van zijn zoon Andries Abrahams Veenstra. Deze is geboren
op 21 juli 1853 om 6 uur ’s avonds. Ik kan me zo voorstellen dat
Albert Hendriks de oom van zijn vrouw voor heeft laten gaan. Kon hij
misschien gelijk de kunst afkijken hoe een dergelijk aangifte verliep.
Froukien krijgt in één dag een kleinkind en een achterkleinkind. Zo
43

Op die dag trouwden in Ooststellingwerf voor de inmiddels bekende grietman 13 echtparen. Hiltje en Albert
waren de tweede in rij.
44
Zelf is notaris Goossen Gerrit Attema op 59 jarige leeftijd op 21 maart 1861 overleden.
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zien we dat de generaties snel uiteen kunnen lopen in dezelfde jaartallen.
Vrouwkje Wiebes van Loon, die vernoemd is naar
Froukien, trouwt op 10 mei 1854 met de 29-jarige
wagenmaker Abel Jacobs.45 Hij is de zoon van Jacob
Pieters Hebers en Geertje Egberts Koops. Hier is de vader
van de bruidegom inmiddels ook overleden. Etjen Stevens
is aanwezig bij dit huwelijk. De 71-jarige moeder van
Albert Jacobs niet. Notaris Klaas Tadema uit Oosterwolde
is op 25 april 1854 naar haar huis gegaan en heeft daar
de akte opgemaakt, waarin zij verklaart: “hare
uitdrukkelijke toestemming te verleenen tot het Huwelijk”
dat haar zoon voornemens is te sluiten. De verklaring
eindigt met: “Opdat bedoeld huwelijk worde voltrokken in
dien vorm en met al zulke plegtigheden als in zoodanig
geval vereischt worden”. Deze akte wordt ook
ondertekende door twee getuigen. Dat zijn in dit geval de
‘policiedienaar’ Foppe Jacobs Klooster uit Donkerbroek en
de ‘schatter‘ Jan Harmens Bijmholt uit Oosterwolde. De
notaris heeft de akte op 8 mei te Olderberkoop laten
registreren, waarbij de ontvanger Jansen netjes tekent
voor de ontvangst van de verschuldigde leges.
Als we ons afvragen waarom deze akte is opgemaakt, is vermeldenswaardig, dat de
moeder van Abel Jacobs op 17 augustus 1854 is overleden. De situatie dat de notaris bij
haar aan huis is gekomen zal betekenen dat zij niet meer in staat was om naar de notaris
of het gemeentehuis te gaan.
Het huwelijk kan gesloten worden met alle vereiste
toestemmingen. In de huwelijksakte zelf staat
trouwens de opmerking "dat de woorden Hebers … in
sommige Bijlagen voorkomende, aldaar abusief zijn en
behooren te wezen zoals hiervoren is vermeld". In deze
akte wordt de bruidegom Abel Jacobs Heebes
genoemd. Zijn vader heeft echter bij de aanneming
van de familienaam op 30 december 1811 wel de naam
Hebers aangenomen.46
Als Froukien 18 juni 1855 inmiddels 80 jaar geworden is, worden er in augustus daarop
nog twee achterkleinkinderen geboren. De eerste is achterkleindochter Geertje Abels die
op 9 augustus geboren is. Zij is het eerste kind van het echtpaar waarvan hierboven hun
huwelijk is beschreven. De tweede is de achterkleinzoon Wiebe Alberts, die op 23
augustus geboren is in het gezin van Albert Hendriks Nijholt en haar kleindochter Hiltje
Wiebes van Loon. Beide achterkleinkinderen zijn dus kleinkinderen van haar dochter
Etjen Stevens Veenstra.

45
Dat in kleine gemeenschappen familiebanden – soms ook vanwege economische motieven - behoorlijk door
elkaar heen lopen zien we in het volgende voorbeeld: Abel had een zuster Trijntje die getrouwd was met
Andries Jannes Russchen. Zij hebben onder andere twee dochters:
· Geertje die in 1859 trouwde met de broer Jan van Vrouwkje Wiebes van Loon. Niets vreemd aan, maar
daardoor moest Jan dus eigenlijk tante zeggen tegen zijn eigen zuster.
· Rensje die in 1863 trouwde met de weduwnaar Albert Hendriks Nijholt die daarvoor getrouwd geweest
was met de zus van Vrouwkjen terwijl zij een nichtje (zustersdochter) van Abel was.
46
In andere akten wordt Abel Jacobs weer wel met de oorspronkelijk aangenomen familienaam gevonden. Hier
zien we dat in de 19e eeuw nog veel foutieve vermeldingen in akten staan, die we nu met een paar
toetsaanslagen en/of muisklikken kunnen traceren. Toen was het natuurlijk veel moeilijker om de juiste
gegevens te achterhalen omdat de akten soms in andere archieven dan van de eigen gemeente zelf opgeslagen
waren. Anderzijnds was het soms zoeken naar een speld in de hooiberg. Bijvoorbeeld bij de akten van het
aannemen van familienamen. Deze zijn op chronologische volgorde opgesteld. In dit geval moest er dus tot
akte 263 worden doorgebladerd om te controleren of wat de bruidegom verklaarde wel juist was.
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Met dit alles heeft Froukien op dat moment 3 gehuwde kinderen, 14 kleinkinderen
waarvan er inmiddels 2 zijn getrouwd en die op hun beurt verantwoordelijk waren voor
de 3 achterkleinkinderen.

Het overlijden en de nalatenschap van Froukien
Op woensdag 7 mei 1856 gaat de bijna 58-jarige [in de akte staat 48] landbouwer
Engbert Abels Poutsma47 naar het gemeentehuis om bij de burgermeester Jonkheer
George Wolfgang Franciskus Lycklema à Nijeholt48 in het gemeentehuis te Olderberkoop
aangifte te doen van het overlijden van Froukien Jans Dijkstra. Als mede-aangever is de
46-jarige veldwachter Foppe Jacobs Klooster aanwezig. Beide aangevers woonden in
Donkerbroek.

Froukien is overleden op 6 mei 1856, ’s middags om 1 uur, in haar huis met het nummer
55 te Donkerbroek, waar ruim 7 jaar geleden ook haar man Steven Abrahams Veenstra
overleden is. In de overlijdensakte staat dat zij 81 jaar oud was, maar dat klopte niet
helemaal. Wel was ze aan het einde van haar 81ste levensjaar. De maand erop zou ze wel
81 geworden zijn. Bij de aangevers is de toenaam [is in deze het patroniem] van haar
moeder niet bekend.
47
De aangever Engbert Abels Poutsma was de broer van Izaäk Abels Poutsma, die aangever was bij het
overlijden van haar man Steven. Zie voetnoot 40 op pagina 54. Engbert was dus ook een achterkleinzoon van
dominee Isaäk Poulsma.
48
De functie grietman werd in 1851 omgezet naar burgemeester. Voor meer informatie over deze
grietman/burgemeester wordt verwezen naar voetnoot 33 op pagina 49.
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Ze heeft een bewogen leven gehad. Zo maakte ze mee, dat vijf van haar acht kinderen
en haar kleinzoon Steven op jonge leeftijd overleden zijn. Ook rond en naar aanleiding
van huwelijken van haar dochters zal zij mogelijk veel verdriet gehad hebben. Wat
overblijft, is een nalatenschap.
In de transcriptie van de memorie van successie zien we als tekst opgenomen: “weduwe
van Steven Abrahams Veenstra (overleden 1/3/1849: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu
aan hun kinderen); moeder van Etje (vrouw van Jan Franzes From, landbouwer te Haule)
(testamentair erfgenaam voor 1/4), Bendina (vrouw van Willem Franzes From, van
boerenbedrijf Schans o/Donkerbroek) (insgelijks 1/4) en Abraham Stevens Veenstra,
landbouwer (1/2). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap”. We zien dus dat in
ieder geval bij het laatste testament is bepaald dat zoon Abraham de helft kreeg en de
beide dochters elk een kwart, waaruit we af kunnen leiden dat de huwelijkskeuzes van
haar dochters wel eens meegespeeld zou kunnen hebben. De afwikkeling van de
nalatenschap heeft nog enige jaren geduurd.
In de notariële archieven zien we dat de lening die Steven Abrahams op 18 juli 1848
heeft verstrekt aan Hendrik Lenzes Koopmans (zie pagina 53) op 26 november 1856
wordt doorgehaald.
Vervolgens zien we op 20 januari 1859 dat bij notaris Klaas Tadema te Oosterwolde een
zathe en landen in 34 percelen worden verkocht voor ƒ 8.982,-. De verkopers zijn Jan
Franzes From uit Haule en Bendina Stevens Veenstra uit Donkerbroek. De meeste kopers
komen uit Donkerbroek en dus is het zeer waarschijnlijk dat Jan Franzes optreedt als
echtgenoot van Eltjen Stevens Veenstra en het hier dus gaat om het deel van de beide
zusters in de nalatenschap van Steven en Froukien. Abraham Stevens Veenstra is één
van de zes kopers. Albert Hendriks Nijholt treedt op ‘in kwaliteit’ als gemachtigde
(waarschijnlijk van Hiltje Wiebes van Loon) en tevens als toeziend voogd over de dan
nog minderjarige Jan Wiebes van Loon.
In februari 1860 zien we de doorhaling van de leningen die door Froukien zijn verstrekt
aan Jeen Gerrits Stoker (in 1851 zie pagina 55) en aan Evert Jans Jonkers (in 1849 zie
pagina 55). Deze royementen worden vastgelegde op respectievelijk 6 en 10 februari.
Tenslotte zal het nog tot 2 maart 1871 duren dat het laatste royement in de notariële
archieven terug te vinden is. Dit betreft de door Steven Abrahams verstrekte lening aan
Kornelis Aalderts Hietkamp die is verstrekt op 30 december 1844 (zie pagina 51).

Terugblik
Als we terugkijken op het leven van Froukien zien we dat ze van gegoede komaf was. Ze
kon schrijven en dus ook lezen. Iets wat in de 18e eeuw bepaald niet algemeen was in de
veengebieden. Haar overgrootvader was bijzitter in de gemeente Ooststellingwerf. Hij zal
het belang van lezen en schijven zeker aan zijn nageslacht hebben overgedragen. Het
kunnen lezen betekende immers dat je kennis kon vergaren. En kennis is macht. Iets dat
toen zeker gold.
We kunnen ook zien, dat Froukien, ondanks de genoemde emotionele tegenslagen, het
niet slecht gedaan heeft als het gaat om de economische ontwikkeling. Samen met haar
man Steven heeft ze zich als het ware ook in de zakenwereld begeven. Ze heeft
zondermeer tot de gegoede stand van de gemeente Ooststellingwerf behoord en zeker
tot de toplaag van het dorp Donkerbroek.
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Het gezin van
Jacob Wijgers Dijkstra
De bedoeling van dit verhaal is om iets meer inzicht te geven in het leven rond het gezin
van [102] Jacob Wijgers Dijkstra en [103] Aaltje Gaukes. Zij zijn niet zo welvarend
als [75] Froukien Jans Dijkstra. We weten daarom veel minder van hen. De enige
overeenkomst is dat ze globaal in dezelfde tijd geboren zijn en dat één en ander zich
afspeelde in de Stellingwerven, in dit geval, na 1814, ook in Noordwest Overijssel.

Het begin
Op 15 september 1793 trouwen in de kerk van Wolvega Jacob Wijgers en Aaltje Gaukes.
Jacob is geboren in 1 juni 1765 Nijeholtwolde. Nijeholtwolde ligt ten noorden van
Wolvega Het gebied strekt zich uit tot aan de Tjonger bij Heerenveen en ligt ten oosten
van Nijelamer. De voor de reformatie aan Sint Nicolaas gewijde kerk van Nijeholtwolde is
in de 18e eeuw gesloopt. Daarom is Jacob 5 dagen oud gedoopt in de kerkelijke
gemeente van Wolvega en Sonnega.
Zijn vader was Wicher Frankes Lap die ook geboren was in Nijeholtwolde op vrijdag 20
december 1726 als zoon van Franke Wijgers en Stijntje Coops. Hij is gedoopt in de
kerkelijke gemeente Wolvega en Sonnega
op zondag 22 december 1726. Hij was de
zoon van Franke Wijgers en Stijntje Coops
die in dezelfde kerkelijke gemeente gedoopt
was op 30 januari 1696. Deze grootouders
van Jacob waren getrouwd in Wolvega.
Ook de moeder van Jacob is geboren in
Nijeholtwolde op 10 juni 1734. Haar ouders
Luitjen Jacobs en Luitje Jans waren – net als
hun dochter - gedoopt in de kerkelijke
gemeente van Wolvega en Sonnega. Vader
Luitjen op 29 januari 1706 als zoon van
Jacob Harmens en Antje Luytjens die in
Wolvega trouwden op 23 februari 1686.
Moeder Luitje Jans was gedoopt op 25
maart 1714 als dochter van Jan Uilkes en
Jantjen Luitjens, die in Wolvega getrouwd
zijn op 20 december 1711.
Het gebied rond Nijeholtwolde is nog steeds
een herkenbaar voormalig veengebied, dat
nu als agrarisch gebied wordt gebruikt.
Van Aaltje Gaukes is minder bekend. Haar ouders waren waarschijnlijk doopsgezind,
want er is geen inschrijving in een doopregister van de jonge Aaltje gevonden. We weten
dat ze in Drachten woont nu ze gaat trouwen. In haar overlijdensakte staan de namen
van haar ouders niet vermeld. Door de namen van haar kinderen en het feit dat ze
volgens de algemene regels lijken te vernoemen, moeten haar ouders een Gauke en een
Grietje geweest zijn. In Drachten vinden we dan Gauke Jacobs en Grietje Aans. Zij zijn
lid van de Doopsgezinde Gemeente en beide zijn daar als volwassenen op 3 februari
1792 gedoopt. Dus net voor dit huwelijk. Zelf zijn Gauke en Grietje op 18 februari 1776
in Drachten getrouwd. Door de overlijdensakten van Gauke weten we dat zijn ouders
Jacob Gaukes en een Altje (waar Aaltje waarschijnlijk naar vernoemd is) waren. In de
overlijdensakte van Grietje staat alleen dat haar vader Arend heeft geheten.
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De groei van het gezin
Jacob en Aaltje blijven eerst in Nijeholtwolde wonen, waar ze zeer waarschijnlijk beide
los arbeider waren in de turfwinning. Er is geen nieuw kerkgebouw in dit dorp gekomen,
waardoor zij hun eerste kinderen dus in de kerkelijke gemeente van Wolvega en Sonnega
moeten laten dopen. In Nijeholtwolde wordt op 21 november 1795 hun eerste kind
geboren. Ze noemen haar Grietje naar de moeder van Aaltje en zij wordt als zodanig op
zondag 6 december 1795 gedoopt. Op vrijdag 3 mei 1799 wordt hun eerste zoon Wijcher
geboren, die op zondag 19 mei 1799 is gedoopt. Deze naar de vader van Jacob
vernoemde zoon is op jonge leeftijd gestorven.
Jacob en Aaltje trekken rond de eeuwwisseling naar Oldeholtwolde. De term verhuizen
zou nog wel eens iets te veel gezegd zijn. De losse arbeiders leefden vaak in
kampementen en hadden niet veel mee te slepen als ze elders gingen werken. Van Jacob
en Aaltje zijn geen inschrijvingen in lidmatenregisters gevonden. Zij hebben
waarschijnlijk nooit belijdenis gedaan, waardoor we ook weinig weten van hun
verhuizingen.
We weten alleen dat op 2 maart 1802 in Oldeholtwolde
hun tweede dochter Antje wordt geboren. Dit weten we
doordat
dit
in
de
kerkelijke
gemeente
van
Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter
Idzard in het doopregister is opgetekend nadat zij op
zaterdag 24 april 1802 in de kerk van Oldeholtpade
gedoopt is. In dezelfde kerkelijke gemeente wordt op
10 maart 1805 hun tweede zoon Wijcher gedoopt. Zijn
broertje is dan overleden, dus daarom wordt ook hij
naar de vader van Jacob vernoemd. In het doopregister
zien we dat hij op 21 februari 1805 geboren is. Volgens
zijn trouwakte zou hij geboren zijn in Oldeholdpade.
Jacob en Aaltje zijn dus mogelijk weer ‘verhuisd’, maar
even zo goed kan in de huwelijksakte zijn doopplaats
aangehouden zijn. De volgende dochter wordt wel in
Oldeholdwolde geboren. Dat is op dinsdag 1 maart
1808. Zij wordt volgens de gegevens van Tresoar pas
op dinsdag 22 mei 1808 gedoopt in Oldeholtpade. Dit
kan echter ook zondag 22 april geweest kunnen zijn.
Haar naam is Gauwkje en is daarmee als kleindochter
vernoemd naar de grootvader van moeders zijde. Als in
1811 weer een zoon geboren wordt, wordt deze ook vernoemd naar dezelfde grootvader.
Deze Gauke is geboren op zaterdag 10 augustus 1811 ’s middags om twaalf uur. Hij
wordt gedoopt op zondag 22 september 1811.
Ten slotte wordt er een zoon Tamme geboren. Van
zijn geboorteaangifte weten we dat hij om acht uur
’s morgens geboren is op 14 mei 1814. Bij de
aangifte van deze geboorte is één van de getuigen
de veenbaas Wybe Jacobus Oosterhof uit Wolvega,
in
welke
plaats
Tamme
ook
geboren
is.
Waarschijnlijk is deze veenbaas dus de werkgever
van Jacob en Aaltje. Van Jacob wordt in de op 16
mei opgemaakte geboorteacte 21 vermeld dat hij
niet kan schrijven.
Wel vreemd, want de akte waarin hij 10 februari
1812 inmiddels de familienaam Dijkstra heeft
aangenomen zien we dat
hij daar wel zijn naam
geschreven heeft. Het
schrijven van ‘Dijkstra’
was nog lastig?
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Huwelijk van Grietje en de eerste kleinkinderen
Op 21 juni 1816 gaat dochter Grietje trouwen met Ragger Klaassen. De bruidegom komt
van IJsveen (Eesveen). Grietje woont dan in Steenwijkerwolt. Grietje wordt in de
huwelijksakte Grietjen Jacobs genoemd (dus zonder Dijkstra). Er staat dat ze bij van
Royen in de graverij werkte. Dit zal waarschijnlijk bij Bene Hendriks van Roijen geweest
zijn. Ook haar ouders werken daar. Bene Hendriks van Roijen uit Zuidveen is een 33jarige landbouwer wanneer hij in 1822 trouwt met de 21-jarige Jantje Jacobs Heite (ook
uit Zuidveen). We zien gelijk hoe één en ander in die tijd verliep. Men begon als vervener
of veenbaas en als de turf was gegraven, ontstond er landbouwgrond, waar de vervener
als landbouwer ging werken, wat waarschijnlijk ook een logisch moment was om te gaan
trouwen. Voor Grietje en Ragger gold dat echter niet. Zij hadden geen geld om een stuk
te ontwikkelen grond te kopen.
Bruidegom Ragger was de 27-jarige zoon
van Klaas Raggers en Jantjen Jans. Hij is
volgens het extract uit het doopregister
van Steenwijk op zondag 28 september
1788 door ds. A. Middendorp gedoopt. Als
getuige was daarbij Engbertje Raggers
(±1753-1835) [grootmoeder vaderszijde].
Het extract uit het doopregister van
Wolvega, waar Grietje gedoopt is wordt op
6 juni 1816 opgesteld door J.M. van
Riesen als vervanger van de Schout.
Daardoor moest dit uittreksel ook nog
worden “Gezien bij ons President van de
Regtbank
van
Eerste
aanleg
te
Heerenveen
ter
legalisatie
der
naamtekening van den Heer J. W, van
Riesen bij absentie van den Heer Schout
der Gemeente Wolvega, deszelfs functie
waarnemende.” Ten bewijze hiervan
tekenen de president en de griffier dit
uittreksel op 13 juni 1816 te Heerenveen.
Veel
handtekeningen
dus.
In
de
huwelijksakte staat daarover "De Bruid, de
moeders van de Bruidegom en Bruid,
welke gedeclareerd hebben niet te kunnen
schrijven". De vader van Grietje tekende
ook hier als J. Wiegers. In deze huwelijksakte zien we de naam Dijkstra dus niet terug.
Grietje wordt hier namelijk ook gewoon Grietjen Jacobs genoemd. Later zien we bij
Grietje wel de naam Dijkstra terug. Ragger gebruikt later de achternaam Bult.
Helaas zijn de geboorteakten van Steenwijkerwold nog niet makkelijk te vinden.
Afgaande op wat we weten van huwelijks- en overlijdensakten is er bij Grietje en Ragger
eind 1823 of begin 1824 een dochter Aaltje geboren te Steenwijkerwold. Van de tijd
tussen het huwelijk en deze eerst bekende dochter zijn er geen overlijdensakten
gevonden die mogelijk betrekking hebben op kinderen van Grietje en Ragger.
Op 11 januari 1825 wordt er nog een kleindochter Aaltje geboren. Ook deze is vernoemd
naar Aaltje Gaukes, en is een dochter van de dan nog ongehuwde dochter [51] Antje
Jacobs Dijkstra. De aangifte van deze wordt gedaan door [50] Gabriël Lippes de
Wagt, die de akte tekende met de naam ‘Gabriel de Wacht’. Deze 27-jarige Turfmaker
wordt bij de aangifte “geadsisteerd met twee Getuigen”. De eerste is zijn 3½ jaar
jongere broer Jan Lippes de Wagt (1801-1889) die in 1823 getrouwd was met Geertje
Jans Huisman. De tweede getuige was de 26-jarige Jacob Harms Bult (1798-1885) die
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net de maand ervoor getrouwd was met de 17-jarige Stijntje Jans Steenbergen. In de
geboorteakte staat dat moeder Antje Jacobs Dijkstra de huisvrouw is van Gabriël en dat
zij, net als de getuigen, turfmakers waren. Zij woonden allen ‘op de Wetering’49 te
Steenwijkerwold.
De op 27 augustus 1797 te Drachten gedoopte Gabriël Lippes was de zoon van [100]
Lippe Gabriëls en [101] Fokjen Jans de Wacht. Toen Gabriël 13 jaar was, is zijn
vader overleden. Als 21-jarige trouwde hij met Johanna Remmelts van der Meulen. Dat
was op 29 augustus 1818. Op 9 december van datzelfde jaar wordt hun zoon Johannes
geboren, waarna op 20 december 1818 Johanna Remmelts is overleden. Dit huwelijk
heeft dus nog geen 4 maanden geduurd. Van de kleine Johannes is niets meer
vernomen.
Uit zijn tweede huwelijksakte (uit 1828 waar hij ten slotte wel met Antje trouwde) weten
we dat hij in militaire dienst heeft gezeten. In het Stamboek van de Militairen van het 8ste
Afdeling Infanterie weten we, dat hij via nummerverwisseling (zie voetnoot 36 op pagina
53) de plek ingenomen heeft van Jan Pieters Tjeerdsma. Dit was de op 5 december 1800
en in Oudega gedoopte zoon van Pieter Tjeerds en Willemina Pieters. Jan Pieters
behoorde niet tot de rijksten, dus zal Gabriël ook niet de hoogste prijs voor deze
nummerverwisseling gekregen hebben. Uit het stamboek weten we ongeveer hoe hij er
moet hebben uitgezien. Hij was ca. 1,67 meter lang, had rossig haar en blauwe ogen.
Verder had hij een rond gezicht met een laag voorhoofd en een spitse neus. Gabriël is op
1 mei 1819 aangekomen en na bijna 5 jaar "op de 15 Maart 1824 gepasporteerd
ingevolge Minist.Auth. [= Ministeriële Autorisatie] d.d. 13 februari 1824 No 143".

In de eerder genoemde huwelijksakte staat over dit paspoort: "en deszelfs Paspoort,
waaruit gebleken is dat hij bij nummersverwisseling van de ligting van 1819 in dienst
getreden en na volbragten dienst den vijftienden Maart 1824 is ontslagen hebbende
gediend bij de 8e Afdeling Infanterie en alzo aan zijne verplichting tot de militie voldaan,
welk paspoort hem weder is behandigd". Gabriël heeft zich waarschijnlijk na die diensttijd
al snel gevestigd in Steenwijkerwold, waar 10 maanden na zijn ontslag zijn dochter
Aaltje dus geboren is. (Jammer genoeg is hem dat paspoort weer overhandigd. Het zou
leuk geweest zijn daar wellicht nog wat aanvullende informatie te vinden.)
Inmiddels weten we dat Jacob en Aaltje ook tussen 1814 en 1816 naar Steenwijkerwold
zijn getrokken. In eerste instantie hebben zij gewerkt in de veenderij van Bene Hendriks
van Roijen. Later zijn zij – waarschijnlijk rond 1822 - naar de veenderij van Cornelis
Dedden gegaan. De leden van de familie Dedden waren sterk vertegenwoordigd in de
groep kleine verveners in Steenwijkerwold. Bij zijn huwelijk in 1819 was Cornelis Dedden
veenbaas en hij is later als landbouwer gevonden. We weten dat Jacob en Aaltje in 1825
in een tent in zijn graverij woonden.

49

Dit vaardorp ligt momenteel in het Nationaal Park ‘De Weerribben’ op ongeveer 4 km ten oosten van Blokzijl
en ongeveer 10 km ten westen van Steenwijk. Wetering is nu een buurtschap in de vorm van lintbebouwing;
dat betekent vrijwel aaneengesloten bebouwing langs hoofdwegen, in Weterings geval de oorspronkelijke
waterhoofdwegen. Het hoog en laag en trilveenontginnings- en kraggenlandschap vindt zijn oorsprong in de
turfwinning en de daaropvolgende rietcultuur.
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Stormvloed 1825
Tussen 3 en 5 februari 1825 werden de provincies Groningen, Friesland, Overijssel,
Utrecht en Holland getroffen door ernstige dijkdoorbraken en overstromingen waardoor
379 mensen het leven verloren. Hiervan vielen er 305 in de provincie Overijssel, 25 in de
provincie Holland en 17 in de provincie Friesland.
De vloed van 1825 volgde op een zeer natte herfst met ongebruikelijk hoge
waterstanden in de Zuiderzee en in de daarin uitmondende rivieren. Diverse stormen
beukten op de doordrenkte dijken en in oktober was er al veel schade toegebracht. De
kwaliteit van de dijken liet overigens al tientallen jaren te wensen over. De economische
achteruitgang in de 18e eeuw en de vertraging die tijdens de Franse tijd (1795-1813)
optrad waren de oorzaken van het slechte dijkbeheer.
In november was er opnieuw een zware storm die het water vanuit de Noordzee in de
Zuiderzee opstuwde en het water stond toen al hoger dan tijdens de vorige catastrofale
overstromingen van 1775 en 1776. Behalve in deze omgeving was het in een groot
gedeelte van Europa slecht weer, en de waterstanden in de grote rivieren waren extreem
hoog door alle regenval.
De ramp begon voor dit deel van het land op vrijdag 4 februari 1825. Er stond een zware
noordwester storm, die vergezeld ging van een springvloed op de Zuiderzee. Als gevolg
van de hoge opstuwing van het water werden er in de dijken langs de Zuiderzee,
Zwartewater, IJssel en Vecht liefst
65 gaten geslagen. Van de Zeedijk
tussen Kuinre en Zwartsluis bleef
haast niets over. Een vreselijke
natuurramp in de IJsseldelta was
het gevolg. Bijna een tiende deel
van het Overijssels grondgebied
werd door een woeste watermassa
overspoeld. Binnen de lijn lopend
van Kuinre, Steenwijk, Meppel,
Staphorst, Roete, Heino en Olst
naar de IJssel stond alles onder
water. Het hele gebied begrensd
door de Zuiderzee, de IJssel en de
Veluwe was veranderd in een
kolkende zee. Wie daar in die tijd
woonde, zou het nooit meer
vergeten.
Of zoals Jan ter Pelkwijk, toenmalig lid van de gedeputeerde staten van Overijssel, het
beschrijft in zijn indrukwekkend verslag van de ramp: "De bewoners der overstroomde
streken [...] zullen maar al te zeer het schrikwekkende der met vreesselijk geweld
aankomende en voortbruisende baren bestendig voor den geest hebben en houden".
Je kunt je wel enigszins een voorstelling maken van de omvang van de ramp als je je
realiseert dat in de gemeente Steenwijkerwold in totaal 34 mensen door het geweld van
het water om het leven kwamen, 95 gebouwen door het water werden weggeslagen en
217 huizen onbewoonbaar raakten. Daarnaast verdronken er 637 runderen, 6 paarden,
240 schapen en 3 varkens en werden er 13 korven met bijen weggespoeld.
Tot overmaat van ramp stierven in de periode daarna nog vele mensen aan ernstige
ziektes - waaronder geelkoorts - en brak er onder het vee een ernstige veepest uit.50

50

Bovenstaande tekst is voor een groot deel afkomstig van Wikipedia en aangevuld uit andere bronnen. De
afbeelding betreft een sepiatekening van Dirk Piebes Sjollema van de overstroming in 1825 te Vierhuis.
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De ramp voor het gezin van Jacob Wijgers Dijkstra
Als je in een tent op een lager gelegen graverij woont en er komt een dergelijk storm
over, dan kan het niet anders dan dat de 37 slachtoffers van Steenwijkerwold juist in dat
soort omstandigheden zijn omgekomen. Van het gezin van Jacob en Aaltje, dat toen
inclusief henzelf maximaal uit zes personen bestond zijn er door de stormvloed drie
weggespoeld en omgekomen.
Eerst wordt op de dag direct na die
verschrikkelijke nacht het dode lichaam
van
het
10-jarige
zoontje
Tamme
gevonden. In de overlijdensakte van 5
februari 1825 staat dat de aangevers
verklaren dat "het zoontje van Jacob
Wijckers Dijkstra genaamd Tamme op
heden namiddags ten twee uren door de
beide comparanten bij het Land van Harm
Berends ... verongelukt is gevonden en
door haar gebragt alhier in de kragt zijnde
hetzelve oud zes jaren geboren en
wonende
te
Steenwijkerwoud".
De
aangevers en vinders van het lijkje zijn de
26-jarige veenbaas Beke Willems van Beek en de uit Peperga afkomstige 27-jarige
arbeider/turfmaker Reinder Oenes Dolstra. De ramp heeft zich nog maar net die nacht
voltrokken, Het is verschrikkelijk geweest in de graverij van Cornelis Dedden. Ze hebben
Jacob en Aaltje nog nergens kunnen vinden om hen te vertellen over de vondst van het
lichaam van Tamme. Vooral de laatst genoemde getuige Reinder Oenes kan zich als
gelijke van Jacob niet voorstellen dat er één van zijn kleine kinderen vermist zou zijn. Hij
heeft zelf een dochtertje Annigje en een zoon Oene die nog maar vier en twee jaar oud
zijn. Gelukkig hebben zij het wel overleefd.
Het duurt nog vijf dagen voor er meer
duidelijk wordt over het lot van Jacob. Hij
is gevonden op het land van de Heer
Olffen wat tot het stadsgebied van
Steenwijk behoorde. Ook hij heeft het niet
overleefd. Omdat zijn lichaam gevonden is
in die gemeente, wordt daar de aangifte
ondertekend
door
de
65-jarige
gemeentebode Harm ten Wolde, die ook
getuige was bij het huwelijk van Jacobs
dochter Grietje, en de 61-jarige arbeider
Jurrien Mulder. Hij zal de vinder van het
lichaam zijn. De eerste getuige is mogelijk
degene geweest die voor identificatie kon
zorgen. Van Aaltje is nog geen spoor. De
lichamen van de slachtoffers zijn soms zo ver weggesleept door de woeste golven die bij
de storm vloed over het land gingen, dat het lijkt of door toeval de lichamen van de
overledenen door de uitgestrekte natuur moeten worden prijsgegeven.
Het zal nog een week duren tot eindelijk het lichaam van Aaltje gevonden wordt in het
Zuidveen. In haar overlijdensakte staat "dat het lijk van een vrouw, volgens opgave
[van] bekende zijnde [de] vrouw van Jacob Lap uit de graving van C. Dedden te
Steenwijkerwold, oud ruim vijftig jaren genaamd Aaltje, gewoond hebbende in een tent
onder Steenwijkerwold, op heden [17 februari 1825] dood gevonden in de Zuidveen."
De ramp voor het gezin is compleet. Vader Jacob en moeder Aaltje zijn net als hun
zoontje Tamme omgekomen in deze verschrikkelijke stormvloed.
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Wat overbleef van dit gezin
Van de in februari 1825 29-jarige dochter Grietje weten we al dat zij samen met haar
man Ragger voor de ramp al een dochter Aaltje had gekregen. Of zij in eerste instantie
voor de overige kinderen van Jacob en Aaltje gezorgd hebben is niet bekend. Wel is
bekend dat zij nog vier dochters hebben gekregen, die allen in Steenwijkerwold zijn
geboren. Ook zijn deze – in totaal vijf - dochters allen in Steenwijkerwold getrouwd en
blijven in de omgeving wonen. De jongste (Klaaske) is bijna 100 jaar na de ramp op 14
oktober 1924 op 87-jarige leeftijd overleden te Paasloo in de toenmalige gemeente
Oldemarkt. Ragger en Grietje zelf zijn respectievelijk op 24 januari 1859 en op 12 juni
1868 te Steenwijkerwold overleden.
De in februari 1825 22-jarige dochter [51] Antje Jacobs Dijkstra is op woensdag 19
november 1828 in Oldemarkt getrouwd met [50] Gabriël Lippes de Wagt. Zij was toen
turfmaakster en hij arbeider te Paasloo. We wisten al dat er, voor de stormvloed, bij hen
ook een dochter Aaltje was geboren. Inclusief Aaltje kregen zij 5 dochters en 3 zonen51.
De op 7 maart 1844 geboren jongste zoon is vernoemd naar het omgekomen broertje
van Antje en heet dus Tamme Gabriels de Wacht. Deze zoon en de in 1848 geboren
jongste dochter [25] Minke de Wacht zijn geboren in Ter Idzard. Al de 8 kinderen zijn
in Friesland getrouwd. Van 7 is bekend dat zij daar ook overleden zijn. Van hun dochter
Geesje is (nog) geen overlijdensakte gevonden. Haar man is wel in de gemeente
Schoterland overleden. Gabriël en Antje zelf zijn respectievelijk op 3 juli 1853 te
Oldeholtwolde en op 27 maart 1874 te Beets overleden.
De begin februari 1825 nog net 19-jarige zoon
Wijcher Jacobs Dijkstra is twee keer getrouwd. Het
eerste huwelijk met Aukje Eissen de Graaf is op 23
september 1830 te Steenwijkerwold gesloten. In de
huwelijksbijlagen zien we ondermeer dat hij niet is
opgeroepen voor de militaire dienst. Wel kennen we
zo zijn signalement (1,67 meter rond gezicht en
voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus en mond,
ronde kin en bruine haren). In de bijlagen zien we
de voormalige veenbaas Cornelis Dedden terug als
getuige in het Certificaat van Onvermogen,
waardoor Wijcher kosteloos kon trouwen. Wijcher en
Aukje kregen 3 zonen. De oudste, Jacob, is rond
1838 geboren in Blokzijl en is in Steenwijkerwold
getrouwd en in Castricum overleden. Bij zijn
overlijden woonde hij in Amsterdam. De tweede in
1841 te Ter Idzard geboren zoon Eise is eerst
getrouwd in Steenwijk en vervolgens naar
Amsterdam getrokken waar hij voor de tweede maal
getrouwd
is.
Bij
dit
huwelijk
was
hij
brandstoffenhandelaar. Van hem is niet bekend waar
hij overleden is. De jongste zoon Jan die in 1844
geboren werd in Oldeholtwolde trouwde voor de
eerste keer in Schoterland en vervolgens treffen we
zijn tweede huwelijk in Haskerland. Hij is op 93 jarige leeftijd overleden te Tjalleberd.
Dit eerste huwelijk van Wijcher Jacobs eindigde door het overlijden van Aukje op 23
oktober 1864 te Eesveen in de gemeente Steenwijkerwold. Vervolgens hertrouwde hij,
60 jaar oud, met de 23-jarige Antje Veenstra. Zij krijgen samen drie maanden later een
dochter Grietje die op 18 september 1865 in Oldeholtwolde geboren is. Wijcher Jacobs
Dijkstra is daar op 14 september 1866 overleden. Zijn zeer jonge weduwe hertrouwde
51

Van de oudste twee zonen en een zoon van de 3e zoon weten we dat van hen strafrechtvonnissen bekend
zijn. (Zie pagina 28)
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een jaar later met de uit het in Noord-Brabant gelegen Terheijden afkomstige
polderwerker 34-jarige Poulus van den Elshout. Van Antje Veenstra en haar dochter
Grietje is verder (nog) niets gevonden. Zeer waarschijnlijk zijn zij met de nieuwe
echtgenoot Poulus naar elders vertrokken. Dit gezin kenmerkt zich door de vele
verplaatsingen, wat kenmerkend was voor de mensen die in het veen werkte als losse
arbeiders.
De in februari 1825 16-jarige dochter Gauwkje is dertien jaar na de ramp op 20 oktober
1837 in Steenwijk getrouwd met Peter Bakker. Zij kregen 3 dochters (Aaltje, Altien en
Jantien) die allen, nog geen jaar oud zijnde, in Steenwijk zijn overleden op respectievelijk
7 januari 1842, 23 september 1846 en 1 september 1849. Van hen zijn geen andere
kinderen gevonden en Peter en Gauwkje zijn zelf op respectievelijk 12 juni 1906 en 9
oktober 1895 te Steenwijk overleden.
Tot slot de in februari 1825 13-jarige
Gauke Dijkstra. Ook hij is twee keer
getrouwd. Het eerste huwelijk is in Blokzijl
op 17 maart 183752 met Hendrikje de
Boer. Omstreeks 1837 wordt in Blokzijl
hun eerste dochtertje geboren. Zij is op
24-jarige
leeftijd in Weststellingwerf
getrouwd met Jerrit Jerrits Wijksma. In
dezelfde
gemeente
is
Marijtje
ook
overleden op 22 januari 1892. Het tweede
dochtertje van Gauke en Hendrikje komt
op woensdag 8 april 1840 te Blokzijl
levenloos ter wereld. Veertien dagen later
is daar op 22 april 1840 echtgenote en
moeder Hendrikje overleden.
Gauke trouwde ruim 3 jaar later op
donderdag 28 september 1843 met Wipke
Geerts Leemborg·. Gauke en Wipke krijgen
6 kinderen. 4 dochters en 2 zonen. Door
de geboorteplaatsen van de kinderen zien
we dat Gauke en Wipke zich eerst vestigen in Oldeholtwolde maar vervolgens rond 1846
verhuizen naar Ter Idzard, waarna zij rond 1853 weer terug verhuizen naar
Oldeholtwolde. Van de oudste twee kinderen even wat details van hun huwelijken. De
oudste, Aaltje, trouwde in 1866 met Roelof Roelofs Kluitenberg53. Vervolgens trouwde zij,
26 jaar oud, met de 47-jarige Koert Smit. Deze is weduwnaar van Annigje Gerrits de
Jong. Het tweede kind van Gauke en Wipke is hun zoon Geert. Deze trouwde, 24 jaar
oud, op donderdag 29 februari 1872 met Pietje Koerts Smit. Zij was de dochter van Koert
Smit en Annigje Gerrits de Jong (!!!).54 Van één van de kinderen van Gauke en Wipke,
hun zoon Jacob, is bekend dat hij in 1905 gescheiden is, na bijna 25 jaar getrouwd te
zijn met Geertje Egberts Bakker. Iets wat in die tijd niet veel voor kwam. De kinderen
van Gauke en Wipke zijn – zover bekend – allen in Friesland gebleven.

52
Door het vinden van het extract uit het overlijdensregister van de moeder van Gauke (zie afbeelding) in zijn
huwelijksbijlagen heb ik de oorspronkelijke overlijdensakte kunnen vinden van Aaltje Gaukes.
53
Dit was een zoon van Roelof Joostes Kluitenberg, die getuige was bij het overlijden van Wijcher Jacobs
Dijkstra.
54
Over ingewikkelde familierelaties gesproken: Pietje werd door dit huwelijk de schoonzus van haar eigen
vader, die op zijn beurt op hetzelfde moment schoonvader werd van zijn zwager. Deze zwager was de broer
van zijn eigen (stief-)schoonmoeder.
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Kwartierstaat van de kinderen
van Jelle Meijer en Grietje Zwarts

Foto afgeschermd wegens
publicatie op internet.

De eerste vier generaties
Generatie 1 (proband)
1a Aaltje (Lya) Meijer, geboren op vrijdag 12 juli 1957 in Drachten, Smallingerland.
1b Piety Meijer, geboren op vrijdag 13 februari 1959 in Drachten, Smallingerland. Piety
trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 mei 1979 met Pieter van der Veen, 24 jaar oud.
Pieter is geboren op maandag 28 maart 1955 in Drogeham.
1c Hessel Jelle (Hessel) Meijer, geboren op maandag 26 maart 1962 in Drachten,
Smallingerland. Hessel trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1988 met Trijntje
(Tini) Bruining, 22 jaar oud. Tini is geboren op woensdag 6 juli 1966.
1d Thijs Gabriel (Thijs) Meijer, geboren op maandag 5 juli 1965 in Kootstertille,
Achtkarspelen. Thijs trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1988 met Johanna
(Hanneke) Sikkema, 23 jaar oud. Hanneke is geboren op donderdag 8 april 1965 in
Noordbergum.

Generatie 2 (ouders)
2 Jelle Meijer, geboren op maandag 22 januari 1934 in
Drachten, Smallingerland. Jelle is overleden op woensdag 1
januari 1997 in Kootstertille, 62 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 juni 1956 in Drachten,
Smallingerland met de 21-jarige
3 Grietje Zwarts, geboren op woensdag 6 maart 1935 in Nij
Beets.
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Generatie 3 (grootouders)
4 Hessel Meijer, geboren op woensdag 9 oktober 1907 om
02:30 in Drachten, Smallingerland. Van de geboorte is aangifte
gedaan op donderdag 10 oktober 1907 [bron: geboorteakte 293].
Bij de geboorteaangifte van Hessel waren de volgende getuigen
aanwezig: Pieter Zeeman (geb. ±1852) en Ebele Nieuwholt (geb.
±1859). Hessel is overleden op donderdag 22 augustus 1974 in
Drachten, Smallingerland, 66 jaar oud. Hij is begraven op de
Zuiderbegraafplaats, Burgemeester Wuiteweg 89 te Drachten.
Beroep:
Pakhuisknecht [bron: huwelijksakte]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1929 in Drachten,
Smallingerland [bron: huwelijksakte 60] met de 18-jarige Pietje
Boelens. Bij het burgerlijk huwelijk van Hessel en Pietje waren de
volgende getuigen aanwezig: Gaauwe Visser (geb. ±1864) en
Johan Anne Hoogkamp (geb. ±1899).
5 Pietje Boelens, geboren op maandag 11 juli 1910 om 05:30 in
Drachten, Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op
maandag 11 juli 1910 [bron: geboorteakte 186]. Bij de
geboorteaangifte van Pietje waren de volgende getuigen
aanwezig: Ebele Nieuwholt (geb. ±1859) en Hendrik Willem
Bleeker (geb. ±1877). Pietje is overleden op woensdag 14 mei
1986 in Drachten, Smallingerland, 75 jaar oud. Zij is begraven op
de Zuiderbegraafplaats, Burgemeester Wuiteweg 89 te Drachten
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Metje (Mettie) Meijer, geboren op dinsdag 31 december 1929 in Drachten. Mettie is overleden op
donderdag 20 augustus 1998 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Mettie trouwde, 21 jaar oud, op
woensdag 9 mei 1951 met Libbe Boonstra, 24 jaar oud. Libbe is geboren op maandag 4 april 1927
in Olterterp, zoon van Douwe Boonstra en Albertje de Jong. Libbe is overleden op zondag 17 maart
1985 in Warga, 57 jaar oud.
II. Jelle Meijer, geboren op maandag 22 januari 1934 in Drachten, Smallingerland (zie 2).
III. Alie Meijer, geboren op dinsdag 2 maart 1937 in Drachten.
Notitie bij de geboorte van Alie: Tweeling met broer Klaas
Alie trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 april 1960 in Drachten met Bareld Smeding, 27 jaar
oud. Bareld is geboren op zaterdag 12 november 1932 in Boornbergum. Bareld is overleden op
maandag 28 juni 2010, 77 jaar oud.
IV. Klaas Meijer, geboren op dinsdag 2 maart 1937 in Drachten.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Tweeling met zuster Alie
Klaas trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 20 februari 1958 in Beetsterzwaag met Geeske
Draaisma, 16 jaar oud. Geeske is geboren op zondag 20 april 1941 in Nij Beets.
V. Steven Meijer, geboren op zaterdag 29 mei 1943 in Drachten. Steven trouwde, 22 jaar oud, op
donderdag 26 mei 1966 in Drachten met Aaltje Griet (Alie) de Haan, 22 jaar oud. Alie is geboren
op woensdag 18 augustus 1943 in Boornbergum.

6 Thijs Zwarts, geboren op maandag 9 september 1907 om
02:00 in Beets. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag
9 september 1907 [bron: geboorteakte 313]. Bij de
geboorteaangifte van Thijs waren de volgende getuigen
aanwezig: Jan Heslinga (geb. ±1862) en Karst Aalderzon
(±1868-1913).
Notitie bij de geboorte van Thijs: Als plaats van geboorte staat in
de akte: Beets aan boord. Zijn ouders waren arm en woonden
veelal op opgebouwde pramen (woonboten).
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Thijs is overleden op zondag 6 januari 1985 in Drachten, Smallingerland, 77 jaar oud. Thijs Zwarts
is gecremeerd. Wel is zijn naam vermeld op de grafsteen van zijn vrouw Aaltje Sietsma.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1933 in Drachten, Smallingerland met de 21-jarige
7 Aaltje Sietsma, geboren op dinsdag 5 december 1911 om 22:00 in Drachten, Smallingerland.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1911 [bron: geboorteakte 365]. Bij
de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Ebele Nieuwholt (geb.
±1859) en Gaauwe Visser (geb. ±1864). Aaltje is overleden op woensdag 2 april 2008 in Drachten,
Smallingerland, 96 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Zwarts, geboren op woensdag 6 maart 1935 in Nij Beets (zie 3).
II. Gabriël (Gabie) Zwarts, geboren op donderdag 7 april 1938 in Nij Beets. Gabie trouwde, 26 jaar
oud, op dinsdag 22 december 1964 in Drachten met Dieuwke (Joke) Cruiming, 25 jaar oud. Joke is
geboren op maandag 22 mei 1939 in De Wilp, Marum.

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Jelle Meijer, geboren op zaterdag 5 september 1874 om 19:00
in Ureterp, Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op
dinsdag 8 september 1874 [bron: geboorteakte 292]. Bij de
geboorteaangifte van Jelle waren de volgende getuigen aanwezig:
Hedde Jogchums Beetsma (geb. ±1797) en Jogchum Beetsma
(geb. ±1836).
Notitie bij de geboorte van Jelle: De aangifte werd gedaan door
Jeltje Lammerts Elzinga. Zij was toen een 46-jarige arbeidster uit
Ureterp, die aanwezig was bij de geboorte van Jelle. In de akte
staat: "zijnde de vader wegens afwezigheid niet in staat zelf de
aangifte te doen". De reden van zijn afwezigheid wordt niet in de
akte vermeld.
De getuigen van de aangifte waren vader en zoon. Hedde
Jogchums Beetsma was 77 jaar en nog steeds actief ambtenaar!
Jelle is overleden op woensdag 11 augustus 1948 in Drachten,
Smallingerland, 73 jaar oud. Hij is begraven op de
Zuiderbegraafplaats, Burgemeester Wuiteweg 89 te Drachten.
Beroep:
Arbeider [bron: huwelijksakte]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 13 september 1901 in Smallingerland [bron: huwelijksakte 75]
met de 28-jarige Aaltje From. Bij het burgerlijk huwelijk van Jelle en Aaltje waren de volgende
getuigen aanwezig: Arjen Louws Rietsma (geb. ±1836), Pieter Zeeman (geb. ±1852), Ebele
Nieuwholt (geb. ±1859) en Steven Jan Akkerman (geb. ±1875).
9 Aaltje From, geboren op dinsdag 18 maart 1873 om 08:00 in Donkerbroek, Ooststellingwerf.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1873 [bron: geboorteakte 66]. Bij de
geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jansen (geb. ±1820) en
Bauke Bijl (geb. ±1822). Aaltje is overleden op dinsdag 16 juni 1953 in Drachten, Smallingerland,
80 jaar oud. Zij is begraven op de Zuiderbegraafplaats, Burgemeester Wuiteweg 89 te Drachten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Meijer, geboren op zaterdag 4 april 1903 in Drachten.
II. Baukje Meijer, geboren op vrijdag 7 oktober 1904 in Drachten.
III. Hessel Meijer, geboren op woensdag 9 oktober 1907 in Drachten, Smallingerland (zie 4).
IV. Bendina Meijer, geboren op maandag 8 augustus 1910 in Drachten.
V. Steven Meijer, geboren op dinsdag 22 juli 1919. Steven is overleden.
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10 Klaas Boelens, geboren op donderdag 31 december 1885 om 19:30 in Drachten,
Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1885 [bron: geboorteakte
2]. Bij de geboorteaangifte van Klaas waren de
volgende getuigen aanwezig: Kornelis Veenstra
(geb. ±1836) en Ebele Nieuwholt (geb.
±1859). Klaas is overleden op maandag 7 juni
1982 in Drachten, Smallingerland, 96 jaar oud.
Hij is begraven op de Zuiderbegraafplaats,
Burgemeester Wuiteweg 89 te Drachten.
Notitie bij Klaas:
Werd Pake Tommy genoemd. Tommy was het
witte keeshondje van hem. Toen het gezin van
zijn kleinzoon Jelle Meijer nog op de
Lijsterstraat 1 te Drachten woonde, paste Pake
Tommy op zijn achterkleinkinderen als Jelle en
zijn vrouw Grietje beiden werkten. Op de foto
zo’n moment met achterkleindochter Lya en
het keeshondje Tommy.
Fries Kenteken: B-23465 : Klaas Boelens,
Drachten,
gemeente
Smallingerland
(Noorderdwarsvaart 19). Afgegeven: 21-6-1937.
Hierbij een foto van de motor met kenteken B
23465 in bezit geweest van de hr. K. Boelens te
Drachten. Op de motor bevindt zich voorop een
buurjongen t.w. Douwe Barkmeijer welke toen op
Noorderdwarsvaart 23 woonde en achterop zit
Douwe Boonstra, een achterkleinkind van de hr.
Boelens. Deze motor was een Excelsior met Villiers
motorblok
van
125
cc.
[bron:
Register
Friese
nummerbewijzen
(kentekens) met aanvullende informatie van dhr.
D. Boelens]
Adres:
Noorderdwarsvaart
19,
Drachten
[bron:
register
Friese
kentekens] Andere bronnen vermelden Noorderdwarsstraat 15.
Beroep:
Scheepstimmerman; Eerst op de scheepswerf van Ate van der
Werf, later had Klaas - daar tegenover - zijn eigen werf.
Militaire dienst:
Klaas Boelens is in het mobilisatiejaar 1914 in dienst geweest bij
het 4e Bataljon 1e Compagnie van de Landweer 1. Ze hebben o.a.
ruim een jaar in Brabant doorgebracht, maar ook lagen deze
soldaten o.m. in Harderwijk en De Bilt.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1909 in
Smallingerland [bron: huwelijksakte 57] met de 26-jarige Metje
Zanstra. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Metje waren de
volgende getuigen aanwezig: Pieter Zeeman (geb. ±1852), Ebele
Nieuwholt (geb. ±1859), Gaauwe Visser (geb. ±1864) en Frederik
Willem Steenhuisen (geb. ±1873).
11 Metje Zanstra, geboren op zaterdag 16 juni 1883 om 18:00
in Drachten, Smallingerland. Bij de geboorteaangifte van Metje waren de volgende getuigen
aanwezig: Kornelis Veenstra (geb. ±1836) en Pieter Zeeman (geb. ±1852). Metje is overleden op
vrijdag 5 juni 1953 in Drachten, Smallingerland, 69 jaar oud. Zij is begraven op de
Zuiderbegraafplaats, Burgemeester Wuiteweg 89 te Drachten.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pietje Boelens, geboren op maandag 11 juli 1910 in Drachten, Smallingerland (zie 5).
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12 Gabriel Zwarts, geboren op donderdag 31 juli 1879 om 23:30 in Beets, Opsterland. Van de
geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1879 [bron: geboorteakte 274]. Bij de
geboorteaangifte van Gabriel waren de volgende getuigen aanwezig: Jogchum Beetsma (geb.
±1836) en Jan de Bos (geb. ±1851). Gabriel is overleden op zondag 13 oktober 1957 in
Heerenveen, 78 jaar oud.
Beroep:
Koopman[bron: huwelijksakte]
Militaire dienst: [bron: huwelijksbijlagen]
De Commissaris der Koningin in de provincie Friesland verklaard op 13 mei 1901 dat Gabriel
Zwarts in het inschrijvingsregister van de gemeente Opsterland van het jaar 1898 voor de lichting
van het jaar 1899 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 13, dat hij op 15
maart 1899 ingelijfd en nog dienende is.
Op grond der beschikking van het Ministerie van Oorlog dd. 25 October 1898, VIIe Ard. No. 74,
verleent de commandeerende officier van gemeld korps [1e Regiment Infanterie], namens den
Minister van Oorlog bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicien
Zwart, Gabriel der lichting van 1899, uit de gemeente Opsterland provincie Friesland.
De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij, door het aangaan van een huwelijk in geen geval
wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen, welke hij krachtens de Militiewet heeft te
vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe
hij, voor herhalingsoefeningen of uit andere hoofde, mocht worden opgeroepen.
w.g. Assen, den 14 Mei 1901
De Commanderende Officier voormeld,
De Kolonel, K.P. ?taal
N.B. De heer Burgemeester wordt beleefdelijk verzocht van het voltrekken van dit huwelijk te
zijner tijd aan het korps kennis te geven teneinde daarvan de vereischte aanteekening in het
Stamboek te kunnen doen.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 7 juni 1901 in Opsterland [bron: huwelijksakte 90] met de 21jarige Sijbrigje (Sybrigje) Koster. Bij het burgerlijk huwelijk van Gabriel en Sybrigje waren de
volgende getuigen aanwezig: Jelle Koen (geb. ±1860), Jan Heslinga (geb. ±1862), Karst Aalderzon
(±1868-1913) en Jacob Jan Woldringh (geb. ±1876).
Notitie bij het huwelijk van Gabriel en Sybrigje: Als
voorbeeld wordt bij dit huwelijk uitgebreid stilgestaan
bij de huwelijksbijlagen. Veelal wordt alleen gekeken
naar de huwelijksakte, maar de bijlagen vertellen
soms hun eigen verhaal. De bijlagen van deze
huwelijksakte zijn:
1. Extract uit het Register der Aangaven van
geboorten in de Gemeente Opsterland betreffende
Gabriel. (Beetsterzwaag, 17 mei 1901)
2. Extract uit het Register der Aangaven van
overledenen in de Gemeente Opsterland betreffende
Thijs Aukes Zwarts. (Beetsterzwaag, 17 mei 1901)
3. Uit het “REGISTER van GEBORENEN wordt
afgegeven navolgende Uittreksel van de Gemeente
Dantumadeel” betreffende Sijbrigje. (Murmerwoude,
11 mei 1901)
4. Van de gemeente Dantumadeel een verklaring dat
op de zondagen 19 en 26 mei “telkens des middags
om 12 uur voor het gemeentehuis hebben
plaatsgehad en zonder stuiting zijn afgeloopen de
beide afkondigingen van het voorgenomen huwelijk
van" Gabriel en Sijbrigje. (Murmerwoude, 26 mei
1901)
5. Een akte van de notaris Dominicus Geertruidus
Westra uit Dokkum, waarin Lourens Sijbes Koster en
Saapke Jans Jongsma verklaren hun toestemming te
geven tot het huwelijk welke hun dochter Sijbrigje
voornemens is aan te gaan met Gabriel [met
verwijzing naar onderstaande 3 bewijzen van
onvermogen]. (Dokkum, 29 mei 1901)
6. Certificaat van onvermogen tot het betalen van de
kosten, vallende op de stukken, benodigd voor het
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aangaan van een huwelijk betreffende Gabriel Zwarts van de burgemeester van de gemeente
Opsterland. (Beetsterzwaag, 15 mei 1901)
7. Idem betreffende Sijbrigje van de gemeente Dantumadeel. (Murmerwoude, 28 mei 1901)
8. Idem betreffende Laurens Koster van de gemeente Dantumadeel inzake de notariële akte voor
de toestemming die wordt gegeven. (Murmerwoude, 13 mei 1901)
9. Toestemming tot het aangaan van het huwelijk door de commandant van het 1e Regiment
Infanterie voor Gabriel. (Assen, 14 mei 1901)
10. Verklaring betreffende het voldoen aan de verplichtingen van de Nationale Militie door Gabriel.
(Leeuwarden 13 mei 1901)
Als we bedenken dat het veelal de bedoeling was dat je zelf aanwezig moest zijn in de plaats waar
de stukken werden afgegeven was het voor Gabriel en Sijbrigje nog een hele toestand om de
vereiste stukken voor het huwelijk bij elkaar te krijgen. Zo zien we bijvoorbeeld dat Gabriel en
vader Lourens Koster mooi op tijd hun bewijs van onvermogen hebben opgehaald om de kosteloze
akte voor de toestemming voor het huwelijk te kunnen laten opstellen, maar op het laatste
moment wordt dit bewijs nog opgehaald door Sijbrigje. Niet onwaarschijnlijk is dat zij eerst
meenden dat dat niet nodig was. Wel een hele toestand voor iedereen omdat de ouders van
Sijbrigje niet bij het huwelijk aanwezig konden zijn. Misschien dat de reis van Sijbrandahuis naar
Beetsterzwaag de reden geweest is.
Met al de andere voorbereidingen zullen Gabriel en Sijbrigje blij geweest zijn dat de grote dag in
het toenmalige gemeentehuis te Beetsterzwaag aanbrak.
Verder zien we in de stukken dat de opmaak en woordkeuze bij de verschillende gemeenten niet
gestandaardiseerd was.
13 Sijbrigje (Sybrigje) Koster, geboren op donderdag 14 augustus 1879 om 09:00 in
Murmerwoude, Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1879
[bron: geboorteakte 226]. Bij de geboorteaangifte van Sybrigje waren de volgende getuigen
aanwezig: Gerardus Jongsma (geb. ±1814) en Herman Sliep (geb. ±1836). Sybrigje is overleden
op donderdag 6 mei 1965 in Beetsterzwaag, Opsterland, 85 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode [bron: huwelijksbijlage: Certificaat van onvermogen]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Minke Zwart, geboren op woensdag 19 maart 1902 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte
gedaan op donderdag 20 maart 1902 [bron: geboorteakte 99].
II. Lourens Zwarts, geboren op dinsdag 6 oktober 1903 in Beets.
III. Thijs Zwarts, geboren op maandag 9 september 1907 in Beets (zie 6).
IV. Auke Zwarts, geboren op vrijdag 17 november 1911 in Beets. Auke is overleden op woensdag
14 februari 1945 in Kortezwaag, 33 jaar oud.
V. Saapke Zwarts, geboren op woensdag 10 oktober 1917 in Beets. Saapke is overleden.
14 Sietze Sietsma, geboren op dinsdag 26
juni 1877 om 23:00 in Boornbergum,
Smallingerland. Bij de geboorteaangifte van
Sietze waren de volgende getuigen aanwezig:
Kornelis Veenstra (geb. ±1836) en Pieter
Zeeman (geb. ±1852). Sietze is overleden op
maandag 9 maart 1942 om 23:30 in
Drachten, Smallingerland, 64 jaar oud. Van
het overlijden is aangifte gedaan op woensdag
11 maart 1942 [bron: overlijdensakte 50]. Bij
de overlijdensaangifte van Sietze was de
volgende getuige aanwezig: Jeen Veenstra
(geb. ±1898).
Notitie bij overlijden van Sietze: Begraven op
de Noorderbegraafplaats Stationsweg 144b te
Drachten. Of echtgenote Grietje (overleden in
Utrecht) hier ook begraven is, is onbekend. Beide namen staan wel vermeld in de onderbalk van de
huidige grafsteen. Hierbij is echter een foutief geboortejaar van Sietze vermeld. 1880 in plaats van
1877.
Beroep:
Arbeider [bron: huwelijksakte]
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Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 november 1901 in Smallingerland [bron: huwelijksakte 85]
met de 21-jarige Grietje Visser. Bij het burgerlijk huwelijk van Sietze en Grietje waren de volgende
getuigen aanwezig: Arjen Louws Rietsma (geb. ±1836), Pieter Zeeman (geb. ±1852), Ebele
Nieuwholt (geb. ±1859) en Steven Jan Akkerman (geb. ±1875).
Notitie bij het huwelijk van Sietze en Grietje: "De comparant (bruidegom) verklaart dat met de
namen Jan Sietsma en Jan Sietzes Sietzema voorkomende in de overgelegde stukken één en
dezelfde persoon wordt bedoeld en wel zijn overleden vader."
15 Grietje Visser, geboren op zaterdag 24 juli 1880 om 18:00 in Drachten, Smallingerland. Van
de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1880 [bron: geboorteakte 179]. Bij de
geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Veenstra (geb. ±
1836) en Pieter Zeeman (geb. ±1852). Grietje is overleden op zaterdag 21 september 1963 in
Utrecht, 83 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode [bron: huwelijksakte]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Sietsma, geboren op zondag 2 februari 1902 in Drachten, Smallingerland. Van de geboorte is
aangifte gedaan op maandag 3 februari 1902 [bron: geboorteakte 31].
II. Tjitske Sietsma, geboren op vrijdag 19 februari 1904 in Drachten.
III. Jochum Sietsma, geboren op donderdag 10 augustus 1905 in Boornbergum.
IV. Geertje Sietsma, geboren op dinsdag 30 oktober 1906 in Boornbergum.
V. Sjirk Sietsma, geboren op vrijdag 3 juli 1908. Sjirk is overleden op woensdag 21 juli 1993, 85
jaar oud. Hij is begraven op de Noorderbegraafplaats Stationsweg 144b te Drachten.
Sjirk trouwde met Imkje Blauw. Imkje is geboren op woensdag 1 januari 1908. Imkje is overleden
op vrijdag 13 april 1979, 71 jaar oud.
VI. Folkert Sietsma, geboren op zondag 17 april 1910 in Drachten.
VII. Aaltje Sietsma, geboren op dinsdag 5 december 1911 in Drachten, Smallingerland (zie 7).
VIII. Trijntje Sietsma, geboren op zaterdag 3 januari 1914 in Drachten. Trijntje is overleden op
zondag 27 augustus 1916 in Drachten, Smallingerland, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte
gedaan op maandag 28 augustus 1916 [bron: overlijdensakte 120].
IX. Douwe Sietsma, geboren op maandag 24 mei 1915 in Drachten. Douwe is overleden.
X. Trijntje Sietsma, geboren op vrijdag 22 december 1916 in Drachten. Trijntje is overleden op
zaterdag 12 april 1919 in Drachten, Smallingerland, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte
gedaan op maandag 14 april 1919 [bron: overlijdensakte 42].
XI. Sietze Sietsma, geboren op woensdag 26 maart 1919 in Drachten. Sietze is overleden op
zondag 19 oktober 1919 in Drachten, Smallingerland, 6 maanden oud. Van het overlijden is
aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1919 [bron: overlijdensakte 127].
Notitie bij Sietze: Tweeling met zuster Grietje
XII. Grietje Sietsma, geboren op woensdag 26 maart 1919 in Drachten. Grietje is overleden.
Notitie bij Grietje: Tweeling met broertje Sietze (deze is jong overleden).
XIII. Sietze Sietsma, geboren op donderdag 6 juli 1922 in Drachten. Sietze is overleden.
XIV. Catrinus Sietsma, geboren op maandag 22 december 1924 in Drachten. Catrinus is overleden.
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De generaties 5 tot en met 15
Zoals aangegeven worden deze generaties zeer summier in deze publicatie weergegeven.
De volgende pagina’s kunnen gebruikt worden als een index om personen te zoeken. De
veel uitgebreidere en makkelijker toegankelijke informatie over deze personen is te
vinden in de hierbij horende digitale presentatie. Even een korte toelichting op de
gebruikte symbolen: * staat voor geboorte, ~ voor doop, † voor overlijden, [] voor
begraven en ∞ voor huwelijk. Er wordt alleen de doopdatum gegeven als de
geboortedatum niet bekend is. Dit geldt ook voor het overlijden. Er wordt alleen de
datum van het begraven weergegeven als er geen overlijdensdatum bekend is. Bij het
huwelijk wordt een ‘k’ achter het teken ∞ geplaatst als er alleen gegevens zijn van een
kerkelijk huwelijk.
43 Klaaske Jannes Pruim * 19-11-1819 † 09-101895
44 Jan Wytzes Zanstra * 09-07-1826 † 25-091907 ∞ 22-05-1852 met
45 Geeske Klazes van der Veen * 03-03-1826 †
05-02-1875
46 Atze Pieters van der Sluis * 11-07-1827 † 2203-1892 ∞ 26-05-1855 met
47 Metje Klazes van der Meer * 12-01-1825 † 0805-1899
48 Auke Thijssen Zwart * 12-09-1820 † 22-011902 ∞ 16-03-1843 met
49 Foekjen Hessels Nieuwenhuis * 27-03-1818 †
13-06-1905
50 Gabriel Lippes de Wagt * 29-08-1797 † 03-071853 ∞ 19-11-1828 met
51 Antje Jacobs Dijkstra * 02-03-1802 † 27-031874
52 Sybe Lourens Koster * 09-04-1815 † 04-031863 ∞ 07-11-1841 met
53 Dieuwke Willems van Wicheren * 13-10-1820 †
06-01-1862
54 Jan Annes Jongsma * 22-02-1816 † 30-011872 ∞ 12-05-1845 met
55 Antje Wybes Hulzinga * 13-02-1825 † 06-071897
56 Sietze Wiebes Sietzema * 20-12-1788 † 01-111854 ∞ 07-02-1829 met
57 Trijntje Jans de Vries * 02-10-1802 † 07-041870
58 Sjirk Rinzes Douna * 02-12-1807 † 22-121875 ∞ 10-09-1836 met
59 Aaltje Sipkes Lindeboom * 30-07-1814 † 1206-1841
60 Jogchum Lammerts Visser * 28-08-1799 † 1503-1877 ∞ 11-10-1826 met
61 Folko Lefferts Hinkema * 13-11-1796 † 29-031876
62 Abraham Willems Bosma * 05-09-1814 † 0611-1856 ∞ 26-05-1844 met
63 Doutsen Wiebes de Vries * 02-11-1818 † 2509-1891

Generatie 5
16 Hessel Broers Meyer * 18-04-1834 † 23-051913 ∞ 20-05-1865 met
17 Baukje Willems Jansma * 09-06-1843 † 13-101911
18 Steven Willems From * 20-08-1835 † 21-111911 ∞ 01-05-1863 met
19 Grietje Jans ten Hage * 02-02-1837 † 27-061908
20 Egbert Boelens * 26-07-1854 † 27-03-1942 ∞
03-08-1878 met
21 Dina Haak * 28-04-1854 † 10-07-1940
22 Klaas Zanstra * 09-09-1859 † 07-11-1887 ∞
24-05-1882 met
23 Pietje van der Sluis * 08-11-1857 † 25-061933
24 Thijs Aukes Zwart * 17-09-1847 † 10-02-1880
∞ 06-03-1868 met
25 Minke de Wagt * 21-05-1848 † 08-01-1918
26 Lourens Sybes Koster * 21-11-1849 † 27-021937 ∞ 24-06-1876 met
27 Saapke Jans Jongsma * 03-10-1857 † 30-111933
28 Jan Sietzes Sietzema * 28-10-1831 † 07-081892 ∞ 28-01-1871 met
29 Geertje Douna * 26-10-1836 † 06-01-1909
30 Jogchum Visser * 22-04-1839 † 22-05-1915 ∞
27-05-1871 met
31 Tjitske Bosma * 31-05-1845 † 07-12-1917

Generatie 6
32 Broer Uilkes Meijer * 24-12-1805 † 06-041866 ∞ 11-01-1834 met
33 Tjitske Hessels Reitsma * 17-01-1805 † 19-111866
34 Willem Johannes Jansma * 23-09-1799 † 1601-1866 ∞ 18-05-1822 met
35 Gieltje Harmens Lautenbach * 30-10-1801 †
20-07-1888
36 Willem Franzes From * 02-08-1804 † 07-011884 ∞ 20-06-1830 met
37 Bendina Stevens Veenstra * 29-04-1806 † 1502-1882
38 Jan Jans ten Haage * 29-08-1786 † 07-031858 ∞ 01-03-1814 met
39 Antje Eizes Draaistra * ca 1797 † 26-11-1871
40 Theunis Egberts Boelens * 02-04-1803 † 2112-1874 ∞ 11-03-1830 met
41 Sijtske Tjidsgers Meetsma * 28-12-1810 † 1103-1881
42 Sytse Jacobs Haak * 27-04-1824 † 05-03-1900
∞ 16-02-1850 met

Generatie 7
64 Uilke Cornelis Meyer * ca 1771 † 22-01-1847
∞k 10-12-1797 met
65 Antje Broers Meyer * 21-11-1768 † 26-051830
66 Hessel Jelles Reitsma * 26-12-1764 † 20-011818 ∞k 27-05-1798 met
67 Debora Johannes Botma * 06-11-1772 † 2203-1857
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107 Mayke Douwes Faber * 14-04-1799 † 05-011868
108 Anne Jans Jongsma * ca 1789 † 12-01-1838
∞ 28-05-1814 met
109 Ykjen Jans Sikkema * ca 1796 † 27-11-1868
110 Wybe Gosses Hulzinga * ca 1793 † 20-061830 ∞ 02-03-1824 met
111 Saapke Tabes Hoekstra * ca 1807 † 15-121825
112 Wijbe Sytzes Sytsma ~ 09-01-1757 † 06-061830 ∞k 15-06-1788 met
113 Fokjen Aizes ~ 02-10-1755 † 31-01-1825
114 Jan Gosses de Vries * 20-02-1775 † 09-091827 ∞k 29-09-1799 met
115 Rinske Egberts de Boer * 04-04-1771 † 1307-1817
116 Rinse Sjirks Douna * 25-07-1775 † 13-081819 ∞k 13-05-1799 met
117 Trijntje Sipkes Posthuma * 18-05-1779 † 0808-1847
118 Sipke Gjalts Lindeboom * ca 1769 † 12-081834 ∞ 1807 met
119 Geertje Pieters Wallinga * ca 1781 † 05-051844
121 Trijntje Jogchums * ca 1767 † 26-11-1835
122 Leffert Hendriks Hinkema ~ 02-11-1766 † 1609-1820 ∞k 03-05-1795 met
123 Grietje Jannes Sterkeboer * ca 1772 † 09-041843
124 Willem Annes Bosma * 22-02-1787 † 22-081844 ∞ 02-01-1812 met
125 Tjitske Abrahams de Jong * 13-04-1787 † 2804-1827
126 Wiebe Joekes de Vries * 26-12-1796 † 25-011886 ∞ 28-12-1815 met
127 Jitske Willems de Vries * 02-11-1789 † 0801-1854

68 Johannes Jans Jansma * 17-04-1759 † 08-091812 ∞k 11-11-1798 met
69 Akke Willems Dorenbos * 05-05-1778 †
70 Harmen Durks Lautenbach ~ 24-02-1767 † 0505-1833 ∞k 13-05-1792 met
71 Rinske Wybes * 04-08-1762 † 29-05-1810
72 Frans Minnes From * ca 1762 † 08-06-1847
∞k 27-09-1801 met
73 Janke Willems Rijske * 05-07-1783 † 11-061847
74 Steven Abrahams Veenstra ~ 09-10-1772 †
01-03-1849 ∞k 11-05-1800 met
75 Froukien Jans Dijkstra * 14-06-1775 † 06-051856
76 Jan Dirk Jansz ten Hagen ~ 01-01-1745 † 1790
∞k 06-04-1783 met
77 Aaltje Berends ~ 26-04-1767 † 20-05-1848
78 Eyse Eyses Draaistra * ca 1764 † 22-11-1827
∞k 02-11-1794 met
79 Elske Keimpes * ca 1765 † 05-12-1818
80 Egbert Boeles Boelens * 15-12-1774 † 11-081828 ∞k 05-06-1797 met
81 Aaltje Theunis de Haan * 12-01-1775 † 13-091853
82 Tjidsger Sybes Meetsma * ca 1771 † 14-111827 ∞k 02-06-1800 met
83 Aaltje Eizes Meyer * 27-12-1781 † 17-01-1848
84 Jacob Harms Haak * 22-01-1783 † 19-12-1857
∞k 15-02-1807 met
85 Sapke Hindriks Wijkstra ~ 31-10-1784 † 0810-1845
86 Jannes Douwes Pruim ~ 02-11-1788 † 12-031866 ∞ 17-11-1818 met
87 Albertje Heddes de Graaf * ca 1797 † 13-061884
88 Wijtze Jans Zanstra * 07-11-1799 † 22-121872 ∞ 14-05-1825 met
89 Freerkjen Jacobs Zijlstra * 16-12-1799 † 2107-1861
90 Klaas Ebeles van der Veen * 19-08-1785 † 2309-1832 ∞k 15-05-1808 met
91 Sjoerdje Hendriks de Haas * ca 1786 † 25-111841
92 Pieter Atzes van der Sluis * 16-08-1802 † 2802-1867 ∞ 24-06-1826 met
93 Wytske Ludzers Krol * 14-11-1801 † 02-091845
94 Klaas Diemers van der Meer * 21-12-1799 †
14-06-1863 ∞ 01-06-1822 met
95 Pietje Atzes van der Sluis * 21-02-1799 † 2508-1829
96 Tijs Aukes Zwarts * 23-07-1791 † 25-09-1861
∞ 03-02-1820 met
97 Geertje Andries van der Veen * 19-03-1795 †
27-08-1861
98 Hessel Jans Nieuwenhuis * ca 1785 † 13-091851 ∞k 02-10-1803 met
99 Antien Sijgers Lenstra * ca 1782 † 15-02-1843
100 Lieppe Gabriels * 02-10-1753 † 23-05-1811
∞k 07-01-1781 met
101 Fokjen Jans de Wacht * ca 1757 † 14-041848
102 Jacob Wijgers Dijkstra * 01-06-1765 † 021825 ∞k 15-09-1793 met
103 Aaltje Gaukes * < 1775 † 02-1825
104 Lourens Sybes Koster * 23-03-1789 † 03-071839 ∞ 07-08-1814 met
105 Klaaske Johannes Slotje * 10-04-1790 † 1411-1816
106 Willem Fokkes van Wiggeren * 04-08-1799 †
08-01-1868 ∞ 06-06-1819 met

Generatie 8
128 Cornelis Liebbes ~ 07-04-1719 † ∞k 14-091749 met
129 Corneliske Freerks * ca 1727 † 20-02-1816
130 Broer Pieters † ∞k 12-05-1765 met
131 Aaltje Sybes ~ 12-02-1736 †
132 Jelle Taekes † ∞ met
133 Maayke Hessels †
134 Johannes Nuttes Botma * 03-1744 † 08-051825 ∞k 01-01-1769 met
135 Tzietske Hessels ~ 14-06-1744 † 03-03-1817
136 Jan Baukes ~ 07-10-1725 † 13-06-1760 ∞k
28-01-1751 met
137 Jeltje Jans ~ 05-06-1725 †
138 Willem Hoites Doornbos * ca 1747 † 07-011819 ∞k 08-08-1773 met
139 Pyttie Folkerts ~ 05-11-1747 †
140 Dirk Cornelis Lautenbach ~ 22-09-1739 † 0106-1809 ∞k 20-05-1764 met
141 Aafke Harmens †
142 Wybe Allerts † ∞k 18-05-1760 met
143 Geeltie Hanses †
146 Willem Hendriks Riesenbrij † ∞k 24-12-1780
met
147 Janke Jakobus Bakker * ca 1754 † 02-021837
148 Abraham van 't Meulenbelt ~ 01-1741 † ∞k
14-06-1761 met
149 Berendina van de Schelfhorst ~ 26-08-1739 †
150 Jan Klazes ~ 02-02-1741 † ∞ met
151 Eltje Durks ~ 29-03-1736 †
152 Jan ten Hagen ~ 18-08-1715 † 09-01-1784
∞k met
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198 Sijger Jannes ~ 08-09-1743 † ∞k 26-051776 met
199 Janke Jans † 04-01-1807
200 Gabriel Lieppes ~ 21-10-1725 † ∞k 05-061746 met
201 Minke Geerts ~ 17-02-1726 †
202 Jan Douwes de Wagt * ca 1728 † 26-02-1813
∞k 28-11-1751 met
203 Geeske Rinses †
204 Wicher Franken Lap * 20-12-1726 † ∞k 1802-1759 met
205 Antje Luities * 10-06-1734 † 17-12-1814
206 Gauke Jakobs Hogeveen * ca 1743 † 07-011813 ∞k 18-02-1776 met
207 Grietje Aans van de Mud * ca 1739 † 28-061813
208 Zybe Lourens Koster ~ 09-10-1763 † 15-091805 ∞k 21-10-1787 met
209 Tjietske Barteles Boekhout ~ 21-11-1762 †
06-11-1833
210 Johannes Jans Slotje * 02-1754 † 18-10-1823
∞k 09-06-1776 met
211 Trijntje Lourens Koster ~ 05-12-1752 † 0812-1814
212 Fokke Wygers van Wiggen * 12-01-1774 †
18-10-1821 ∞k 24-08-1794 met
213 Dieuke Wouters * 27-06-1767 †
214 Douwe Feers † 1805 ∞k 16-04-1797 met
215 Antje Teunis Hager * 06-04-1777 † 21-121855
216 Jan Aukes ~ 16-01-1754 † 21-01-1800 ∞k
25-01-1778 met
217 Grietje Annes Annema * ca 1750 † 14-011825
218 Jan Andries Sikkema * 31-01-1768 † 25-051850 ∞k 03-02-1793 met
219 Aukje Johannes Halbesma * 12-09-1771 †
12-12-1847
220 Gosse Alles Hulsenga * ca 1757 † 14-06-1831
∞k 11-08-1782 met
221 Antje Jans Hulzinga * ca 1750 † 21-04-1820
222 Tabe Sanders Hoekstra * 06-05-1764 † 2210-1829 ∞k 06-08-1795 met
223 Ytje Gerks Hoekstra * ca 1765 † 31-01-1824
224 Sytse Jitses † ∞ met
225 Yttjen Aukes ~ 24-03-1726 †
226 Aize Jans ~ 21-09-1727 † ∞k 13-07-1749
met
227 Geeske Sakes †
228 Gosse Annes † ∞k 20-05-1770 met
229 Trijntje Jans ~ 17-09-1740 †
230 Egbert Teijes de Boer ~ 08-08-1734 † 10-051825 ∞k 13-05-1764 met
231 Jantje Alberts * 15-11-1736 † 08-10-1817
232 Sjierk Rinses [] 03-11-1791 ∞k 31-12-1769
met
233 Albertje Feijes * 15-12-1741 †
234 Sipke Sipkes † ∞k 05-1764 met
235 Marieke Popkes * ca 1738 † 06-03-1823
236 Gjalt Wybes Lindeboom * ca 1744 † 09-041822 ∞k 20-10-1765 met
237 Marijke Wiebes * ca 1740 † 06-08-1827
238 Pieter Lieuwes * ca 1742 † 04-02-1797 ∞
met
239 Antje Tjerks †
242 Jogchum Jogchums † ∞k 29-07-1759 met
243 Teedske Hessels †
244 Hinke Lefferts ~ 14-08-1735 † ∞k 06-051759 met
245 Folkie Sytses ~ 06-04-1737 †
246 Jan Harms Sterkeboer † ∞ met
247 Wietske Heddes †

153 Fenneken Hijink ~ 26-05-1715 †
154 Berent Alberts † ∞k 26-01-1755 met
155 Fetje Davids †
156 Eyse Kornelis ~ 15-11-1722 † ∞k 05-05-1754
met
157 Antje Harmens †
158 Keimpe Dirks ~ 23-01-1728 † ∞k 21-01-1751
met
159 Sike Jilles †
160 Boele Egberts Boelens * 1749 † 14-12-1822
∞ met
161 Inske Jans * ca 1752 † 09-02-1820
162 Theunes Jacobs † ∞k 19-08-1764 met
163 Sjoukje Tysses †
164 Sybe Tjidsgers Meetsma ~ 02-01-1714 [] 2208-1794 ∞k 05-05-1771 met
165 Grietje Jans †
166 Eize Davids Meyer ~ 06-01-1732 † 31-031808 ∞k 11-03-1781 met
167 Grietje Gerrits * ca 1740 † 27-09-1824
168 Harm Jacobs ~ 19-10-1721 † 24-02-1803 ∞k
12-05-1782 met
169 Grietje Klazens ~ ca 1755 † 27-11-1821
170 Hindrik Sytzes Wijkstra ~ 02-03-1755 † 2505-1823 ∞ met
171 Wytske Gerrits * ca 1764 † 25-01-1827
172 Douwe Thomas Pruim ~ 06-04-1755 † 30-031824 ∞k 08-01-1786 met
173 Klaaske Jannes ~ 12-02-1758 † 15-08-1833
174 Hedde Oedzes de Graaf * ca 1768 † 11-051843 ∞k 15-05-1796 met
175 Grietje Alberts de Vries * ca 1770 † 14-051843
176 Jan Willems Zanstra * 12-09-1765 † 25-071836 ∞k 21-05-1796 met
177 Aliet Wytzes * 03-05-1772 † 21-12-1854
178 Jacob Hendriks Zijlstra * ca 1773 † 23-091834 ∞k 19-05-1799 met
179 Wyberig Gabes Zijlstra * 28-04-1769 † 3110-1833
180 Abele Jannes † ∞k 08-03-1778 met
181 Geeske Berends †
182 Hendrik Jans de Haas * 20-06-1756 † 11-011820 ∞k 22-08-1784 met
183 Ietje Pieters Offringa ~ 22-07-1759 † 12-121831
184 Atze Hendriks van der Sluis * 05-04-1773 †
08-1803 ∞k 13-09-1795 met
185 Antje Pieters van der Werf * 17-01-1772 †
06-09-1853
186 Ludzer Gerrits Krol * 29-04-1769 † 02-071840 ∞k 23-08-1795 met
187 Vroukjen Sapes de Swart * 28-04-1776 † 0911-1847
188 Diemer Luitzens ~ 17-04-1763 † 22-08-1807
∞k 03-01-1790 met
189 Mettje Lieuwes van der Meer * 13-11-1767 †
27-12-1825
190 Atze Hendriks van der Sluis (nr. 184) * 0504-1773 † 08-1803 ∞k 13-09-1795 met
191 Antje Pieters van der Werf (nr. 185) * 17-011772 † 06-09-1853
192 Auke Tysses Zwarts ~ 12-05-1765 † 12-091827 ∞k 03-10-1790 met
193 Janke Jans * ca 1765 † 23-12-1808
194 Andries Jelles van der Veen * ca 1766 † 1305-1827 ∞k 30-11-1788 met
195 Antje Jans Veenstra ~ 08-10-1764 † 17-121818
196 Jan Thaekes ~ 01-05-1729 † 10-12-1767 ∞k
16-04-1775 met
197 Foekien Willems ~ 28-05-1756 †
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324 Jacob Folkerts † ∞ met
325 Aaltje Teunis †
326 Tys Daates ~ 10-09-1693 † < 06-06-1740 ∞
met
327 Wytske Harkes †
328 Tjidsger Sibis Meetsma ~ 23-02-1687 † ∞k
22-02-1713 met
329 Wietske Teunis †
332 David Broers (nr. 310) ~ 20-04-1704 † 041770 ∞ met
333 Hiltje Eises (nr. 311) ~ 13-06-1706 † 25-101744
334 Gerrit Ritskes ~ 22-04-1703 † ∞k 01-111724 met
335 Grietje Jans †
336 Jacob Harms † ∞k 19-04-1720 met
337 Antie Jans †
338 Klaas Willems † ∞ met
339 Agniete Jans †
340 Sijtse Sipkes ~ 18-12-1712 † ∞k 31-03-1748
met
341 Saapke Egberts * ca 15-04-1728 †
342 Gerrit Jacobs † ∞k 05-03-1758 met
343 Grietie Arents ~ 05-12-1734 †
344 Thomas Hotses ~ 27-08-1706 † ∞k 04-031753 met
345 Aafke Douwes †
346 Jan Wijbes ~ 13-03-1735 † ∞k 06-1757 met
347 Freeke Jans †
348 Oeds Heddes † ∞k 03-04-1768 met
349 Baukjen Roelofs †
352 Willem Karstes Sandstra * 05-02-1736 † 2404-1816 ∞k 02-04-1758 met
353 IJmkjen Berents †
354 Wijtze Volkerts * ca 1746 † 29-06-1809 ∞
met
355 Sjoukje Beenes * 25-10-1747 † 02-12-1834
356 Hendrik Fokkes † ∞ 1770 met
357 Freerkjen Jacobs ~ 23-10-1735 †
358 Gabe Goitzes ~ 16-12-1731 † 07-1781 ∞k
20-09-1761 met
359 Gerbrig Pieters † 11-1781
364 Jan Hendriks de Haas † 1796 ∞k 09-04-1752
met
365 Sjoerdtje Harkes †
366 Pyter Pylgers Offringa † ∞ met
367 Aafke Benjamins Stellingwerf ~ 03-08-1726 †
368 Hendrik Atzes van der Sluis * ca 1741 † 1906-1817 ∞k 10-05-1772 met
369 Pietje Jacobs * ca 15-07-1743 † 08-06-1811
370 Pieter Haijkes ~ 23-05-1734 † ∞k 22-041759 met
371 Antje Bouwes †
372 Gerryt Ludsers ~ 22-02-1728 † 09-07-1771
∞k 14-05-1758 met
373 Trijntje Kerstes Krol †
374 Sape Pieters * 18-10-1747 † 17-08-1779 ∞k
07-02-1773 met
375 Wytske Sybes ~ 16-03-1690 †
376 Luitjen Jans † 09-1778 ∞k 06-10-1743 met
377 Janke Diemers * 30-05-1722 †
378 Lieuwe Aans * 21-05-1724 † ∞k 25-01-1756
met
379 Pierkjen Klases * 05-10-1729 † 13-03-1819
380 Hendrik Atzes van der Sluis (nr. 368) * ca
1741 † 19-06-1817 ∞k 10-05-1772 met
381 Pietje Jacobs (nr. 369) * ca 15-07-1743 † 0806-1811
382 Pieter Haijkes (nr. 370) ~ 23-05-1734 † ∞k
22-04-1759 met
383 Antje Bouwes (nr. 371) †
384 Tijs Feddes * ca 1740 † ∞ met

248 Anne Willems Bosma ~ 11-01-1761 † 23-061816 ∞k 15-10-1786 met
249 Tjietske Johannes ~ 28-12-1766 † 31-011806
250 Abraham Tjietzes * 30-09-1760 † 14-02-1809
∞k 28-05-1786 met
251 Sytske Annes * ca 1760 † 06-11-1843
252 Joeke Berends de Vries * ca 1752 † 14-011829 ∞k 21-06-1789 met
253 Wytske Jurjens * ca 1746 † 26-01-1834
254 Willem Luijtsens de Vries * 14-10-1762 † 2603-1819 ∞k 22-07-1787 met
255 Doutsen de Vries ~ 11-12-1765 † 26-01-1845

Generatie 9
256 Liebe Jelles ~ 21-09-1684 † ∞k 31-01-1711
met
257 Gaitske Kornelis †
258 Freerk Sierds ~ 29-03-1705 [] 08-08-1757 ∞
met
259 Albertje Jans † 1742
260 Pyter Broers ~ 06-09-1696 † ∞k 12-04-1722
met
261 Baukjen Jans †
262 Siebe Ruirds ~ 14-08-1696 † ∞ met
263 Antie Tjerks ~ 21-12-1690 †
268 Nutte Hendriks * ca 1703 † ∞k 20-10-1726
met
269 Reemke Dirks ~ 19-08-1703 †
270 Hessel Douwes ~ 28-01-1703 † ∞k 03-071725 met
271 Botje Lieuwes ~ 25-08-1700 †
272 Bauke Jans † ∞k 15-02-1722 met
273 Trijntje Jurjens †
274 Jan Andries † 22-03-1751 ∞ met
275 Tjietske Wygers † 13-12-1759
276 Hoite Hillebrands ~ 01-1713 † ∞k 08-101743 met
277 Wypkjen Willems †
278 Folckert Hedzers ~ 23-09-1714 † ∞k 08-121743 met
279 Akke Beernts †
280 Cornelis Willems Lautenbach ~ 17-05-1703 †
∞ met
281 Aeltje Wiegers †
296 Geerligh Arentz van 't Mollenbeld † ∞k 1009-1735 met
297 Jenneken Derksen van Sendrink †
298 Hendrik van het Vrielink † 1761 ∞ met
299 Swenneken Hendriksen van de Schelfhorst †
300 Claas Everts ~ 26-08-1708 † ∞ met
301 Aeffje Jans ~ 05-12-1717 †
302 Dirk Pieters † ∞k 03-04-1735 met
303 Froukje Clases †
304 Jan ten Hage † 06-05-1715 ∞k 19-08-1694
met
305 Geesken Ubbinck * ca 1670 †
306 Garrit Nijenhuis ~ 05-07-1669 † ∞k 29-071714 met
307 Lijsabijtt Keunings ~ 06-09-1691 †
310 David Broers ~ 20-04-1704 † 04-1770 ∞ met
311 Hiltje Eises ~ 13-06-1706 † 25-10-1744
312 Kornelis Jouwerts † ∞ met
313 Lutjen Aijsses †
316 Dirck Fransen ~ 16-01-1698 † ∞k 29-011719 met
317 Beitske Uilkes ~ 06-02-1692 †
320 Egbert Teunis † ∞k 11-11-1748 met
321 Hiltje Hinnes †
322 Jan Janzen † ∞k 1740 met
323 Trijntie Hendriks †
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444 Sander Remmelts ~ 08-10-1730 † ∞k 10-051761 met
445 Trijntje Tabes * ca 1737 † 30-03-1807
446 Gerk Hepkes Hoekstra * 15-07-1739 † 30-031825 ∞k 01-05-1768 met
447 Trijntje Wygers * ca 1740 † 12-08-1810
448 Jitse Wybes † ∞k 28-02-1710 met
449 Sytske Jelles †
450 Auke Jans † < 11-12-1729 ∞ met
452 Jan Sybes ~ 08-03-1688 † ∞ met
453 Wytske Eits ~ 26-02-1699 †
454 Sake Uilkes † ∞k 06-05-1714 met
455 Fokje Reitses †
456 Anne Gosses † ∞ met
457 Tryn Wobbes †
458 Jan Frankes ~ 18-01-1689 † ∞k 26-02-1730
met
459 Jits Pyters ~ 25-02-1698 † 25-03-1777
460 Teije Egberts † 1744 ∞ met
461 Rinske Eises †
462 Albert Folkerts † ∞k 01-11-1733 met
463 Swopke Sigers * 18-08-1714 †
466 Feije Rinkes ~ 10-07-1712 [] 18-02-1776 ∞k
15-05-1735 met
467 Grietje Ottes †
468 Sipke Sipkes † ∞k 27-03-1729 met
469 Trijntje Sydses †
470 Popke Minderts † ∞ met
471 Tjitske NN †
472 Wybe Abes † ∞ met
473 Aaltje Gjalts †
474 Wiebe Aukes * ca 1697 † 1783 ∞k 25-101722 met
475 Aaltje Tjallinghs * ca 1695 † 01-02-1761
476 Lieuwe Tabes ~ 03-06-1714 † 1763 ∞ 10-111737 met
477 Antie Fockes ~ 04-12-1712 † 1766
486 Hessel Hendriks † ∞ met
487 Henke Everts †
488 Leffert Hendriks † ∞ met
490 Sytse Sierds ~ 05-10-1709 † ∞k 1733 met
491 Aeltje Joukes ~ 05-11-1713 †
496 Willem Annes * ca 1731 † 25-05-1809 ∞k 1205-1754 met
497 Aagje Engberts †
498 Johannes Gerryts † ∞k 03-09-1758 met
499 Grytje Jans †
500 Tjietse Feikes † ∞k 1756 met
501 Tjietske Abrahams †
502 Anne Tjerks † ∞k 21-05-1752 met
503 Aukjen Egberts †
504 Berend Joekes † ∞k 31-03-1743 met
505 Antie Gjalts †
506 Jurrien Jans † ∞ met
507 Neeltje Jans †
508 Luijtjen Jacobs ~ 18-11-1713 † ∞ met
509 Jitske Jans [] 03-04-1791
510 Gerryt Harmens de Vries † ∞k 19-02-1758
met
511 Fokeltje Tijmens †

385 Baukjen Aukes ~ 15-01-1741 † 31-12-1819
388 Jelle Wybes ~ 09-08-1719 † ∞k 19-12-1750
met
389 Geertjen Eizes †
390 Jan Geerts † ∞ met
391 Trijntje Hayes ~ 30-11-1738 †
392 Taecke Jans ~ 27-05-1672 † ∞k 06-09-1716
met
393 Aatie Pijtters ~ 25-04-1686 †
394 Willem Jans (Kuyper) [] 04-06-1789 ∞k 1208-1753 met
395 Tryntie Pyters [] 29-01-1777
396 Jannes Janz ~ 03-11-1710 † ∞k 09-12-1736
met
397 Sjouwkjen Sygers †
398 Jan Beerents † ∞k 18-10-1744 met
399 Antie Ebels †
400 Lieppe Gabriels † ∞k 1719 met
401 Feikjen Hendriks ~ 26-05-1692 †
402 Geert Hendriks † ∞k 10-01-1723 met
403 Rinske Alberts †
404 Douve Thysses ~ 25-08-1671 † ∞k 12-111713 met
405 Antje Lammerts ~ 16-03-1689 †
408 Franke Wijgers † ∞k 01-10-1724 met
409 Stijntje Coops ~ 30-01-1696 †
410 Luitjen Jacobs ~ 29-01-1708 † ∞ met
411 Luitje Jans ~ 25-03-1714 †
412 Jakob Gaukes † ∞ met
413 Altje NN †
414 Arend NN † ∞ met
416 Louwrens Claassen Koster ~ 21-02-1723 †
10-02-1791 ∞k 15-05-1746 met
417 Eelkje Teunis †
418 Bartel Gerbens Rijsinga ~ 08-11-1733 † ∞k
11-05-1760 met
419 Moerke Cornelis van Eck ~ 11-10-1733 † 1303-1818
420 Jan Johannes † ∞k 06-12-1750 met
421 Antje Sijmons †
422 Louwrens Claassen Koster (nr. 416) ~ 21-021723 † 10-02-1791 ∞k 15-05-1746 met
423 Eelkje Teunis (nr. 417) †
424 Wyger Gerbens † 04-1791 ∞k 24-03-1771
met
425 Doetje Vokkes ~ 03-02-1732 †
426 Wouter Jans ~ 18-12-1729 † 03-1793 ∞k 2612-1757 met
427 Antje Jentjes ~ 17-03-1737 †
428 Feer Douwes ~ 11-12-1729 † ∞k 26-05-1756
met
429 Maike Tjeerds ~ 06-03-1735 †
430 Teunis Jans Hager † 12-11-1783 ∞k 1772
met
431 Klaaske Gerrits de Haan † 16-07-1785
432 Auke Jans ~ 22-06-1732 † 03-1762 ∞k 1908-1753 met
433 Aukjen Rijkles ~ 14-01-1731 †
434 Anne Teunes † ∞k 25-04-1745 met
435 Lijsbet Tjeerds †
436 Andries Jans * ca 1720 † 05-07-1788 ∞k 0706-1756 met
437 Lijsbert Sikkes Sikkema * ca 1738 † 24-061822
438 Johannes Douwes * ca 1716 † 24-02-1780 ∞
met
439 Eelkjen Halbes * 06-12-1728 † 04-05-1810
440 Alle Gosses ~ 08-08-1723 † ∞k 18-03-1753
met
441 Antje Wybes * ca 1730 †
442 Jan Jelkes † ∞ met
443 Rixtje Adzers †

Generatie 10
512
513
516
517
520
521
524
525
526
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Jelle Fockes † ∞ met
Auck Liebes †
Sierd Tjibbes † ∞ met
Tett Sierts †
Broer Pijtters † ∞k 17-02-1695 met
Baukje Arends †
Ruiert Sybes † ∞k 1684 met
Wytske Geerts †
Tjeerck Melles † ∞ met

711 Limke Wopkes * ca 1725 †
714 Jacob Aukes † ∞ met
715 Antje Freecks †
716 Goitzen Pyters ~ 26-09-1697 † ∞k 23-061724 met
717 Foekjen Ruurds †
728 Hendrik Heines † ∞k 09-11-1731 met
729 Janke Tijsses * ca 1710 †
730 Harke Roels ~ 03-05-1696 † 02-1776 ∞k 1803-1714 met
731 Trijn Kornelis ~ 07-07-1695 †
732 Pylger Jetzes ~ 17-03-1689 † ∞k 18-05-1710
met
733 Trijntje Pieters ~ 23-08-1685 †
734 Benjamin Stellingwerf ~ 25-12-1696 † 1780
∞k met
735 Ydtie Eites Offringa ~ 28-03-1704 †
736 Atze Hendriks † ∞ met
737 Sjoukjen Douwes †
738 Jacob Sytses † ∞k 10-1723 met
739 Sytske Taekes ~ 27-10-1700 †
740 Haike Tymens † ∞k 12-07-1733 met
741 Frouk Pyters †
742 Bouwe Annes † ∞k 1736 met
743 Janke Lubberts †
744 Ludzer Gerryts † ∞k 04-05-1727 met
745 Sophia Jans †
746 Kerst Brants † ∞k 08-02-1733 met
747 Hinke Oulkes †
748 Pyter Jakobs ~ 09-09-1708 † 16-04-1771 ∞k
01-03-1733 met
749 Frouk Saapes ~ 17-07-1712 †
750 Sybe Annes † ∞k 21-04-1689 met
751 Antje Wyberens †
752 Jan Luitjes † 12-05-1759 ∞k 18-01-1711
met
753 Lientje Sjoerds † 07-06-1764
754 Diemer Hendrixs ~ 07-09-1694 † ∞k 28-121721 met
755 Antje Roels ~ 03-06-1694 †
756 Aent Dyrks † ∞k 24-05-1722 met
757 Trijntie Lieuwes †
758 Claas Piers † ∞ met
759 Mettje Jurjens †
760 Atze Hendriks (nr. 736) † ∞ met
761 Sjoukjen Douwes (nr. 737) †
762 Jacob Sytses (nr. 738) † ∞k 10-1723 met
763 Sytske Taekes (nr. 739) ~ 27-10-1700 †
764 Haike Tymens (nr. 740) † ∞k 12-07-1733
met
765 Frouk Pyters (nr. 741) †
766 Bouwe Annes (nr. 742) † ∞k 1736 met
767 Janke Lubberts (nr. 743) †
768 Fedde Tjieerds ~ 06-08-1710 † ∞k 11-011733 met
769 Tytie Tijsses * ca 1705 †
770 Aucke Douwes * ca 1710 † ∞ met
771 Wimke Pyters * ca 1710 †
776 Wybe Jelles † ∞k 17-05-1717 met
777 Fettie Andries ~ 05-01-1696 †
778 Eise Tjerks ~ 15-02-1691 † ∞k 30-12-1714
met
779 Ykjen Louws †
780 Geert Jans ~ 25-12-1712 † ∞k 1738 met
781 Hincke Lefferts ~ 31-07-1712 †
782 Haye Hedmans ~ 27-04-1690 † ∞k 04-121733 met
783 Antje Harmens †
784 Jan Taeckes † ∞ met
785 Morke Annes † 19-12-1709
786 Pyter Keimpes † ∞k 13-05-1683 met
787 Trijntie Foppes †

527 Aaltje Harkes †
536 Hendrik Nitterts † ∞k 03-1702 met
537 Renskie Cornelis †
538 Dirk Jacobs † ∞ met
539 Hansen Willems †
540 Douwe Jacobs † ∞k 13-01-1689 met
541 Jetske Hessels †
542 Lieuwe Sjeerps † ∞k 26-10-1697 met
543 Trijntje Ripperts †
552 Hillebrand Jans † ∞k 06-1705 met
553 Doutien Hoites †
556 Hedser Melles ~ 28-09-1690 † ∞k 07-081712 met
557 Wytsche Folckerts †
560 Willem Lautenbach ~ 03-08-1655 † ∞ met
561 Sarai Dirks Couperus * 04-1659 †
592 Arent van 't Mollenbeld † ∞ met
594 Derk van Sendrink † ∞ met
596 Jan Alberts te Vrielink † ∞k 15-09-1700 met
597 Jenneken Tijhoff †
598 Hendrik Arents van de Schelfhorst † ∞ met
599 Berentjen Gerritsen †
600 Evert Remmelts † ∞ met
601 Antie Franckes †
602 Jan Reints † ∞ met
603 Trijntie Claeses †
608 Hindrick ten Hagen † ∞k 27-11-1664 met
609 Geescken Selleckinck †
610 Geert Ubbinck * ca 1620 † ∞ met
611 Geesken Geurkink * ca 1620 †
612 Berent Nijenhuis † ∞k 1671 met
613 Alken IJllebarg †
614 Derck Keunings † ∞k 26-06-1687 met
615 Jenneken Boorgerijnck †
620 Broer Pijtters (nr. 520) † ∞k 17-02-1695
met
621 Baukje Arends (nr. 521) †
622 Eijse Sijgers † 03-1707 ∞k 05-08-1688 met
623 Froukjen Binnes * ca 1661 † 1712
632 Frans Keimpes † ∞k 19-06-1687 met
633 Marijcke Dirx †
634 Uijlcke Dircks † ∞k 14-04-1686 met
635 Mincke Haeijes †
652 Date Thijssen † ∞k 22-04-1688 met
653 Foek Johannis †
656 Sybe Saekes † ∞k 09-05-1686 met
657 Wemmeltje Tiedgers †
664 Broer Pijtters (nr. 520) † ∞k 17-02-1695
met
665 Baukje Arends (nr. 521) †
666 Eijse Sijgers (nr. 622) † 03-1707 ∞k 05-081688 met
667 Froukjen Binnes (nr. 623) * ca 1661 † 41990
668 Ritske Gerrits † ∞ met
669 Aeltje Martens †
680 Sipke IJpes * ca 1680 † 1761 ∞k 23-01-1705
met
681 Antie Berents ~ 22-01-1682 †
682 Egbert Rutgers ~ 28-11-1706 † ∞ met
683 Teeske Hindriks †
684 Jacob Hanses † ∞k 1723 met
685 Wijtske Roels ~ 18-03-1694 †
686 Arent Jacobs † ∞k 30-09-1729 met
687 Annechien Luitjes ~ 09-03-1703 †
688 Hotse Thomas † ∞k 11-1699 met
689 Jeltje Alles †
692 Wijbe Luitjens ~ 07-11-1694 † ∞k 11-111731 met
693 Berentjen Reinders ~ 28-02-1692 †
704 Kerst Jans † ∞k 13-12-1722 met
705 Grietje Hindriks †
710 Beene Roels † ∞k 26-09-1745 met
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884 Jelke Jans † ∞ met
885 Grietie Fokkes †
886 Adser Hessels † ∞ met
887 Antie Douwes †
888 Remmelt Sanders ~ 26-12-1701 † ∞ met
889 IJetscke Hindriks †
890 Tabe Jacobs † ∞k 18-05-1732 met
891 Grietje Eebles †
892 Hepke Saapes † 25-03-1754 ∞k 05-06-1735
met
893 Ytie Gerks * ca 1715 † 28-09-1781
894 Wyger Martens * ca 1695 † 03-11-1751 ∞k
27-04-1721 met
895 Antje Clases * ca 1700 † 06-02-1775
904 Sijbe Aijses † < 1722 ∞ met
905 Hiltje Martens † 04-1731
906 Eijte Hendriks † < 19-07-1722 ∞k 04-1694
met
907 Sjoukje Douwes †
908 Wlcke Saeckes ~ 20-12-1663 † ∞ met
916 Franke Jelkes † ∞ met
917 Lutger Jans †
918 Pijter Jannes † ∞k 17-04-1687 met
919 Antje Sickes †
920 Engbert Teyens † 1725 ∞ 1667 met
921 Siordtie Engbertsdr †
924 Folckert Claases † ∞k 13-05-1694 met
925 Jantjen Harmens †
926 Siger Eijses † ∞k 11-1711 met
927 Trijntje Roels ~ 14-11-1686 †
932 Rinke Johannes [] 28-07-1763 ∞ met
933 Wubbe Everhards Greven †
948 Aucke Wiebes † ∞k 09-12-1694 met
949 Maryeke Alberts †
950 Tjalling Joekes * ca 1660 † 23-08-1718 ∞
met
951 Antje Tjepkes * ca 1675 † 1719
952 Tabe Lieuwes † ∞ met
953 Antje Reitses †
954 Focke Melles † ∞ met
955 Aaltje Pieters †
980 Sierd Clases † ∞ met
981 Grytje Wopkes †
982 Joucke Roels † ∞ met
983 Folkje Carstens †
994 Engbert Hendricks * ca 1705 † ∞ met
995 Claeske Hayes * ca 1705 †
996 Gerryt Johannes † ∞k 20-07-1732 met
997 Sytske Roels †
998 Jan Geerts † ∞k 05-1735 met
999 Tjitske Jakobs †
1016 Jacob Luytzens † ∞k 06-1708 met
1017 Antie Hendrix †
1018 Jan Feijes † ∞k 12-1711 met
1019 Ymkie Willems †

792 Jan Jannes Boosman † ∞k 1708 met
793 Jantje Roelofs †
800 Gabriel Lippes ~ 23-09-1666 † ∞ met
801 Martjen Ryencks * ca 1665 †
802 Hendrik Sierds † ∞k 13-02-1688 met
803 Taetske Hessels ~ 10-03-1672 †
804 Hendrik Wobbes † ∞k 13-02-1659 met
805 Doetje Jelkes ~ 26-01-1655 †
806 Albert Tjebbes ~ 19-11-1665 † ∞k 20-051694 met
807 Mincke Gerckes ~ 27-12-1676 †
808 Thysse Douves * ca 1640 † ∞k 21-04-1671
met
809 Antje Minses * ca 1645 †
810 Lammert Gosses † ∞k 10-04-1687 met
811 Fockje Harmens ~ 29-11-1674 †
818 Coop Andries † ∞k 23-11-1694 met
819 Trijntje Luickes †
820 Jacob Harmens † ∞k 23-02-1686 met
821 Antje Luytjens †
822 Jan Uilkes † ∞k 20-12-1711 met
823 Jantjen Luitjens ~ 11-02-1691 †
832 Claas Lourens ~ 30-08-1696 † ∞k 24-051722 met
833 Lysbeth Jans ~ 29-10-1699 †
834 Teunis Jelles † ∞k 25-09-1718 met
835 Fokeltie Corneles †
836 Gerben Bartels ~ 07-10-1708 † ∞k 12-111730 met
837 Goikjen Jacobs ~ 29-09-1709 † 27-12-1789
838 Cornelis van Eck † 08-05-1742 ∞k 1722 met
839 Tjietske Jans †
844 Claas Lourens (nr. 832) ~ 30-08-1696 † ∞k
24-05-1722 met
845 Lysbeth Jans (nr. 833) ~ 29-10-1699 †
846 Teunis Jelles (nr. 834) † ∞k 25-09-1718 met
847 Fokeltie Corneles (nr. 835) †
850 Focke Ruijrds * 02-03-1707 † ∞k 01-07-1731
met
851 Aafke Willems †
852 Jan Dircks † ∞k 29-03-1722 met
853 Dieuke Wouters †
854 Jentie Hendriks ~ 29-06-1704 † 1781 ∞k 2908-1728 met
855 Hinke Lieuwes † 1777
856 Douwe Jans † ∞k 1723 met
857 Durkje Douwes †
858 Tjeerd Halbes ~ 03-11-1700 † 12-12-1781
∞k 25-01-1733 met
859 Grietje Jans †
864 Jan Aukes ~ 08-05-1709 † 12-06-1776 ∞k
14-10-1731 met
865 Rinske Sikkes * ca 1710 †
866 Rijkle Jans Fink † ∞ met
868 Teunis Annes † ∞ 1717 met
869 Antje Gerbens †
872 Jan Andries * 1676 † 03-12-1737 ∞ met
873 Aagtie Keimpes * ca 1685 † 12-01-1765
874 Sikke Johannis * ca 1710 † 30-01-1787 ∞k
26-10-1732 met
875 Sjeuke Foekes * ca 1710 † 16-12-1789
876 Douwe Johannes * 17-08-1690 † 24-08-1778
∞ 1715 met
877 Blijke Sytses * 1690 † 1724
878 Halbe Halbes † 20-11-1732 ∞ met
879 Antje Harmens † 19-01-1733
880 Gosse Sjoeks † ∞k 30-04-1719 met
881 Uylkjen Aeles †
882 Wiebe Aukes (nr. 474) * ca 1697 † 1783 ∞k
25-10-1722 met
883 Aaltje Tjallinghs (nr. 475) * ca 1695 † 01-021761

Generatie 11
1112 Melle Jans † ∞k 02-04-1671 met
1113 Fritzen Riencks †
1120 Pietter Willems Lautenbach * ca 1625 † 0601-1673 ∞k 22-05-1653 met
1121 Catharina Schaefbanck †
1122 Theodorus Couperus * ca 1626 † 19-091684 ∞ met
1123 Geertie Clases †
1192 Albert Vrielink †
1194 Gerrit Tijhoff †
1196 Arent van de Schelfhorst †
1198 Gerrijt van 't Uilenreef †
1216 Willem ten Hagen †
1218 Berent Selleckinck †
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1602 Rienck Bootes † ∞k 1660 met
1603 Martie Waetzis †
1606 Hessel Lenses ~ 31-12-1648 † ∞k 29-101671 met
1607 Wytske Freercks †
1610 Jelke Rinnerts ~ 26-01-1655 †
1612 Tyebbe Gerrits † ∞k 15-05-1657 met
1613 Eelk Wybrens †
1614 Gerck Wopkes † ∞k 30-01-1676 met
1615 Bauck Tiercks †
1616 Douwe Jaspers † ∞ met
1617 Agniet Douwes †
1618 Mense Geeles †
1640 Harmen Jacobs ~ 06-10-1633 †
1646 Luitjen Jans †
1664 Lourens Clasen ~ 28-08-1672 † < 20-041715 ∞k 10-11-1695 met
1665 Maertje Sybrants †
1666 Jan Martens † ∞k 24-06-1694 met
1667 Lysbeth Jans ~ 15-02-1674 †
1668 Jelle Joosten † ∞ met
1669 Aaltie Sioukes †
1672 Bartel Scheltes ~ 18-02-1672 † ∞k 09-121694 met
1673 Aaltje Wiebes ~ 13-09-1674 †
1674 Jacob Jacobs † 1718 ∞k 04-01-1705 met
1675 Yfke Bauckes * ca 1685 †
1688 Lourens Clasen (nr. 1664) ~ 28-08-1672 †
< 20-04-1715 ∞k 10-11-1695 met
1689 Maertje Sybrants (nr. 1665) †
1690 Jan Martens (nr. 1666) † ∞k 24-06-1694
met
1691 Lysbeth Jans (nr. 1667) ~ 15-02-1674 †
1692 Jelle Joosten (nr. 1668) † ∞ met
1693 Aaltie Sioukes (nr. 1669) †
1700 Ruird Minnes † ∞k 04-06-1693 met
1701 Doetje Tjeerds †
1708 Hendrick Pyters † ∞ 1696 met
1709 Vroukje Harmens †
1716 Halbe Tjeerds † 26-01-1721 ∞k 18-011691 met
1717 Maycke Luytiens ~ 30-01-1671 †
1728 Auke Jans (nr. 450) † < 11-12-1729
1732 Jan Fink †
1744 Andries Taeckes * ca 1645 † 1725 ∞ 1670
met
1745 Rinscke Jans * ca 1647 †
1746 Keimpe Sydses † ∞ met
1747 Hylk Jans †
1748 Johannes Tjebbes * ca 1675 † 05-01-1765
∞ 1699 met
1749 Janke Thijssens †
1750 Foeke Tjepckes * ca 1680 † 05-11-1750 ∞
met
1751 Lysbert Ypes * ca 1680 †
1752 Johannes Lieuwes * ca 1632 † ∞k 1681 met
1753 Auck Aebles * ca 1655 † 04-12-1691
1754 Sytse Lieuwes * 1643 † 14-03-1723 ∞ 1681
met
1755 Ymkjen Hendriks †
1764 Aucke Wiebes (nr. 948) † ∞k 09-12-1694
met
1765 Maryeke Alberts (nr. 949) †
1766 Tjalling Joekes (nr. 950) * ca 1660 † 23-081718 ∞ met
1767 Antje Tjepkes (nr. 951) * ca 1675 † 1719
1772 Hessel Adsers † ∞ 1687 met
1773 Antie Gerbens †
1774 Douwe Rienx † ∞ 1681 met
1775 Rixt Swetses †
1776 Sander Jans † ∞k 04-1691 met
1777 Ale Cornelis †

1222 Harmen Geurkink * ca 1589 †
1224 Tonnis Nijenhuis †
1226 Hijndrick IJllebarg †
1228 Jan Mennijnck †
1246 Binne Freercx † ∞ met
1247 Hiltje Harmens †
1334 Binne Freercx (nr. 1246) † ∞ met
1335 Hiltje Harmens (nr. 1247) †
1362 Berendt Geerdts † 03-10-1683
1364 Rutgert Egberts † ∞k 08-1704 met
1365 Foek Johannis (nr. 653) †
1370 Roel Jans †
1374 Luitjen Jans † ∞k 1700 met
1375 Pietertjen Egberts †
1384 Luitjen Wijbes ~ 29-04-1670 † ∞k 27-041690 met
1385 Hijlke Riets ~ 30-12-1666 †
1386 Reiner Dercks ~ 01-03-1671 † < 22-121700 ∞k 23-02-1690 met
1387 Marrien Jacobs ~ 17-11-1667 †
1408 Jan Hanses † ∞ met
1409 Aefke Kerstes †
1432 Pyter Goytsens † 03-11-1710 ∞k 24-021696 met
1433 Antie Gabes † 23-03-1720
1460 Roel Harmens † ∞k 10-04-1687 met
1461 Sioertie Harckes †
1462 Cornelis Alberts * ca 1675 † ∞k 19-05-1689
met
1463 Antje Feddes †
1464 Jetse Sickes ~ 19-03-1661 † ∞k 17-091682 met
1465 Tyet Pylgroms ~ 26-10-1659 †
1466 Pyter Gerryts ~ 15-11-1657 † ∞k 28-011683 met
1467 Baefke Claesen † < 27-05-1694
1468 Age Bouwens † ∞k 17-07-1687 met
1469 Antie Juriens †
1470 Eite Aernts Offringa * ca 1670 [] 28-02-1742
∞k 29-03-1696 met
1471 Rinske Bangma [] 27-11-1739
1478 Taecke Tieerds † ∞k 10-09-1682 met
1479 Antie Jans †
1496 Jacob Lamberts †
1498 Saape Ruerds † ∞k 02-06-1709 met
1499 Hylkjen Sjoerds †
1508 Hendrick Dymers † ∞k 15-08-1680 met
1509 Jantje Sybrants Rhoda †
1510 Roel Alles † ∞k 30-07-1693 met
1511 Wytske Reyners †
1526 Taecke Tieerds (nr. 1478) † ∞k 10-09-1682
met
1527 Antie Jans (nr. 1479) †
1536 Tjeerd Pieters † 22-02-1710 ∞k 03-031695 met
1537 Grietje Feddes ~ 23-01-1678 †
1538 Tijs Jannes † ∞k 16-06-1695 met
1539 Tiet Eeryts †
1554 Andries Piers † ∞k 1691 met
1555 Sjouckjen Fockes † 1705
1556 Tjerk Eises † ∞k 06-04-1690 met
1557 Maeycke Binnes †
1560 Jan Geerts ~ 31-01-1675 † ∞k 19-03-1702
met
1561 Rixtie Wierds †
1562 Leffert Jans †
1564 Hedman Haeyes † ∞k 11-03-1688 met
1565 Wemke Fockes †
1574 Foppe Fransen † ∞k 13-07-1651 met
1575 Aef Romkes † 06-1676
1600 Libbe Gabriels † ∞k 26-12-1665 met
1601 Antje Harmens †
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1784
1785
1788
1688
1789
1790
1791
1816
1852
1688
1853
1854
1855

3377 Trijntje Lourens Burenstein (nr. 3329) †
3380 Marten Jansen ter Herne (nr. 3332) † ∞k
04-12-1667 met
3381 Lijsbet Jans (nr. 3333) †
3382 Jan Dirxs (nr. 3334) †
3432 Tjeerd Halbes † ∞ met
3433 Sipk Thomas †
3434 Luijtjen Jelles † 04-07-1696 ∞ met
3435 Tryntje Pytters † 22-09-1719
3488 Taecke Gjelts * ca 1620 † ∞ met
3489 Antje Ubeles * ca 1620 †
3490 Jan Sickes * ca 1615 † 1655 ∞ 1635 met
3491 Trijntje Deddes * 1608 † < 1655
3496 Tjebbe Johannes * 1634 † 1721 ∞ met
3497 Gertie Montes * ca 1635 †
3498 Thijs Clases † ∞ 1676 met
3499 Leentje Fopkes †
3500 Tjepcke Foeckes †
3504 Lieuwe Sytzes * ca 1605 † 13-01-1662 ∞
1630 met
3505 Jidtie Taeckes * ca 1600 †
3506 Abele Wygers * ca 1594 † < 07-03-1670 ∞
1654 met
3507 Betske Tierkx * ca 1625 † ca 1700
3508 Lieuwe Sytzes (nr. 3504) * ca 1605 † 13-011662 ∞ 1630 met
3509 Jidtie Taeckes (nr. 3505) * ca 1600 †
3550 Swetse NN †
3568 Claes Geerts † ∞ 1655 met
3569 Maria Sapedr †
3570 Hepke Fockes † ∞ 1652 met
3571 Bauck Hedmans †
3576 Benne Geerts † ∞ 1659 met
3577 Wijtske Johannes †
3578 Wieger Johannes † ∞ met
3579 Ymke Harts †
3582 Wieger Johannes (nr. 3578) † ∞ met
3583 Trijntie Swetses †
3706 Abele Ayses † ∞ met
3707 Wimke Gosses †
3708 Heine Roels * ca 1640 † > 1685 ∞ met
3709 Hylk Tjerts † > 1685

Saape Klaases † 14-12-1739 ∞k 1682 met
Foeck Hepckes †
Marten Binnes * ca 1665 † 17-02-1730 ∞
met
Siouck Wijgers * ca 1667 † 22-03-1741
Claes Jetses † ∞ 16-04-1694 met
Giscke Wijgers * ca 1672 †
Saecke Wlkes †
Eijse Sijgers (nr. 622) † 03-1707 ∞k 05-08met
Antje Ebeles * ca 1658 † < 1685
Roel Heins * ca 1665 † > 1731 ∞ met
Swopke Reins † 1698

Generatie 12
2240
1597
2241
2244
2245
2444
2494
2495
2670
2671
2768
2770
met
2771
2772
2773
2774
2775
2928
2929
2930
2932
met
2933
2934
2935
2940
2941
3016
3017
3018
3072
3073
3074
3075
3120
3148
3200
3201
3206
3212
3213
3280
3281
3328
3329
3332
met
3333
3334
3344
3345
3346
3347
3376
met

Wilhelmus Henricusz Lautenbach * 17-12† 15-04-1657 ∞ met
Theuntje Pytters †
Jan Jans * ca 1595 † ∞k 16-02-1620 met
Dieuckien Symons †
Berent Goerkink * ca 1557 †
Harm Willems † ∞ met
Froukje Ebeles †
Harm Willems (nr. 2494) † ∞ met
Froukje Ebeles (nr. 2495) †
Wibe Willems † 27-09-1673
Riet Onnes ~ 09-08-1629 † ∞k 16-10-1659
Albertien Arents ~ 13-03-1636 †
Derck Lubbes † ∞k 09-05-1669 met
Berentien Reiners ~ 25-06-1643 †
Jacop Jannes † ∞k 04-02-1655 met
Trijn Geerts ~ 08-05-1631 †
Sicke Clasen † < 19-05-1695 ∞ met
Rins Thietses † 10-1695
Pelgrim Franses †
Gerryt Pyters † 14-03-1678 ∞k 12-05-1652
Trijntie Kryns † ca 17-04-1675
Claes Jans † ∞ met
Trijn Tjerds †
Arend Baniers Offringa † ∞ met
Hinckien Wilts †
Dymer Pyters † ∞k 08-10-1637 met
Ibell Hendryckx †
Sibrant de Rhode †
Pieter Roelefs † ∞k 1659 met
Hiemcke Tieerts † < 03-09-1686
Fedde Sierks † 01-06-1705 ∞ met
Trijn Jans †
Geert Jans †
Frans NN †
Gabriel Ofkes † ∞ met
Ipke Lubbes †
Waatse Sibrens †
Linse Willems ~ 14-12-1645 † ∞ met
Feyck Hessels ~ 31-12-1648 †
Jacob Harmens † ∞k 29-04-1632 met
Swaen Jochems †
Claes Dirxs ~ 25-06-1626 † ∞ met
Trijntje Lourens Burenstein †
Marten Jansen ter Herne † ∞k 04-12-1667

Generatie 13
4480
4488
5540
5541
5542
1635
5543
5546
5547
5550
5551
6400
6401
6656
6657
6658
6659
6690
6691
6752
1622
6753
6754
met
6755
6980
6981

Lijsbet Jans †
Jan Dirxs †
Schelte Pauls † ∞k 19-03-1671 met
Aelcke Bartels ~ 12-01-1651 †
Wiebe Gerbens † ∞ met
Aetke Rinses †
Claes Dirxs (nr. 3328) ~ 25-06-1626 † ∞
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Hendrick Lutenbach †
Jan Johanniszn †
Onne Hermans † ∞ met
Jelle Alberts †
Arent Tijsen † < 10-12-1654 ∞k 22-11met
Fenne Tiebbes †
Reiner Tammes † ∞ met
Sitische Steffens †
Geert Steffens † ∞ met
Marretien Tammes †
Ofke Johannes † ∞ met
Rienks NN †
Dirck Jans † 17-03-1636 ∞k 07-1622 met
Jick Tiummesdr †
Lourens Lourens Buieresteyn † ∞ met
Jancke Jansdr †
Bartel Jansens † ∞ met
Grietje Wisses †
Dirck Jans (nr. 6656) † 17-03-1636 ∞k 07met
Jick Tiummesdr (nr. 6657) †
Lourens Lourens Buieresteyn (nr. 6658) † ∞
Jancke Jansdr (nr. 6659) †
Sicke Teunis * ca 1590 † ∞ met
Jelske NN * ca 1590 †

6982
6983
7000
1663
7001
1703
7008
7009
7012
7013
7014
7016
7017
7136
7137
7142
met
7143
7152
7153
7166

14003 Pijtie Jacobs †
14024 Folckert Wybes * ca 1535 † ca 1615 ∞ met
14025 Baerte Engbertsdr * ca 1539 † 1618
14026 AEbele Geerts * ca 1534 † ∞ met
14027 Luydts Gaytses * ca 1532 † ca 1602
14284 Sybren Hartmans † ∞ 1620 met
14285 Bauck Eelckensdr †
14286 Wyger Folckerts (nr. 7012) * 1558 † 1623
14286 Mary Aebeles (nr. 7013) * ca 1560 † > 0707-1625

Dedde Harts * ca 1582 † ca 1635 ∞ met
Aets Wygers * ca 1585 † ca 1650
Foecke Tjepckes * ca 1625 † 1674 ∞ 30-04met
Elck Douwes Hobbema * ca 1641 † 08-06Sytse Sjoerds * ca 1575 † ∞ met
Jacobi Stoffels †
Wyger Folckerts * 1558 † 1623 ∞ met
Mary Aebeles * ca 1560 † > 07-07-1625
Tjerck Theunis †
Sytse Sjoerds (nr. 7008) * ca 1575 † ∞ met
Jacobi Stoffels (nr. 7009) †
Geert Binnes † ∞ met
Sytske Jouwerts †
Hedman Sybrands * ca 1600 † < 1634 ∞

Generatie 15
27932 Folckert Wybes (nr. 14024) * ca 1535 † ca
1615 ∞ met
27933 Baerte Engbertsdr (nr. 14025) * ca 1539 †
1618
27934 AEbele Geerts (nr. 14026) * ca 1534 † ∞
met
27935 Luydts Gaytses (nr. 14027) * ca 1532 † ca
1602
28004 Hessel Douwes Hobbema * ca 1575 † 1645
∞ 1596 met
28005 Aeck Abbesdr * ca 1575 †
28006 Jacob Meintes * ca 1580 †
28572 Folckert Wybes (nr. 14024) * ca 1535 † ca
1615 ∞ met
28573 Baerte Engbertsdr (nr. 14025) * ca 1539 †
1618
28574 AEbele Geerts (nr. 14026) * ca 1534 † ∞
met
28575 Luydts Gaytses (nr. 14027) * ca 1532 † ca
1602

Foeck Wygers * ca 1600 † 1651
Geert Binnes (nr. 7136) † ∞ met
Sytske Jouwerts (nr. 7137) †
Swetse NN (nr. 3550) †

Generatie 14
12800 Johannes Uffckes * ca 1540 †
12802 Rienck Gabriels † ∞ met
12803 Wigbolts †
13316 Lourens Burenstein †
13508 Lourens Burenstein (nr. 13316) †
13966 Wyger Folckerts (nr. 7012) * 1558 † 1623
∞ met
13967 Mary Aebeles (nr. 7013) * ca 1560 † > 0707-1625
14002 Douwe Hessels Hobbema * 1598 † 1662 ∞
1641 met
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De uitschietende tak van Hessel Douwes Hobbema
In dit laatste deel van de kwartierstaat worden de kwartiernummers achterwege gelaten.
Ze worden namelijk gigantisch groot tot 117457305601 bij Jel Ludigman en verliezen
daarmee hun verwijzende functie. De nadere gegevens van de weergegeven kinderen
waarvan de namen vetgedrukt zijn, zijn eenvoudig te vinden in de voorgaande generatie.

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)
Douwe Folkerts Hobbema, geboren omstreeks 1555. Hij trouwde met Houck Jelles. Kind uit dit
huwelijk:
I.
Hessel Douwes Hobbema, geboren omstreeks 1575 (zie 28004 in generatie 15).

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)
Folckert Hessel Hobbema, geboren omstreeks 1535. Kind uit onbekende relatie:
I.
Douwe Folkerts Hobbema, geboren omstreeks 1555
Jelle Hoytes Hobbema. Hij trouwde met Syouck Bottes. Kind uit dit huwelijk:
I.
Houck Jelles

Generatie 18 (edelouders)
Hessel Hobbema, geboren circa 1505 in Dronrijp. Kinderen uit onbekende relatie:
I.
Folckert Hessel Hobbema, geboren omstreeks 1535.
II.
Gerrolt Hessels Hobbema, geboren omstreeks 1535 in Witmarsum.

Generatie 19 (edelgrootouders)
N... Dyes Hobbema, geboren omstreeks 1470. Kinderen uit onbekende relatie:
I.
[waarschijnlijk] Fonger Hobbema, geboren omstreeks 1490.
II.
Hessel Hobbema, geboren omstreeks 1505 in Dronrijp.

Generatie 20 (edelovergrootouders)
Dye (Sjaardema van) Hobbema, geboren omstreeks 1425. Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud,
omstreeks 1450 met Catharina. Catharina is weduwe van Hette Taeckes Hania. Kinderen uit dit
huwelijk:
I.
Both Dyes Hobbema, geboren omstreeks 1450. Both is overleden op vrijdag 31 maart
1503 in Dronrijp, ongeveer 53 jaar oud. Notitie bij Both: Zij erfde Hobbema State. Both
trouwde met Rienck Douwes van Glins. Rienck is geboren omstreeks 1435.
II.
N... Dyes Hobbema, geboren omstreeks 1470.

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)
Sicke Allarts Sjaardema, geboren in 1387 in Franeker. Sicke is overleden in 1452 in Franeker,
64 of 65 jaar oud. Functie: vanaf 1413 Rechter (namens sate Kinghum) Hij trouwde, ongeveer 23
jaar oud, omstreeks 1410 in Dronrijp met de ongeveer 30-jarige Both Dyes Hobbema, geboren
omstreeks 1380 in Franeker. Both is verleden in 1444, ongeveer 64 jaar oud. Kinderen uit dit
huwelijk:
I.
Edewert Sickes Sjaardema, geboren in 1412 in Franeker. Edewert is overleden op
vrijdag 8 november 1510 in Franeker, 97 of 98 jaar oud. Edewert trouwde, ongeveer
23 jaar oud, omstreeks 1435 met Douwe Tjaerds (Groestra) Aylva, ongeveer 25 jaar
oud. Douwe is geboren in 1410 in Witmarsum, zoon van Tjaert Epes Aylva en Swob
Juws Juwinga. Douwe is overleden in 1482 in Franeker, 71 of 72 jaar oud.
II.
His van Sjaerda, geboren omstreeks 1415. His trouwde, ongeveer 15 jaar oud,
omstreeks 1430 met Wytze Oenes Oenema, ongeveer oud. Wytze is geboren
omstreeks 1400.
III.
[misschien] Doedt Sickes Sjoorda, geboren in 1418 in Franeker. Doedt is overleden na
1476 in Kollum, minstens 58 jaar oud. Doedt trouwde, ongeveer 17 jaar oud,
omstreeks 1435 met Gercke van Herwey, ongeveer 20 jaar oud. Gercke is geboren
omstreeks 1415. Gercke is overleden vóór zondag 11 november 1487, ten hoogste 72
jaar oud.
IV.
Jelle Sickes Sjaardema, geboren in 1420 in Franeker. Jelle trouwde met Teth Upckes
Burmania. Teth is geboren omstreeks 1420 in Hitzum, Franekeradeel, dochter van
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Upcke Renicks Burmania en Geel Lollesdr Ockinga. Teth is overleden in 1513, ongeveer
93 jaar oud.
V.
Dye (Sjaardema van) Hobbema, geboren omstreeks 1425.
VI.
Allert Sickes Sjaarda, geboren omstreeks 1425 in Franeker. Allert is overleden in 1471
in Groningen, ongeveer 46 jaar oud. Notitie bij overlijden van Allert: Overleden ten
gevolge van de gijzeling vetkopers. De Friese landen waren aan het einde van de 15e
eeuw het strijdtoneel van conflicten tussen de Schieringers en Vetkopers. Deze twee
partijen leefden in voortdurende onmin met elkaar. In 1498 kreeg de Saksische heerser
Hertog Albrecht van Saksen heerschappij over de Nederlandse provincie Friesland
toegewezen van Maximiliaan I, keizer van het Heilige Roomse Rijk. Met name
Schieringers ontvingen Albrecht van Saksen met open armen omdat daarmee de
alsmaar groeiende macht van de stad Groningen over de Friese landen werd ingedamd.
Echter waren niet alle Friezen even blij met deze komst en Leeuwarden liep voorop in
de strijd tegen de nieuwe heerser voordat de overname in 1498 definitief een feit werd.
Allert trouwde met Engele Oedsinga. Engele is geboren omstreeks 1410. Engele is
overleden op vrijdag 7 juni 1476, ongeveer 66 jaar oud. Notitie bij Engele: Mogelijk
een dochter van Homme Oedtsma en Jel Sytzes Martena.
VII.
Taecke Sjursma Sjoorda, geboren omstreeks 1430 in Kollum. Taecke is overleden in
1477, ongeveer 47 jaar oud.
VIII. Sybe Sjoorda, geboren omstreeks 1435 in Kollum. Sybe is overleden in 1490 in Kollum,
ongeveer 55 jaar oud. Functie: Mederechter (in 1482)

Generatie 22 (edeloudouders)
Allart Douwes (Sjaerda) Sjaardema, geboren omstreeks 1360 in Franeker. Allart is overleden
in 1395, ongeveer 35 jaar oud. Notitie bij Allart: Hij woonde op Sjaerdemahuis te Franeker. Zijn
vrouw Edwert hertrouwde met Goffe van Tamminga, zoon van Rombert van Tamminga (daarom
heet Allart in het stamboek van de Friese adel per abuis eveneens Goffe in plaats van Allart).Hij
trouwde met Edwert Hobbesdr Gerbranda, geboren omstreeks 1370. Edwert trouwde (2) met
Goffe Romberts Tamminga. Kinderen uit dit huwelijk:
I.
Ybel Allarts (Ebel) Sjaardema, geboren omstreeks 1380 in Franeker. Ebel is overleden
na 1467 in Terschelling, minstens 87 jaar oud. Ebel trouwde, ongeveer 30 jaar oud,
omstreeks 1410 met Ziwaert Poppes (Sjoerd) Popma, ongeveer 30 jaar oud. Sjoerd is
geboren omstreeks 1380, zoon van Poppe Sjoerds Popma en Ebel. Sjoerd is overleden
op dinsdag 23 juni 1467 in Terschelling, ongeveer 87 jaar oud. Functie: Grietman van
Terschelling
II.
Sicke Allarts Sjaardema, geboren in 1387 in Franeker.
Dye Nzn Hobbema. Kind uit onbekende relatie:
I.
Both Dyes Hobbema, geboren omstreeks 1380 in Franeker.

Generatie 23 (edeloudgrootouders)
Douwe Sjaardema (afbeelding zijn wapen), geboren omstreeks 1340 in Franeker. Notitie bij
Douwe: Noemt zich later Sicke Siarda, wonende op Sjaerdema State. Hij trouwde met Catharina
Franses (Trijn) Roorda, geboren in 1355 in Tzummarum. Trijn is
overleden in 1418 in Franeker, 62 of 63 jaar oud. Zij is begraven in Anjum.
Notitie bij overlijden van Trijn: Begraven in het klooster van Anjum. Notitie
bij Trijn: Zij woonde op Sjaerda Huys. Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjaardema, geboren omstreeks 1355. Zij trouwde met Broer
Bonninga. Broer is geboren omstreeks 1350.
II. Magdalene Douwes Sjaardema, geboren omstreeks 1357. Magdalene
is overleden in maart 1424 in Anjum, ongeveer 67 jaar oud. Magdalene
trouwde met Ruyrdt Agges Albada. Ruyrdt is geboren omstreeks 1350, zoon
van Agge Ruyrdts Albada. Ruyrdt is overleden in 1423 in Goënga, ongeveer
73 jaar oud.
III.
Allart Douwes (Sjaerda) Sjaardema, geboren omstreeks
1360 in Franeker.
IV.
Catharina Douwesdr van Sjaerda, geboren in 1362 in Franeker. Catharina trouwde met
Goffe Ruurts Roorda. Goffe is een zoon van Ruurd van Roorda en Ath Jaersum. Goffe is
overleden vóór 1455.
V.
Goffe Sjaardema, geboren in 1367 in Franeker.
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Hobbe Gerbranda, geboren omstreeks 1340 in Almenum. Hij trouwde met Katharina
Feddekodr Wijarda, geboren omstreeks 1340. Kinderen uit dit huwelijk:
I.
Wybrandt Hobbes Gerbranda, geboren in 1361 in Almenum. Wybrandt is overleden in
1427 in Minnertsga, 65 of 66 jaar oud. Beroep: Boer. Wybrandt: (1) trouwde, ongeveer
19 jaar oud, omstreeks 1380 met Syts Tziercksdr Hermana, ongeveer 20 jaar oud. Syts
is geboren omstreeks 1360 in Minnertsga. Syts is overleden in 1405 in Minnertsga,
ongeveer 45 jaar oud. (2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1410 met
Gerlandt Lollesdr Ockinga, ongeveer 30 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Wybrandt
en Gerlandt: Noemde zich later Wybrandt Hobbes Hermana. Woonde (mogelijk omdat
zijn vrouw enig kind was) op Hermana State. Zijn kinderen heten later ook Hermana.
Gerlandt is geboren omstreeks 1380 in Burgwerd. Gerlandt is overleden op zaterdag 17
januari 1456 in Minnertsga, ongeveer 76 jaar oud.
II.
Tjets Hobbes Gerbranda, geboren in 1363 in Almenum. Tjets trouwde, 21 of 22 jaar
oud, in 1385 in Wijnaldum met Sicke Nijenhuis, ongeveer 20 jaar oud. Sicke is geboren
omstreeks 1365.
III.
Edwert Hobbesdr Gerbranda, geboren omstreeks 1370.

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

Sicke Zyaerda van Franeker (afbeeldingen: Sjardemahuis), geboren vóór 1313. Sicke is
overleden op zondag 25 september 1345 in Warns, minstens 32 jaar oud. Notitie bij Sicke: Tot
Stamvader van het geslacht Sjaardema wordt gewoonlijk gesteld: Sicke Sjaerdema, die in 1313
leefde, en, in den oorlog tegen de Hollanders, sneuvelde, 25 September (anderen zeggen 26 of 27
September) 1345; zie Winsemius, fol.189b en 206h. Hij had Sjardemahuis te Franeker, op
aandrang van zijnen zoon, van het oosten naar het westen willen verplaatsen, maar het bleef
achter, uit hoofde van een zekere voorspelling, welke het ten sterkste afried, en, daar er nog eene
andere voorspelling bestond, inhoudende, dat het Geslacht: Sjaerdema spoedig zou uitsterven,
wanneer er geen Sicco meer op de Stins woonde, deed Sickes weduwe haren zoon Douwe zijns
vaders naam aannemen. Het oudste Wapen der: Sjaerdemaas is de klimmende leeuw van keel op
een veld van goud; zie: nr. 182, hoewel sommigen hunner eenen leeuw van goud op een veld van
lazuur hebben gevoerd. Na het versterven van dien leeuw, had Valerius Cangha (Watze
Cammingha) voorzegd, zou men er leliën in planten, welke echter weinig tieren zouden. Dit deed
Douwe, of misschien eerst zijn zoon Goffe: die voerde altoos, rechts, eene halve lelie van goud,
links eene dergelijke, gehele, lelie, met drie sterren van hetzelfde metaal, alles op een veld van
lazuur, in het midden van hetwelk eene pijl van zilver, met de punt opwaarts, geplaatst was. Den
helm dekte eene kroon van goud, waaruit eene lelie van goud voortsproot; zie: nr.183. Men mag
den eerstgemelden Sicke voor een achterkleinzoon van beroemden Potestaat van gelijken naam
houden. [bron: Stamboek van den Frieschen adel] Hij trouwde met Edwert. Kinderen uit dit
huwelijk:
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I.
II.

Sjaerdema. Zij trouwde met Schelte Liauckama.
Douwe Sjaardema, geboren omstreeks 1340 in Franeker.

Frans Goffes Roorda, geboren ca. 1300 in Tzummarum. Kinderen uit onbekende relatie(s):
I.
Johan Franses Roorda, geboren omstreeks 1325 in Tzummarum. Notitie bij Johan: In
het jaar 1181 - zegt Bbk - leefden Johan en Refridus Roorda, onder welke namen wel
geene andere personen bedoeld worden dan de zonen van Frans Goffes Roorda, Johan
en Ruurt, hiervoor in de algemene inleiding tot de Familie: Roorda vermeld. Zij
stichteden, in het dorp Tjummarrum, een zeer sterk Kasteel, tegen de invallen der
Noordmannen. Dat Kasteel werd, in het jaar 1477, ingenomen, uitgeplunderd en
verbrand, door de Abt van Lidlum en Wijhe van Grovestins, die daarmee wraak namen
van zekere beleediging, welke de Abt weleer van Johan Roorda had moeten ondergaan;
zie: Algem. inl. en Roorda, met de baar, inleiding. Uit gemelde Johan en Ruurt
stammen alle andere: Roordaas af, hoewel men ze niet in eene geregelde orde van hen
kan afleiden, gelijk wij in gezegde inleiding reeds hebben opgemerkt.
Daarom laten wij hen nu verder daar, en nemen tot algemeenen Stamvader eenen:
Johan Roorda, wiens zoon Goffe omstreeks het jaar 1416 geleefd heeft, en die tot
kleinzoon heeft gehad: Refridus (of: Ruurt) Roorda, van wien men in vele oude en
echte Charters gewag gemaakt vindt. Johan schijnt eene zuster te hebben gehad, met
name: Trijn, gehuwd aan Douwe Sickes Sjaerdema. De naam van Johans vrouw kent
men niet, maar, gelijk reeds gezegd is, verwekte hij: Goffe Roorda. [bron: Stamboek
van den Frieschen adel]
II.
Catharina Franses (Trijn) Roorda, geboren in 1355 in Tzummarum.
Feddeko D. Wiarda, geboren omstreeks 1310 in Goutum. Feddeko is overleden na maandag 30
april 1369, minstens 59 jaar oud. Kind van uit onbekende relatie:
I.
Katharina Feddekodr Wijarda, geboren omstreeks 1340.

Generatie 25 (edeloudbetovergrootouders)
Goffe Franses Roorda, geboren omstreeks 1270. Kind uit onbekende relatie:
I.
Frans Goffes Roorda, geboren omstreeks 1300 in Tzummarum.

Generatie 26 (edelstamouders)
Frans Goffes Roorda, geboren omstreeks 1235. Kind uit onbekende relatie:
I.
Goffe Franses Roorda, geboren omstreeks 1270.

Generatie 27 (edelstamgrootouders)
Goffe Franses Roorda, geboren omstreeks 1200. Kind uit onbekende relatie:
I.
Frans Goffes Roorda, geboren omstreeks 1235.

Generatie 28 (edelstamovergrootouders)
Johan Franses Roorda, geboren omstreeks 1170. Johan is overleden in 1224, ongeveer 54 jaar
oud. Notitie bij Johan: Nadat de invallen van de "northmon" (de Vikingen) tot een einde waren
gekomen, beleefde Friesland een periode van bloei. In de 12e eeuw werden grote delen van het
land ingedijkt, waardoor er meer land voor landbouw en veeteelt beschikbaar kwam. Daarnaast
vestigden de eerste kloosters zich in Friesland. Bij het in cultuur brengen van het land waren zij
van groot belang. Door die ontwikkelingen ontstonden ook grootgrondbezitters. Zij speelden in de
nederzettingen waar ze woonden een grote rol. Zij zorgden voor werkgelegenheid, lokale
rechtspraak, bescherming en lieten kerken bouwen. In Genum, niet ver van Hogebeintum, waren
de Roorda’s zo’n hoofdelingenfamilie. Zij bezaten de meeste grond rondom Genum en lieten de
boerderij Roordastate bouwen. Hoewel er nu niets meer van over is, hebben zij waarschijnlijk in de
12e eeuw een voor die tijd hypermodern stenen huis (stins) laten bouwen. Naast de Roorda’s van
Genum waren er ook - waarschijnlijk verwante - Roorda’s in Kubaard en Tzummarrum. Van de
Roorda’s uit de vroege middeleeuwen is weinig overgeleverd. Wel weten we dat een Roorda van
Genum (Ruerdt?) en zijn broer (Johannes?) aan de vijfde kruistocht hebben deelgenomen. In 1216
was Olivier van Paderborn, een Duits scholasticus, in Friesland geweest om op te roepen deel te
nemen aan die kruistocht. Friezen waren ook bij eerdere kruistochten fanatieke deelnemers en het
feit dat er kruizen in de lucht zweefden tijdens de preken van meester Olivier deed veel Friezen
besluiten "het kruis op te nemen". Er was de organisatoren van de kruistocht veel aan gelegen
Friezen te kunnen overhalen. Zij zullen niet zulke mooie harnassen hebben gehad als de Fransen
en de Engelsen, maar zij hadden een enorme vechtlust, stonden altijd vooraan op het slagveld en
hadden een indrukwekkend uiterlijk: lang, schobbejakken (jassen van lappen gekookt leer), lange
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polsstoksperen en een grotendeels kaalgeschoren hoofd (alleen bovenop lieten ze een soort
hanenkam van haar staan). Van (Ruerdt) Roorda van Genum is het volgende verhaal overgeleverd.
Een Moorse prins van enorme afmetingen, daagde de christenen uit tot een tweekamp. Roorda van
Genum nam de uitdaging van de reus aan. Friezen waren echter geoefende tweekampvechters.
Thuis in Friesland werden vetes geregeld met een tweekamp uitgevochten. Dit is de Moorse prins
ook opgebroken, want Roorda wist hem te doden. Hij hakte het hoofd van de moor af en nam het
op de punt van zijn zwaard mee terug naar het kamp van de christenen. Als dank werd hij in de
ridderstand verheven en zijn familie voerde nog eeuwenlang het afgehakte hoofd van een moor in
hun wapenschild. De kruistocht had als doel de Arabische dynastie van de Ayyubiden uit te
schakelen die Palestina bezet hadden. Daarvoor werd Damiate in Egypte belegerd. Na een
jarenlange belegering werd de stad veroverd, maar doorstoten naar Caïro mislukte, waarmee de
hele kruistocht mislukt was. De Friezen waren daarvoor al weggetrokken, ontevreden over de buit
die hen na de plundering was toebedeeld en het feit dat de kerk het vredesaanbod van de
Ayyubiden had afgeslagen. De Friezen zijn na de moord op Bonifatius in rap tempo gekerstend. De
katholieke kerk stuurde priesters en bisschoppen, de Franken zorgden voor soldaten dat de
bevolking met het zwaard in de rug naar het doopvont werd gedreven. Er zullen vanaf die tijd veel
houten kerken gebouwd zijn. Pas in de twaalfde eeuw werden met ingevoerd tufsteen, kerken
gebouwd en in de dertiende eeuw werd bouwen met lokaal gebakken bakstenen een stuk
goedkoper. Het is zeer waarschijnlijk dat de Roorda’s de bouw van de kerk in Genum hebben
gefinancierd. Dat leverde hen ook het recht op de pastoor te benoemen. Zoals dat vaak ging, was
dat waarschijnlijk meestal een lid van de familie. In de kerk in Genum zijn nog altijd enkele op de
muur geschilderde kruizen te zien. Volgens de eigenaar van de kerk - de stichting Alde Fryske
Tsjerken - zijn het Maltezer kruizen. Hier is dan weer een link naar de kruistochten, want de
hospitaalridders van de Orde van St. Jan (Johannes de Doper, later de Maltezer Orde) namen ook
deel aan de kruistochten. De kruizen lijken echter ook sterk op het kruis zoals dat door de Duitse
hospitaalridders werd gebruikt. Er lijkt echter geen directe link tussen (de kerk van) Genum, de
Roorda’s en de beide ridderorden, die in Friesland enkele kloosters bezaten. De kruizen zijn
waarschijnlijk wijdingskruizen en er zullen oorspronkelijk twaalf van dergelijke kruizen te zien
geweest zijn, die bij de wijding van het gebouw tot kerk door de bisschop met chrisma werd
gezalfd. Bij de jaardag van kerkwijding brandden voor de wijdingskruisjes kaarsen op de
apostelkandelaars. Kind uit onbekende relatie:
I.
Goffe Franses Roorda, geboren omstreeks 1200.

Generatie 29 (edelstambetovergrootouders)
Frans Goffes Roorda, geboren omstreeks 1130. Notitie bij Frans: Frans Roorda, later
bijgenaamd: de oude. Deze toog, met Sippe Meckema, jongen Taecke Rinia, en Frans Aylva, naar
Lodewijck, Koning van Frankrijk (Louis VII regeerde 1136-1180), en diende hem, drie jaren lang.
Daarna wijdde hij zijnen arm, gedurende een jaar, aan den Koning van Schotland, Willem, en,
gedurende vijf jaren, aan de Koning van Engeland, Hendrick (Henry II regeerde 1154-1159),
daarna keerde hij weder t’ huis. Zijne gade, Barber Dekema, schonk hem twee zonen, -of, volgens
het: oude HS., maar éénen zoon, zijnde zijn tweede een bastaard geweest. ’t Waren Johan Roorda,
die, in of omstreeks 1224, in Brabant overleed en Ruurt Roorda. [bron: Stamboek van den
Frieschen adel] Hij trouwde met Barber Dekema. Kinderen uit dit huwelijk:
I.
Johan Franses Roorda, geboren omstreeks 1170.
II.
Ruurd Franses (Refridus) Roorda (afbeelding: Ridder
Roorda), geboren omstreeks 1180. Refridus is
overleden omstreeks 1228 in Jeruzalem, Israël,
ongeveer 48 jaar oud. Notitie bij Refridus: Ruurt
Roorda, overl. omstreeks 1228. Deze - zeggen de
gemelde aanteekeningen - was Leekebroeder in
Mariëngaarde, toen die van Roorda den Abt van
Lidlum, Aesge, die, even als zijne kloosterlingen, een
woest en wanvoeglijk leven leidde, afzettenden en
Ruurt in diens plaats stelden. Daarna handhaafden zij
ook de orde en tucht in het Klooster Anjum,
verhieven hem er tot Prior en voegden hem Reguliere
Kanonniken toe, - weshalve zij mogen geacht worden
geweest te zijn de stichters van hetzelfde Klooster,
waarin de Roordaas ook hunne begraafplaats hebben
gehad. Maar dat verhaal schijnt ons toe slechts te zijn
eene bewimpeling en vergoelijking van dat geen,
hetwelk, maar omstreeks 1468, is voorgevallen
tuschen de toenmalige Abten van Lidlum en Johan en
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Ruurt Roorda, van Tjummarrum, en waarvan zie: Roorda, met de baar, Inl. Hoe het zij,
Ruurt bleef althans geen Prior: in 1224 ging hij, met zijnen broeder en eenige andere
Edellieden, als; jonge Sijds Martena, Juw Hanses Offingahuizen, en Sipt Goslinga, naar
Brabant, om den Hertog Hendrick te dienen. Sipt Goslinga en Johan Roorda
sneuvelden, en daarop keerde Ruurt naar huis, om zijns broeders zaken te beredden.
Toen hij echter in 1228 vernam, dat Keizer Frederick II zich toerustte, ten einde
Jeruzalem weder aan de ongeloovigen te ontrukken, is hij met andere Friesche edelen
daarheen getogen, en werd eindelijk binnen die stad verraderlijk doorstoken, volgens
het: HS. in Bbk. De tweede zoon van Ruurt Haringhs Roorda, Johan Roorda, thoe
Tjummarrum en Kubaard, trouwde Eets Gerbranda, van Kubaard, en uit hem is,
volgens aangehaald: HS., gesproten Juw, de zoon van Johan Ruurts Roorda, met de
baar. Naar aanleiding daarvan zou de nederdalende lijn de volgende zijn, > Johan
Roorda, leefde omstreeks 1101 > Johan Roorda > Goffe Roorda, leefde omstreeks
1416 > Ruurt Roorda, overleed 1445 > Johan Roorda, overleed 1473 > Juw Roorda,
doch een ieder zal gevoelen, dat er schakels aan deze ketting ontbreken. Voor het
overige is het hier de plaats niet, om te onderzoeken, wat in bovengenoemde
overleveringen waar, of ten minst waarschijnlijk, is en wat niet waar kan zijn en
derhalve onwaar wezen moet, hetwelk eene geheele verhandeling vereischen zou. Wij
gaan liever over tot: Roorda, van Tjummarrum. [bron: Stamboek van den Frieschen
adel]

Generatie 30 (edelstamoudouders)
Goffe Ruurds (Godefridus) Roorda (afbeelding: het wapen zoals
Goffe dat voerde), geboren omstreeks 1075 in Berlikum. Godefridus is
overleden in 1141 in Spannum, ongeveer 66 jaar oud. Notitie bij
Godefridus: Goffe Roorda thoe Berlikum en Spannum. Friese edelman.
Deze trok twee malen naar het H. Land; eerst, in 1096, met eenige
andere Friesche Edelen, t: w: Tjepcke Forteman, Jarich Ludigman, Eelcke
en Sicke Liauckama, Obbe Hermana, Frederick Botnia, en Igo Galama.
Zij keerden naar Friesland terug, nadat zij Jeruzalem hadden helpen
innemen ten behoeve van Hertog Godtfriedt van Bouillon, die tot Koning
dier stad verheven werd. (Godfried stichtte het Koninkrijk Jerusalem.) Ten tweeden male toog
Goffe naar Jeruzalem, in 1101, met Homme Homminga, Sicke Cammingha, en Tjallingh Watzes
Ockinga. Boudewijn, Godtfrieds broeder (Godfried stierf in 1100), zat er toen op de troon en
ontfing hen zeer wel. Goffe bewees den Koning vele diensten, en moest, te diens begeerte, zijn
Wapen veranderen. Hemelhoog was hij te prijzen, en daarom voegde Boudewijn bij de
voorouderlijke lelie twee sterren van goud (op de voormalige plaatsen der rozen) en een halve van
zilver op het veld van lazuur, en zóó hebben zijne nakomelingen het behouden. Claer Fredericksd.
van Andélen, schonk hem Goffe twee zonen, t.w.: Godfriedt Roorda en Frans Roorda. [bron:
Stamboek van den Frieschen adel] Wapenafbeelding uit het wapenboek “Nederlandse Heraldiek,
voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten”, door de NV.
Koffie Hag mij (een publicatie uit november 1924). Dit is het wapen van Poppe van Roorda (anti
Spaans) van Tzummarum (17e eeuw), een tak van een zeer oud en bekend geslacht, aldus
genoemd naar het oude stamhuis. Hij trouwde met: Claer Frederichtsdr van Adelen, geboren in
1090. Claer is overleden in 1180 in Oosterbierum, 89 of 90 jaar oud. Zij is begraven in het klooster
van Lidlum. Notitie bij Claer: Claer kwam uit een bekend oud geslacht. In de grietenij Barradeel
hebben vroeger gebloeid de geslachten der Hermana’s, van hetwelk een de leden, met name
Hessel Hermana, die in het jaar 876 overleden is, de vierde Potestaat van Friesland en eenige
anderen Bevelhebbers bij de kruistochten zijn geweest; der Roorda’s of Roordama’s, vooral bekend
door hunne twisten met de Abten van het klooster Lidlum, onder welke ook onderscheidene uit
aanzienlijke geslachten, als van Liauckama, Roorda enz. geweest zijn; der Van Adelen,
afstammende van Adgillus II, Koning van Friesland, en in het laatst der 8e eeuw reeds bestaande;
der Liauckama’s, der Hottinga’s, der Harliga’s, der Harns en vele andere, die reeds land
uitgestorven zijn. Ook werden in deze grietenij geboren St. Frederik, de achtste Bisschop van
Utrecht, die uit het geslacht der van Adelen afstamde, en de beroemde zeeheld Tjerk Hiddes de
Vries, die, blijkens het doopboek van Sexbierum, op den 25 Augustus 1622 aldaar gedoopt is. Hij
sneuvelde den 4 Augustus 1666, als Vice-Admiraal van het Friesche eskader. [bron: Weblog over
de geschiedenis van de familie van Egten en Struik] Kinderen uit dit huwelijk:
I.
Godfriedt Goffes Roorda, geboren omstreeks 1120. Godfriedt is overleden in 1180 in
Oosterbierum, ongeveer 60 jaar oud. Functie: Abt van het klooster Lidlum.
II.
Frans Goffes Roorda, geboren omstreeks 1130.
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Generatie 31 (edelstamoudgrootouders)
Ruurt Haringhs Roorda, geboren omstreeks 1040 in Tzummarum. Notitie bij Ruurt: Ruurt
Roorda, die, gelijk v. A.v.C. zegt, dat blijkt uit de aanteekeningen van Douwe Roorda, den ouden,
van Ter Kaple, van welke aanteekeningen hij v. A.v.C. gebruik maakte, tot vrouw verkreeg, eene
enige dochter van het Huis te Kubaard, Ansck Joannama genaamd. Hij voegt erbij, dat gemeld Huis
nog lang den naam van: Joannama gedragen heeft. Daarentegen noemen het oude HS. en Bbk die
enige dochter van het Huis te Kubaard: Sijts Camstra. [bron: Stamboek van den Frieschen adel]
Hij trouwde met Ansck Joannama, geboren in 1042 in Kubaard. Kinderen uit dit huwelijk:
I.
Goffe Ruurds (Godefridus) Roorda, geboren omstreeks 1075 in Berlikum.
II.
Johan Ruurts Roorda, geboren in 1101 in Tzummarum. Johan is overleden in 1152 in
Kubaard, 50 of 51 jaar oud. Johan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1130
met Eets Gerbranda, ongeveer 20 jaar oud. Eets is geboren omstreeks 1110.

Generatie 32 (edelstamoudovergrootouders)
Haring Sybrens Roorda (Op de afbeelding de 12-jarige Haring), geboren
omstreeks 995. Haring is overleden na 1042, minstens 47 jaar oud. Notitie
bij Haring: Haringh Roorda, leefde in 1042. Deze reisde, met vele andere
Friesche Edelen, als: Aede Hessels Jongama, Sicke Sjaerda (Sjaerdama),
Upcke en Rienck Burmania, Douwe Offingahuizen, Gerrelt Herema, Sicke
Taeckes Tjaerda, en Haye Cammingha, tot den Keizer Hendrick III (keizer
van 1039-1046 en met een onderbreking tot 1056). Zij streden voor dezen,
eerst, tegen den Koning van Boheme, daarna, in Hongarije, bedreven vele
groote daden en kwamen, behalve Sicke Tjaerda, die in den oorlog
gebleven was, gezond en door behaalden buit verrijkt, in het Vaderland
terug. Popck Bonga, thoe Bongahuis te Berlikum, schonk Haringh een zoon:
Ruurt Roorda [bron: Stamboek van den Frieschen adel] Hij trouwde met
Popck Bonga, geboren omstreeks 1000 in Berlikum. Notitie bij Popck: toe
Bonga Huis Kind uit dit huwelijk:
I. Ruurt Haringhs Roorda, geboren omstreeks 1040 in Tzummarum.

Generatie 33 (edelstamoudbetovergrootouders)
Sybren Ruurts Roorda, geboren na 945. Notitie bij Sybren: Sijbren Roorda leefde nog in 1019,
en zou, na lang te hebben gestudeerd, getogen zijn tot den Hertog van Brabant, Hendrick I, en
dien zeer loffelijk gediend hebben. Hij keerde sedert naar Friesland terug en werd aldaar in vele
landszaken gebruikt. Hij verwekte bij Hil Haringhsd. Heringa: Haringh Roorda. [bron: Stamboek
van den Frieschen adel] Hij trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, omstreeks 985 met de ongeveer 35jarige Hil Haringsdr Asega, geboren omstreeks 950. Kind uit dit huwelijk:
I.
Haring Sybrens Roorda, geboren omstreeks 995.

Generatie 34 (voorouders)
Ruurt Johans Roorda, geboren omstreeks 900. Ruurt is overleden in 966, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Ruurt: Ruurt Roorda was een zeer geleerd man, die, en daarom, en om zijn grote feiten
en daden, in hooge achting stond bij den Duitschen Keizer Otto I. [bron: Stamboek van den
Frieschen adel] Hij trouwde met Hill Haersma, geboren omstreeks 920. Kind uit dit huwelijk:
I.
Sybren Ruurts Roorda, geboren na 945.
Haring Heringa, geboren omstreeks 920. Kind uit onbekende relatie:
I.
Hil Haringsdr Asega, geboren omstreeks 950.

Generatie 35 (voorgrootouders)
Johan Goffes Roorda, geboren omstreeks 845. Hij trouwde met Syts Douwesdr Hermana,
geboren omstreeks 860. Kind uit dit huwelijk:
I.
Ruurt Johans Roorda, geboren omstreeks 900.

Generatie 36 (voorovergrootouders)
Godefridus (Goffe) Roorda, geboren in 789. Notitie bij Goffe: Godefridus of Goffe Roorda zou,
samen met Magnus Forteman, naar Rome getogen zijn, en, nevens hem en andere Friezen (700),
in het jaar 809, die stad, welke tegen Karel oproerig geworden was en hem hare poorten niet wilde
openen, hebben ingenomen. ter belooning daarvan veroorloofde de Keizer allen Friezen, die mede
te Rome geweest waren, zijne Keizerlijke Adelaar ten halve in hun Wapen voeren, zoo als Goffe
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dan ook gedaan heeft, deelende hij zijn Schild in de lengte en plaatsende den halven Adelaar van
fabel op een veld van goud ter rechterzijde, welk voorbeeld altijd door alle Roordaas, van
Tjummarrum, en door andere Friezen in het algemeen, is gevolgd worden. De onderhaalde
woorden verdienen onze opmerkzaamheid: niet alle Friezen, maar alleen die, welke toen te Rome
geweest waren, en dus ook maar de nakomelingen van die - alleen, zouden voortaan den Adelaar
ten halve in hun Wapen voeren mogen, en ziedaar gewis de reden, waarom Jancke Douma, van
Oldeboorn, zich in zijn B.d.P., bl. 52, beklaagt, dat zoo velen, van wie het nog zou te bezien staan,
of zij daartoe het recht hebben, dien Adelaar evenwel in hun Wapen plaatsen. [bron: Stamboek
van den Frieschen adel] Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 830 in Tzummarum met de
ongeveer 30-jarige Ydtie Eites Forteman, geboren omstreeks 800. Kind uit dit huwelijk:
I.
Johan Goffes Roorda, geboren omstreeks 845.

Generatie 37 (voorbetovergrootouders)
Refridus (Ruurt) Roorda (afbeelding, wapen zoals Refridus
voerde), geboren omstreeks 755. Notitie bij Ruurt: Men verdeelt
deze
zeer
oude,
aanzienlijke,
machtige,
en
hoogst
opmerkenswaardige Familie in drie takken, waarvan men den eenen
Roorda van Tjummarrum heet, naar de voornaamste bezitting, het
oude Stamhuis; of wel: "Roorda met de halve maan", naar het
Wapen dat de Roorda’s van Tjummarrum voeren. Den tweede tak,
noemt men: "Roorda met de baar", naar het lambél, voorkomende
op het Schild, door denzelfden tot Wapen genomen; den derde
eindelijk: "Roorda van Genum", naar den hoofdzetel, of "Roorda met
het Moriaanshoofd", naar de kop op het Wapenschild. Voordat wij
echter ieder deze ieder dezer takken op zich-zelven behandelen,
moeten wij berichten, dat, volgens de oude aantekeningen in: Bbk
(het Burmaniaboek) en bij v.A.v.C. opgenomen, reeds in het jaar 778 N.C.G. zou geleefd hebben
Refridus (of Ruurt) Roordama, die, onder Keizer Karel den grooten, den Hertog der Saksers,
Widoekind, mede heeft helpen bedwingen en onderwerpen. (Wittekind doorstond dat groots, maar
hij werd uiteindelijk verslagen en gechristend met Charlemagne als zijn godsdienstig voorbeeld.)
Hij en zijne Friezen, die hij aanvoerde, kregen gemelde Hertog gevangen, en hij, Roorda, die, tot
op dien tijd toe, twee rozen van keel boven enen baar van fabel, op een veld van zilver, in zijn
Schild gevoerd had, bekwam toen van den Keizer een nieuw Wapen, te weten: eene lelie van goud
op een veld van lazuur. Het eerst vermelde Wapen was dat van die van Roordama (of RoordaBuur) - zoo werden de oudste Roordaas eigentlijk genaamd - in het algemeen en sedert
onheuchelijke tijden geweest. [bron: Stamboek van den Frieschen adel] Hij trouwde met Jel
Ludigman, geboren omstreeks 755. Kinderen uit dit huwelijk:
I.
Wybren Roorda, geboren omstreeks 785.
II.
Godefridus (Goffe) Roorda, geboren in 789.
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Wetenswaardigheden
Dubbele vermeldingen
Zoals op pagina 3 al aangegeven worden een aantal voorouders meerdere keren
vermeld. Dit kunnen we zien in de gegevens van de kwartierstaat bij de gegevens van de
generaties 5 tot en met 15. We zien daar bij nummer [190] Atze Hendriks van der
Sluis de toevoeging (nr. 184) achter zijn naam staan. Hij is de vader van zowel [92]
Pieter Atzes van der Sluis als van [95] Pietje Atzes van der Sluis. De zoon van
Pieter, [46] Atze Pieters van der Sluis trouwde op 26 mei 1855 met de dochter van
Pietje, [47] Metje Klazes van der Meer. Dit huwelijk van deze neef en nicht levert dus
dubbele vermeldingen op. Ook op verdere afstand van elkaar zijn voorouders aan elkaar
verwant. Zelfs Jelle Meijer en Grietje Zwarts zijn heel ver familie van elkaar. Op pagina
100 in bijlage III zien we daar informatie over. Daar wordt toegelicht hoe in de digitale
informatie meer te vinden is over aanverwantschappen van echtparen in het
voorgeslacht

Aantal gevonden personen
Als gekeken wordt naar de 1.047 gevonden voorouders, zien we dat in de digitale
gegevens van FlexiTree meer dan 3.600 persoonskaarten te zien zijn. Dit komt doordat
daar ook de kinderen die niet tot het voorgeslacht behoren. Daar worden ook hun
echtgenoten, eventuele kinderen en schoonouders getoond. In de kwartierstaat wordt in
de index de verwijzing doorgegeven van zelfs meer dan 4.300 personen. Hier wordt de
groei vooral veroorzaakt door de vermelding van getuigen.

Achternamen
In het direct voorgeslacht zijn algemene achternamen opgenomen, die rond 1811 door
meerdere personen zijn aangenomen. In verschillende schrijfwijzen kwam de naam
Meijer in 2007 voor bij meer dan 40.000 personen in Nederland met een sterke
concentratie in Amsterdam. In Smallingerland waren er net iets meer dan 200. Veel
minder mensen droegen toen de naam Boelens. Dat waren er in Nederland 2.000,
waarvan er 39 in Smallingerland woonden. De naam Zwarts kwam 1.226 keer voor in
Nederland, waarvan er 12 in de gemeente Smallingerland woonden. De naam Sietsma is
veel minder algemeen en werd 619 keer in Nederland gevonden, waarvan er 50 in
Smallingerland gevonden zijn. Ondanks dat dit toch wel een uitgesproken Friese naam is,
is het toch wel bijzonder dat deze naam juist in de gemeente Smallingerland het meest is
aangetroffen van alle gemeenten in Nederland.

Voornamen
Als we kijken naar de (vanuit de Thesaurus gestandaardiseerde) voornamen van de
eerste 10 generaties van het voorgeslacht (die meer dan 10 keer voorkomen), zien we
dat bij de mannen dit algemene Nederlandse namen zijn als Jan, Hendrik, Jakob en
Willem. Bij de vrouwen zien we juist iets meer Friese namen. Daar komen (in volgorde
van aantal treffers) de namen Antje, Trijntje, Aaltje, Grietje, Janke, Tjitske en Wietske
het meest voor.
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Bijlagen
Bijlage I: “Waarvan acte”
We mogen aannemen dat de meeste gegevens in de akten die we aantreffen in deze
genealogie en de bijbehorende digitale gegevens de waarheid bevatten. De waarheid
waarvan notarissen en ambtenaren van de burgerlijke stand akten opmaakten is echter
niet altijd betrouwbaar. Deze waren al dan niet hard aan het werk en waar gewerkt
wordt, worden ook fouten gemaakt. Het gaat dan vaak om kleine fouten zoals een
verkeerde leeftijd of een verkeerde naam van een ouder. Vooral bij overlijdensakten zien
we dat, waar vaak alleen maar mensen bij aanwezig waren die wat verder van de
overledene afstonden. Bij geboorteakten kunnen we ons voorstellen dat een vader nog
wel eens zenuwachtig was. Bij de huwelijksakten zien we echter regelmatig dat er nog
wel eens gewezen werd op fouten in andere akten. Daar was men schijnbaar iets
scherper aan het opletten. Anders is dat bij het oudste kleinkind van Froukien Jans
Dijksta.
Janke Willems From is de op 4 november 1830 geboren dochter van Bendina Stevens
Veenstra en Willem Franses From. Van haar zijn twee totaal verschillende
overlijdensakten te vinden.
De eerste overlijdensakte met nummer 85
van 27 augustus 1878 is van de gemeente
Smilde. Hierin staat dat de getuigen
verklaren dat: “Janke Willems From
gehuwd met Hendrik Oldenkamp, wonende
te Hijkersmilde, gemeente Smilde, van
beroep zonder, dochter van Willem Frans
From en van Bendina Stevens Feenstra,
beide overleden, uit welke zij geboren is in
de gemeente Ooststellingwerf, den tienden
April 1822, den zevenentwintigste dezer
maand Augustus des namiddags ten een
uur in haar huisje, wijk C, Nummer Een
duizend eenenzeventig, in de gemeente
Smilde in de ouderdom van vijfenvijftig
jaar is overleden.”
In de tweede overlijdensakte met nummer
186 van 30 december 1896 is van de
gemeente
Ooststellingwerf.
Hierin
verklaren de aangevers dat: “Janke
Willems From, oud zesenzestig jaar,
geboren te Haulerwijk, wonende te
Donkerbroek, arbeidster, dochter van
Willem Frans From en Bendina Stevens
Feenstra,
beide
overleden,
op
de
negenentwintigsten
dag
der
maand
December dezes jaars des voormiddags
ten elf ure, te Donkerbroek is overleden.”
(Onderaan de akte zien we trouwens gelijk
dat dit de laatste overlijdensakte van de
gemeente Ooststellingwerf was van het
jaar 1896.)
Als we teruggaan naar Smilde zien we dat “Janke Willems From, oud vijfendertig jaren,
van beroep dienstmeid, geboren te Haulwijk, alhier wonende, meerderjarige dochter van
Willem Frans From en Bendina Stevens Feenstra, beide overleden” – volgens de hier
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geciteerde huwelijksakte 1 van 18 januari 1866 trouwde met Hendrik Oldenkamp.
Hendrik was een 37-jarige landbouwer, die al twee keer weduwnaar geworden was.
Als bewijs van haar identiteit is door Janke
From een extract uit het geboorteregister
van Ooststellingwerf overlegd, dat zij op
14
januari
1866,
[zonder
kosten]
“ingevolge een certificaat van onvermogen
d.d. 30 december 1865 van den Heer
Burgemeester van Smilde” in Makkinga
had opgehaald.
In de huwelijksakte zien we vervolgens
staan: “verklarende de echtgenoote geen
schrijven te hebben geleerd.”
In de huwelijksakte stond dat haar ouders
overleden waren. Willem Franzes From is
echter pas overleden op 7 januari 1884 en
Bendina Stevens Feenstra op 15 februari
1882. Beide in Donkerbroek. Van het
overlijden van de ouders van Janke zijn
geen
bewijzen
overlegd
als
huwelijksbijlagen omdat Janke ouder dan
30 jaar was en dus geen toestemming van
haar ouders nodig had. Het gegeven dat
haar ouders overleden waren, zal zij zelf
mondeling hebben aangegeven. Uit dit
huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Van haar op 11 april 1815 te Donkerbroek
geboren en later in Haulerwijk wonende
tante Janke Frans From vinden we geen
overlijdensakte.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is de Janke Willems From die we vinden
in de huwelijksakte en overlijdensakte van de gemeente Smilde in werkelijkheid Janke
Frans From geweest. Volgens de huwelijksakte zou haar leeftijd aansluiten op haar
geboortedatum van 04 november 1830, maar de eigen verklaring rond het overlijden van
haar ouders zou dan niet kunnen slaan op de genoemde ouders, maar op de vader en
moeder van Janke Frans From. Haar ouders waren 3 dagen na elkaar in Haulerwijk
overleden op respectievelijk 8 juni 1847 en 11 juni 1847. In de eigen overlijdensakte is
ze inmiddels ouder en zou ze op 10 april 1823 geboren. Ook dit lijkt al iets meer aan te
sluiten op Janke Frans From die op 11 april maar in het jaar 1815 geboren was.
Er zijn twee mogelijkheden:
· De ambtenaar heeft per ongeluk een verkeerd extract van geboorte meegegeven
aan Janke From voor haar huwelijk, die deze niet kon lezen en bij het noemen van
de namen van haar ouders bij het voorlezen van de huwelijksakte niet heeft
gemerkt dat er iets niet klopte. De in de akte opgenomen geboorteplaats kwam
ook niet vreemd over omdat ze daar heeft gewoond.
· Een andere minder waarschijnlijke maar niet uitgesloten variant is, dat zij
moedwillig dit zo gelaten heeft of er zelfs op aangestuurd heeft, zodat zij minder
oud overkwam bij het huwelijk met Hendrik Oldekamp, die wellicht nog kinderen
hoopte te krijgen bij Janke, wat gezien haar werkelijke 50-jarige leeftijd bij haar
trouwen niet waarschijnlijk was.
Wat er ook gebeurde met de Janke From in Smilde. Voor mij staat vast dat de
ongehuwde Janke Willems From, die de dochter was van Willem Franzes From en
Bendina Stevens Veenstra is overleden op 66-jarige leeftijd op 29 december 1896 te
Donkerbroek.
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Bijlage II: Zekerheid over voorgeslacht
Onderzoek naar voorgeslacht blijft relatief. Vaak wordt gezocht naar de stamvader van
een bepaald geslacht. De oudste stamvader in de mannelijke lijn is in deze genealogie
[512] Jelle Fockes in generatie 10. De oudste gevonden stammoeder is [511]
Fokeltje (Vokeltje) Tijmens in generatie 9. Hoe zeker is het nu, dat Jelle ook echt de
ultieme voorvader is? Dat is statistisch gezien namelijk minder zeker dan dat Fokeltje in
het voorgeslacht terecht wordt opgenomen. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw – nu 50
jaar geleden - is op de biologische zekerheid van het voorgeslacht een andere zienswijze
dan vanaf die jaren 60.
Dit waren de jaren van seksuele revolutie, voorbehoedsmiddelen en “baas in eigen buik”.
Voor die tijd ging alles – zeker voor de vrouw – anders. Zelfs de akten geven aan, dat er
toen wel eens iets anders liep bij het zwanger raken dan was gepland. Dit vertaalt zich
vooral in de geboorte van kinderen van alleenstaande moeders, wat zich in deze
genealogie voor zover bekend slechts één keer voordoet. Ook eerste kinderen die binnen
de eerste 9 maanden van het huwelijk werden geboren waren meer regel dan
uitzondering. Daarnaast zijn er allerhande omstandigheden, die zich niet laten vertalen in
akten en onderzoek in archieven. Natuurlijk werden de meeste kinderen geboren uit de
ouders die in de akten werden genoemd. Daarentegen zullen er ook kinderen geboren
zijn, die binnen het huwelijk niet door de wettige vader zijn verwekt.
Als een kind uit een vrouw werd geboren, was dat toen ook zeker de biologische moeder.
De zekerheid dat het haar kind is, is dus 100%. Ergo: De kans dat Fokeltje Tijmens
terecht in het voorgeslacht wordt opgenomen is 100%.
In meerdere publicaties wordt ervan uitgegaan, dat vóór de jaren 60 de kans ongeveer 1
op 10 was, dat een vrouw zwanger was van een andere man. Dit is inclusief de “niet
terecht” door of bij een huwelijk erkende kinderen. (Niet voor niets had men de term
wettigen.) Niet elke vrouw met 10 of meer kinderen had er één van een ander. Echter
waren er ook vrouwen, die de lange dagen alleen thuis, ook wel eens anders
doorbrachten. Hierdoor brachten zij het persoonlijk percentage aanzienlijk hoger dan het
gemiddelde. Er werden niet voor niets geintjes gemaakt over thuisbezorgende slagers,
bakkers en melkboeren. Door de kieren van een grap fluit vaak de waarheid.
Bijgaand een tabel met de consequenties van
deze stelling. Dan nog lijkt die 10% hoog,
maar een viertal zaken noemen we nog:
· Scheiden was uitzondering. Ook als
men verliefd was op een ander.
· Vrouwen hadden een ondergeschikte
rol (niet alleen t.o.v. hun eigen man).
· Men leefde in oude tijden aanzienlijk
losser dan nu (ook al lijkt dat niet zo).
· Anticonceptiemiddelen om een relatie
verbloemen had men niet.
Om degenen tegemoet te komen die de 10%
een negatieve beoordeling vinden, is bij de
vaders zowel een kolom “1 op de 20” als “1
op de 10” opgenomen. Laten we deze
voorzichtigheid maar als variatie opnemen in
de statistische beschouwing.

% zekerheid biologische afstamming
Aantal
generaties

Moeders

1

1:20

1:10

100%

95%

90%

2

100%

90%

81%

3

100%

86%

73%

4

100%

81%

66%

5

100%

77%

59%

6

100%

74%

53%

7

100%

70%

48%

8

100%

66%

43%

9

100%

63%

39%

10

100%

60%

35%

Uitgaande van deze voorzichtige theorie is de
kans dat Jelle Fockes de echte stamvader is – statistisch gezien – dus 60%.
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Vaders

Bijlage III: Handleiding digitale informatie
Vooraf: De gegevensdrager is alleen voor eigen en intern gebruik. Het extern publiceren
wordt door mij – in welke vorm dan ook – uitgesloten. Dit omdat deze informatie bevat
van levende personen en het is niet toegestaan om deze – bijvoorbeeld via internet –
zonder nadrukkelijke toestemming te gebruiken. Zelfs als alle nog levende personen in
deze genealogie toestemming zouden geven, is het nog steeds niet mogelijk omdat ook
mijn naam en adres gegevens in deze informatie is verwerkt en ik zal deze toestemming
nooit geven.
De bijgeleverde digitale informatie bevat
alle informatie om deze genealogie zo
compleet mogelijke te kunnen zien. Plaats
- om deze te kunnen inzien - de
gegevensdrager (USB-stick of DVD) in de
computer. Na het plaatsen van de
gegevensdrager verschijnt meestal het
dialoogvenster “Automatisch afspelen” op
het scherm. (Het uiterlijk kan per versie
van Windows verschillen en afwijken van
het hiernaast gegeven voorbeeld.)
Door vervolgens te kiezen voor “Map en
bestanden weergeven”, verschijnt in
Windows-verkenner de bestandenlijst van
de gegevensdrager.
Hierin staan vier mappen, die voor de
goede
werking
ongewijzigd
moeten
blijven. Daarnaast is er het html-bestand
“Genealogie van de kinderen van Jelle
Meijer en Grietje Zwarts”. Dit bestand
bevat het hoofdscherm van de digitale
informatie die met een dubbelklik te
openen is in de browser die standaard op
de computer geïnstalleerd is. Na deze
dubbelklik verschijnt met volgende op uw
scherm:
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FlexiTree
De meeste informatie kan worden gevonden via
FlexiTree. Deze koppeling opent in
een nieuw tabblad een web-applicatie dat de gegevens van het gevonden voorgeslacht
toont. Het kan zijn dat er eerst de volgende melding komt:

Nadat de geblokkeerde inhoud wordt toegestaan, verschijnt het volgende scherm:

De applicatie is zo ingeregeld, dat de laatst bekeken persoon “onthouden” wordt. De
naam op dit scherm wijzigt dus steeds om het vervolgen van een zoektocht - nadat de
applicatie gesloten is - te vergemakkelijken. Hier boven staat de naam van Jelle Meijer,
maar dat veranderd dus steeds. Als we op de knop
drukken verschijnt het
volgende scherm:

- 97 -

Als hier op de blauwe tekst “persoonskaart” geklikt wordt, opent de applicatie altijd de
gezinskaart van de hoofdpersonen in deze genealogie. Als velvolgens in het dan
geopende scherm op de blauwe naam van Hessel Meijer geklikt wordt opent zijn
persoonskaart:

De blauwe namen geven natuurlijk weer toegang tot de gegevens van de betreffende
persoon. Een getal tussen haakjes achter een naam geeft aan hoeveel kinderen er
bekend zijn. Een klik op een blauwe plaatsnaam levert in de kaart onderin het scherm
een verwijzing naar deze plaats volgens Google-maps (soms wordt helaas verwezen naar
een andere plaats met dezelfde naam). Bovenin het scherm zien we een kleine
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afbeelding. Door daar met de muis naar toe te gaan (dus nog niet klikken) verschijnt de
bestandsnaam die is op gebouwd uit de naam, het geboortejaar en de soort van de
afbeelding. Door de knop volgende is duidelijk dat er meer afbeeldingen zijn. Door daar
op te klikken wordt deze in het scherm geplaatst. Zo is te bladeren naar de afbeelding
die u wilt zien. Wanneer u in dit voorbeeld op de tweede afbeelding klikt, verschijnt het
volgende pop-up scherm:

55

(Afhankelijk van de beveiliging van de computer kan het zijn dat hierbij weer de vraag
over het toestaan van de geblokkeerde informatie verschijnt.) Door de Ctrl-toets gelijk in
te drukken met de +toets of de –toets kan de afbeelding worden vergroot of verkleind.
Door Ctrl gelijk met cijfertoets-0 in te drukken (werkt niet op het numerieke
toetsenbord) wordt de afbeelding weer in het standaard formaat getoond. Het
55

Hier zien we gelijk een nadeel van FlexiTree. De scan van een folioformaat wordt hier in elkaar gedrukt.
Hiervoor is een oplossing waar straks nadere informatie over volgt.
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fotovenster hoeft niet gesloten te worden. Wanneer op een andere foto wordt geklikt,
dan wordt deze in hetzelfde venster geopend en kan dit venster gesloten worden als we
echt klaar zijn.
De knoppen ‘Voorgeslacht’, ‘Nageslacht’, ‘Overzichten’ en ‘Statistieken’ geven de
mogelijkheid om een veelheid aan overzichten of andere wetenswaardigheden te
ontsluiten. Er moet wel rekening worden gehouden dat dit een tijdje kan duren. Een mooi
voorbeeld is het Overzicht verwantschappen tussen personen met relatie onder de knop
‘Overzichten’. Hier zien we dan bijvoorbeeld dat Jelle Meijer en Grietje Zwarts ook een
gemeenschappelijke voorvader hadden in [622] Eijse Sijgers, waar uit twee
verschillende huwelijken zowel een voorouder van Jelle Meijer ([311] Hiltje Eises56) als
een voorvader van Grietje Zwarts ([926] Siger Eijses) geboren zijn.
Het voert te ver om alle overzichten te beschrijven. Het is gewoon een kwestie van
uitproberen. Voor een aantal grafische weergaves wordt gebruikt gemaakt van de Adobe
SVG viewer. Download en installeer dan eerst de Adobe SVG Viewer 3.0.3 indien er niets
grafisch te zien is. Er zit een link onder de ‘Help’ toets. Ook kan deze ‘plug-in’ geladen
worden door vanuit de hoofdmap van de geleverde gegevensdrager het bestand SVGview
te starten.

Afbeeldingen
Zoals in de voetnoot 55 op pagina 99 aangegeven wordt is er via
flexitree/TMP op
het hoofdscherm een mogelijkheid gegeven om de afbeeldingen op het oorspronkelijk
formaat te openen in willekeurig welk programma. Deze koppeling opent namelijk de
Verkenner met de totale lijst van de aanwezige afbeeldingen. Het is misschien wel even
zoeken, want in deze map staan 960 verschillende afbeeldingen.

Rapportages
In het hoofdscherm zijn twee rapportages in Pdf-formaat te benaderen. Dat zijn:
Genealogie van de kinderen van Jelle Meijer en Grietje Zwarts (deze publicatie) en
Kwartierstaat van de kinderen van Jelle Meijer en Grietje Zwarts.
Pas wel op. Het zijn grote bestanden. De eerste qua omvang in MB’s en de tweede vooral
ook in het aantal pagina’s. De pdf-bestanden zijn vooral opgenomen om in Adobe-Reader
te kunnen zoeken op trefwoorden (bijvoorbeeld bepaalde beroepen).

Achtergrond informatie
Het bestand
400 eeuwen turfwinning is opgenomen omdat dit proefschrift (van
M.A.W. Gerding) uit 1995 veel informatie bevat over de turfwinning in o.a. Friesland. Pas
ook hier op: 544 pagina!!!
Het geslacht Couperus is vooral opgenomen als vergelijk hoe van Louis Couperus een
beschrijving van zijn voorgeslacht is gegeven. Overigens is de theorie van de Schotse
voorvader allang ontkracht. Hier was schijnbaar de wens de vader van de gedachte.
Het bestand
Lijst van predikanten in Friesland heb ik gebruikt om predikanten te
kunnen plaatsen bij bepaalde gebeurtenissen. Van de akten van de burgerlijke stand
hebben we afschriften waarin we kunnen zien door wie de aangiften zijn afgenomen.
Gelijk is het ook leuk om te weten welke predikant de doop-, trouw- en lidmatenregisters
bij moest houden.
56

Van Hiltje Eises komen daarna weer twee verschillende kinderen voor in het voorgeslacht van Jelle Meijer.
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En zo zien we:

Met deze laatste pagina zijn we aan het eind gekomen van deze publicatie.
Ik hoop dat de informatie voldoende is. Voor wat betreft de schrijfstijl:
“Ik was op school ‘de goedste’ in taal”.
Dus taal- en stijlfouten sluit ik niet uit.
Voor een betere benaderbaarheid en afbeeldingen bij de in deze genealogie genoemde personen
verwijs ik naar de digitaal ontsloten gegeven in FlexiTree.
Veel plezier met het ‘bladeren’ in deze digitale gegevens.
Deze zijn namelijk veel gerichter en gedetailleerder dan deze genealogie en geven per gezin de
nodige achtergronden over de leefomstandigheden van het voorgeslacht.
Met dat in het achterhoofd kan een bezoek aan het Openluchtmuseum “It Damshûs” te Nij Beets
een aanrader zijn. Daar geeft men een beeld van de veenderij in de periode 1863-1920.
Die visuele prikkeling gecombineerd met de kennis over het voorgeslacht kan
“de verbeelding tot leven wekken”.

Deze genealogie is mogelijk op
onderdelen onduidelijk of bevat zij
fouten. Graag ontvang ik vragen,
opmerkingen of correcties.
Jaap van Steenbeek
Primulalaan 39
6713 HW Ede
Telefoon: 0318 655202
Mobiel: 06 83073857
E-mail: jaap@van-steenbeek.eu
Homepage: www.van-steenbeek.eu
Publicatie van de bestanden is
uitgesloten, omdat deze namen van
levende personen en koppelingen
naar mijn naam en/of E-mail adres
bevatten.
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