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Harlinger uurwerkmakers Radsma 

Beidt Uw Tijd en Duur Uw Uur  
 

 

‘Schoone Uitvindingen hebben zomtyds het ongeluk lang onbekend te blyven.’1 

 

 

Nagenoeg 250 lange jaren sleutelen zij aan de tijd. De familie Radsma is 

vanaf het laatste kwart van de zeventiende tot ver in de negentiende eeuw 

onlosmakelijk met Harlingen verbonden. Vanaf 1709 droegen de leden van die 

familie – met een enkele onderbreking - als stadsklokkenist nauwgezet zorg 

voor de tijd in die Friese havenstad, maar nog langer verdienden zij daar 

de kost als uurwerkmakers. Overigens lijkt die vasthoudendheid aan het 

beroep de leden van deze Friese familie eigen, want vanaf het einde van de 

negentiende eeuw levert een tak gedurende vele tientallen jaren in het 

Haarlemse een aardig sterke reeks van noeste steenhouwers.2 Dat is echter 

iets voor een andere keer; het is mij hier begonnen om de befaamde 

klokkenmakers.  

Want morrelen aan de tijd, dat kunnen ze gedurende een kwart millennium als 

geen ander. Daar ligt vakmanschap, inzicht en kennis in besloten, dat kan 

niet anders. Of het juist daardoor komt, dat ze in de familie opmerkelijk 

vaak een krasse leeftijd bereiken, waag ik te betwijfelen. Peuteren aan de 

eeuwigheid is immers een geheel ander ding. Zo streeft de tijd uiteindelijk 

ook de uurwerkmakers uit de familie Radsma voorbij; maar ach, treft dat lot 

niet ons allen? Eeuwigheid gaat immers spreekwoordelijk voor ogenblik. 

 

 

Deze geschiedenis neemt een aanvang met de komst naar Harlingen van de 

Dokkumer Harmen Jacobs. Hij treedt op 28 juni 1671 in het huwelijksbootje 

met de Harlinger jongedochter Klaaske Willems. Het echtpaar laat in de 

jaren die daarop volgen te Harlingen drie kinderen dopen: Jacob (8 april 

1672), Trijntie (14 maart 1675) en Willem (6 juli 1679). Tussen die 

bedrijven door vernemen we, dat Harmen Jacobs op 25 november 1676 

belijdenis doet. Interessant daarbij is de vermelding van zijn beroep: hij 

blijkt mr. slotmaker. Klaarblijkelijk kan Harmen daar zijn brood toch niet 

helemaal mee verdienen, want hij komt bij een schuldbekentenis voor als mr. 

slotmaker en als trekschipper van Harlingen op Dokkum.3  

Klaaske Willems doet haar eerste belijdenis te Harlingen op 24 april 1669, 

als jongedochter, wonende aan de Voorstraat. Zij is nog een keer vermeld op 

29 januari 1676, dan woont zij op de hoek van de Gortemakersteeg. Enkele 

jaren daarna, in 1682, kopen Harmen Jacobs, mr. slotmaker, en zijn 

wederhelft, een huis in de Odolphisteeg.4  
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Harlingen, detail met de Sint Odolphisteeg.
5
  

 

 

De band tussen familie Radsma en de Harlinger Odolphisteeg zal uiterst 

duurzaam blijken. In 1691 wordt Harmen slotmaker genoemd als naastligger 

bij de verkoop van een woning in diezelfde steeg.6 De volgende vermelding 

is in 1704 – en het is een opmerkelijke transactie; dan wisselt datzelfde 

huis van Harmen Jacobs cum suis weer van eigenaar.7 Dan kopen Jacob 

Harmens, mr. slotmaker, en Trijntje Tjeerds het huis c.a., gelegen aan de 

westzijde van de ‘Odolphisteeg’, van Harmen Jacobs, trekveerschipper van 

Harlingen op Dokkum, en Klaaske Willems. Het heeft er alle schijn van, dat 

hier sprake is van een verkoop binnen de familie, want een gedegen lezing 

van de akte brengt aan het licht, dat het pand door de verkopers en de 

kopers ‘samen wordende bewoont’. Ontwijfelbare duidelijkheid valt op dit 

moment nog niet te geven, maar Harmen Jacobs en Klaaske Willems zijn met 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de ouders van de eerste 

uurwerkmaker uit deze familie. Het is namelijk Jacob Harmens die zijn stiel 

uitbreidt: naast het vervaardigen van sloten legt hij zich ook toe op het 

maken van uurwerken.  

De familie Radsma voerde vanaf de achttiende eeuw een familiewapen: 

gedeeld; I: de Friese adelaar; II: in zilver een zwart merk, bestaande uit 

een 4 en een omgekeerde en een omgewende 4, de verticale poten verbonden.8 

Afbeeldingen van die wapens hangen tegenwoordig in de hal van het Harlinger 

raadhuis. 
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Harlingen, St. Odolphisteeg, 2007. Op de voorgrond het pand waarin de Radsma’s hun klokken 

maakten. Foto door de auteur. 

 

 

Uurwerkmaker 1: 

 

Jacob Harmens Ratsma, geb. ca. 1672, denkelijk ged. Harlingen 8-4-1672, 

stadsklokkenist van Harlingen ‘Stads klockstelder’ (1709 tot 1743), mr. 

slotmaker, mr. uurwerkmaker, ‘Voogd van de Kamer der Huissittende Armen’ 

van Harlingen (1712), overl. na 1749, denkelijk zn. van Harmen Jacobs, mr. 

slotmaker en trekschipper van Harlingen op Dokkum, en Klaaske Willems, tr. 

Harlingen 30-4-1693 Trijntje Tjeerds, overl. na 27-5-1737.9  

 

Jacob Harmens doet op 20 november 1696 te Harlingen belijdenis. Hij is dan 

‘mr. slot- en horlogiemaker’, woonachtig aan de ‘Olofsteeg’.  

Trijntje Tjeerds doet belijdenis te Harlingen op 27 januari 1688, als 

jongedochter, woonachtig in de Laanen. 

In 1707 breiden Jacob en Trijntje hun bezit in de Odolphisteeg uit.10 Zij 

kopen dan een oude school van Jan van Swieten, schoolmeester van het 

stadsweeshuis, en Elisabeth de Maber.  
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Harlingen, detail met daarop de Sint Odolphisteeg.
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Bij de quotisatie in 1749 staat in Harlingen een Jacob Radsma te boek als, 

‘mr. horlogiemaker’. Er zijn twee personen boven de twaalf jaren en de 

aanslag beloopt 23-15-4. De vermelding zal echter slaan op zijn 

gelijknamige kleinzoon. De oude Jacob Harmens Radsma is dan – gelet op zijn 

leeftijd (circa 77) en woonomgeving – waarschijnlijk deze man: Jacob 

Harmens, 6e Kwartier, rentenier , 1 volwassene. De aanslag beloopt 18-19-0 

en de verhoging is 3 gulden. 

 

  
Handtekening 1725. 

 

 

Hij mag dan in rond die tijd gepensioneerd zijn, zijn kennis en kunde heeft 

de familie grote welvaart gebracht. Pater familias Jacob Harmens Ratsma 

(want zo wordt de familienaam aanvankelijk geschreven) ziet zijn kroost 

opwassen naar grandeur, met heuse patriciërstrekjes. Zijn zoon Harmen 

Jacobs Ratsma (ca. 1697-1777) en zijn kleinzoon Harmannus Tjeerds Radsma 

(1750-1804) geraken zelfs op het kussen van de Harlinger vroedschap. 

Maar dat kan allemaal gebeuren, doordat Jacob Harmens in Harlingen aan de 

weg timmert als klokkenmaker.  

Waar zou hij het ambachtelijke vak van uurwerkmaker geleerd hebben? Bekend 

is wel, dat zijn zoon Tjeerd geruime tijd te Amsterdam woont. In 1731 komt 

Tjeerd met zijn vrouw, Geertruy Heiligringh, met attestatie uit de IJstad. 

Het is zeker niet ondenkbaar, dat Tjeerd zijn verdere opleiding tot 

klokkenmaker ontvangen heeft in Amsterdam – in die dagen toch een gekend 

centrum op uurwerkmakersgebied.12 

Maar wellicht ligt het antwoord op die scholingsvraag voor Jacob Harmens 

zelf dichter bij huis. Er wordt in de literatuur namelijk een link 

gesuggereerd tussen het werk van de Leeuwarder klokkenmaker Jacob Barritius 

en de Harlinger uurwerkmakers (waarbij expliciet sprake is van ‘de bekende 

familie Radsma’).13 Jacob Barres, zoals hij eigenlijk heet, leeft en werkt 

aanvankelijk te Leeuwarden, maar hij verkoopt in 1664 bezittingen aldaar en 

hij wordt tussen 1673 en 1693 te Harlingen vermeld.14  

Het is vervolgens enigszins verleidelijk, om te speculeren: omdat er dus 

pregnante stilistische overeenkomsten in werk en werkwijze schijnen te 

zijn, zou Jacob Harmens het vak geleerd kunnen hebben van (of via) 

Barritius. Ik wil hierbij echter het fabuleren niet de overhand laten 

nemen: het gaat om een voorzichtige poging tot een reconstructie, want een 

eenduidige verklaring blijkt voorlopig spijtig genoeg niet mogelijk.  
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Wijzerplaat, gesigneerd ‘Iacob Harmens Harlingen’.

15
  

 

 

Terug dus maar naar de feiten. Jacob Harmens Radsma heeft rond 1709 een 

uurwerk vervaardigd voor het Harlinger Raadhuis. Hij schijnt dat aan de 

stad geschonken te hebben. Nader onderzoek in het gemeentearchief van 

Harlingen bracht evenwel niet aan het licht, wanneer en hoe dat precies 

zijn beslag heeft gekregen: er zijn bijvoorbeeld in de Harlinger 

Ordonnantie- en Resolutieboeken geen sporen van gevonden. Maar het feit 

ligt er: tot in de twintigste eeuw waren zijn directe mannelijke 

nakomelingen stadsklokkenist en uurwerkmakers te Harlingen. In 1835 en 1882 

wordt in een tweetal akten door zijn nazaten nogmaals de aandacht gevestigd 

op dat uurwerk in de Raadhuistoren, de maker en de rol van 

stadsklokkenist.16  

In november 1882 schrijft Tjeerd Martens Radsma, de Harlinger 

stadsklokkenist, bij een beschrijving van de Harlinger stadsuurwerken over 

de Raadhuistoren:  

‘(...) het uurwerk is vervaardigd in 1709 door Jacob Harmz, denkelijk mijn 

overgrootvader en aan de stad present gegeven onder voorwaarde dat zijn 

nageslagt altijd de post van klokkenist zou uitoefenen; hetwelk ook heeft 

plaats gehad, behalve in den tijd der patriotten, zijnde mijn vader om zijn 

Prinsgezindheid afgezet, maar naderhand bij verandering der politieke 

toestand weder in zijn post hersteld, welke hij tot zijn dood heeft 

bekleed’.  

Bijna een halve eeuw daarvoor, in 1835, had de vader van Tjeerd, Marten 

Tjeerds Radsma, iets soortgelijks aan het papier toevertrouwd.  

Hij meldt: ‘(...) Het voornaamste openbaar uurwerk te Harlingen is in de 

Raadhuis Toren, alles wort naar dat uurwerk geregeld, uitgenomen het 

affaren van de Trekschuiten, dit Torenuurwerk is in het jaar 1709 nieuw 

gemaakt door Jacob Harmens Radsma, toen Klokkenist, en voldoet op den duur 

door wel te gaan’.17  

Dat het ambacht letterlijk van vader op zoon overgeleverd werd, blijkt ook 

uit deze zinsnede uit diezelfde bron:  

‘(...) De Klokkenist te Harlingen is door zijn vader (wiens kunde niet 

betwijveld wort, men zie van Swinden beschrijving van het Hemels gestel 

door Eisinga eerste druk Paragraaf 80)18 onderwesen in het herstellen en 

regelen van Torenuurwerken, van af zijn elfde jaar tot zijn twintigste jaar 

heeft hij de stads uurwerken in order gehouden onder het bestuur van zijn 

vader, toen zijn gestorven vader opgevolgd nu vier en vijftig jaren zelfs 

beoefend, dat onderwijs met de beoefening van zo lang een tijd, heeft 

genoeg kunde aangebragt om de Stads uurwerken naar den middelbaren tijd te 

regelen’.  

 



 6 

 
 
Staande klok van Jacob Harmens Radsma, aanwezig in Gemeentemuseum Het Hannemahuis te 

Harlingen.
19
 

 

Er bestaat een zeer summiere vermelding uit de achttiende eeuw van de klok 

in de Raadhuistoren:  

‘In den toren heeft men een Slagwerk en twee klokken, waarvan de eene ten 

dienste van het slagwerk trekt (…)’.20 

Van Jacob Harmens (Ratsma) zijn enkele klokken en fragmenten van uurwerken 

bewaard gebleven, al dient prudentie in acht te worden genomen bij het 

toekennen van zijn naam bij uurwerken, want er is een gelijknamige 

kleinzoon, Jacob Radsma, die ook zeer actief was als uurwerkmaker.21 

 

Uit het huwelijk van Jacob Harmens Radsma en Trijntje Tjeerds (allen ged. 

Harlingen):  

1. Aafke, ged. 31-1-1694. 

2. Tjeerd, (= uurwerkmaker 2). 

3. Harmen, (= uurwerkmaker 3). 

4. Afke, ged. 15-9-1700. 
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5. Feddrick, ged. 22-7-1703. 

6. Aafke, ged. 11-1-1705. 

7. Aafke, ged. 25-8-1707. 

 

 

Uurwerkmaker 2: 

 

Tjeerd Jacobs Radsma, ged. Harlingen 5-1-1696, mr. uurwerkmaker, 

stadsklokkenist van Harlingen ‘Stads klockstelder’ (1743 tot 1758), 

vaandrig (1745), hopman van het zesde kwartier (1769)22, president-voogd van 

het Harlinger Weeshuis (1752-1753)23, begr. Harlingen (Westerkerk, regel 3, 

nummer 15) 16-6-178124, zn. van Jacob Harmens Radsma en Trijntje Tjeerds, 

(o)tr. 1. Amsterdam/Harlingen 5/29-5-1719 Geertrui Jans 

Heiligringh/Heiligrink, geb. ca. 1689, afkomstig uit Ootmarsum. 

Tjeerd Jacobs Radsma tr. (2) Harlingen 16-11-1749 Alida (ook: Alijt, 

Aaltje) Martens Tjaarda, geb./ged. Bolsward 2/8—10-1719, overl. Harlingen 

5-4-1798, dr. van Martinus Lolkes Tjaarda (ook Sjaarda) en Attje Hoijtes 

Wagenmaker, tr. (1) Harlingen 8-10-1743 Salomon Stapert, van Harlingen.  

 

 

 
 
Raderwerk met wijzerplaat, gesigneerd ‘Tieert Radsma Harlingen’. Foto door J. Poort, Arnhem. 

 

 

Tjeerd Radsma is ondertrouwd te Amsterdam en bij die gelegenheid wordt hij 

geassisteerd door zijn vader, Jacob Harmens. Tjeerd is dan 23 jaren oud en 

woonachtig op de Nieuwe Zijds Achterburgwal. Zijn eega, Geertruij 

Heijligrink, is afkomstig uit (bedoeld is waarschijnlijk haar 

geboorteplaats) het Twentse Ootmarsum. Zij is dan dertig jaren oud en ze 

wordt geassisteerd door haar zuster, Lemmetje Heijligrink. Geertrui is op 

het moment van haar huwelijk woonachtig op de Amsterdamse Lelydwarsstraat. 

Het verblijf van Tjeerds Radsma te Amsterdam is van langdurige aard 

geweest, want Tjeerd en Geertrui worden eerst op 2 augustus 1731 

geboekstaafd als lidmaat te Harlingen en ze zijn dan inderdaad afkomstig 

uit Amsterdam.  

De herkomst van Geertrui ligt, getuige de inschrijving van het huwelijk, in 

Ootmarsum, maar ze woonde al langere tijd in de IJstad. Daar laat het 

echtpaar Radsma-Heiligrink zelf drie kinderen dopen, maar Geertrui komt ook 

al in 1705, 1705 en 1708 te Amsterdam voor als doopgetuige.25  Op 18 oktober 

1720 zijn Tjeerd Radsma en zijn vrouw getuige bij de doop van Jacob, de 

zoon van Barent Heiligrinck en Gese Kelderbargh.  

Jacob Harmens Radsma en zijn zoon Tjeerd treden op 5 juni 1743 samen aan: 



 8 

‘Geeven met Eerbied UEd: Achtbh: te kennen Jacob Harmens, slotmaker en 

Stads klockstelder mitsgaders T. Ratsma uirwerkmaker, beide binnen deese 

Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is, deese zijn bedieninge 

op laetstgenoemde te transporteeren, 't welk die insgelijks van herten 

wenscht; dog sulx niet als met consent en goede gratie van UEd: Achtbh: 

kunnende geschieden, soo addresseeren sij hen beide tot UEd: Achtbh: 

ootmoedig versoekende dat UEd: Achtbh: in dit versogte transport gelieven 

te accordeeren, en T. Ratsma in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder 

binnen deese Stadt aen te stellen, op lasten pligten profijten en 

gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende’. In de marge staat het 

positieve besluit van de magistraat vermeld.26 

Bij de quotisatie in 1749 staat Tjeerd vermeld als: Tjeerd Radsma, 

Harlingen, 6e Kwartier, mr. Horlogiemaeker. Het gezin bestaat uit twee 

volwassenen en de aanslag beloopt 32-15-0, terwijl er een verhoging van 5 

gulden is. 

In de nagelaten boedelpapieren27 van Marten Radsma, zoon van Tjeerd, is ook 

een koopbrief opgenomen, waarin Tjeerd en zijn broer Harmen op 11 november 

1758 de kopers zijn van een huis in de Odolphisteeg te Harlingen.28 

Alida Martens Tjaarda doet op 3 augustus 1769 te Harlingen belijdenis, zij 

is dan woonachtig aan de Bredeplaats en vrouw van de hopman Radsma.  

Alida is geboren als Alijt, dochter van Marten Sjaarda en niet genoemde 

moeder, waarbij aangetekend is dat hij als executeur zijn brood verdient. 

Op 18 januari 1735 wordt Alida genoemd als dochter van Marten Tjaarda, 

executeur van Wonseradeel, en Attie Hoites Wagenmaker. Alida is dan 

inderdaad oud in het zestiende jaar, dus ze is vijftien.29  

 

 

 
 
Advertentie Leeuwarder Courant, d.d. 7 april 1798. Foto: Stijn J. van der Woude. 

 

 

Tjeerd Radsma is waarschijnlijk de bekendste uurwerkmaker uit de familie.30  

In juni 1780 heeft Tjeerd Radsma dan ook hoog bezoek: de Franeker professor 

J. H. van Swinden (1746-1823) komt ‘met eenige Liefhebbers uit Leuwarden en 

Harlingen’ naar Harlingen om van de oude meester zelf tekst en uitleg te 

krijgen over de acht bijzondere uurwerken die Tjeerd heeft vervaardigd. Het 

bijzondere aan deze klokken is dat er ‘de dagelyksche en jaarlyksche 

beweegingen der Zon vertoond worden’. De hooggeleerde ziet in zijn gedrukte 

beschrijving van de door Tjeerd uitgedachte en gewrochte klokken 

overeenkomsten en verschillen met het werk van Eise Eisinga. De 

wetenschapper is vol lof over de prestaties van Tjeerd en hij noemt hem dan 

ook in het stuk maar liefst twee keer een ‘kundig Horologiemaaker’.  

Niet zonder enige verbazing over de prestatie van Tjeerd besluit Van 

Swinden met dit op te merken: ‘De Vroedsman Eisinga had, even weinig als 

ik, ooit iets van die Konst-stukken van den Heer Radsma gehoord, of eenige 

derzelver gezien; hoewel deeze kundige Horologie-Maaker er zeederd veele 

jaaren reeds agt gemaakt, en zo te Harlingen als te Amsterdam geleeverd 

hebbe. Schoone Uitvindingen hebben zomtyds het ongeluk lang onbekend te 

blyven.’31   
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Uit het huwelijk van Tjeerd Jacobs Radsma en Geertrui Heiligringh 

1. Jacob, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10-4-1720 (get. Jacob Ratsma en 

Trijntje Tjeerds). 

2. Jacob, (= uurwermaker 4). 

3. Trijntje, ged. Amsterdam (Westerkerk) 15-6-1725.  

Uit het huwelijk van Tjeerd Jacobs Radsma en Alida Martens Tjaarda: 

4. Harmen, (= uurwerkmaker 5). 

5. Tryntie, ged. 26 april 1754. 

6. Marten, (= uurwerkmaker 6). 

 

 
 
Wapen van Tjeerd Radsma. Foto door de auteur. 

 

 

Uurwerkmaker 3: 

 

Harmen Jacobs Radsma, geb. ca. 1697, mr. horlogemaker, lid van de 

vroedschap van Harlingen (vanaf 21-11-1735 tot aan zijn dood in 1777), 

collecteur van de oude stadswijnen en verkleinde wijnmaat (1750), 

collecteur van de lakenen en tabak (tot zijn dood), overl. vóór 29-10-1777, 

tr. (1) Harlingen 7-6-1722 Lutske Freerx Schotsman, ged. Harlingen 10-11-

1700, dr. van Frederik Jacobs Schotsman en Trijntje Dirks. 

Harmen Jacobs Radsma tr. (2) Harlingen 4-6-1741 Sjoerdje Harmens, overl. 

Harlingen 10-1742. 

Harmen Jacobs Radsma tr. (3) Harlingen 12-5-1743 Ytske Jeltes, dr. van 

Jelte Jans. 

Harmen Jacobs Radsma tr. 4. Harlingen 29-7-1764 Antje Tjerks de Boer, 

overl. na 1778.  

 

Harmen Jacobs Radsma doet te Harlingen belijdenis op 28 januari 1723. Hij 

woont dan in de Voorstraat en hij is horlogemaker. 

Bij het tweede huwelijk wordt de bruid, Sjoerdje Harmens, gecompareerd door 

haar neef, Jan Bierma. Het overlijden van Sjoerdje Harmens, de tweede vrouw 

van Harmen Jacobs Radsma, moet rond de geboorte van hun dochter gebeurd 

zijn, want het Harlinger doopboek vermeldt het verscheiden van de moeder. 

Bij de quotisatie in 1749 staat hij vermeld als: ‘vroedsman, mr. 

Horlogiemaker, bestaet wel’. Er zijn drie personen ouder en twee personen 

jonger dan twaalf jaren, terwijl de aanslag 45-0-8 beloopt. 

In 1751 komt een eind aan een jarenlang juridisch steekspel voor het Hof 

van Friesland over een accijnskwestie tussen Harmen als collecteur en 

Sjoerd Talma, distillateur en koopman te Harlingen.32 
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Harmen komt op 29 september 1747 zelf als getuige voor in de bijlagen van 

de sententies van datzelfde Hof van Friesland. Hij is dan ‘oudt 50 jaren’ 

en bijgevolg geboren rond 1697. 

Harmen is ad patres gegaan vóór 29 oktober 1777.33 Dan namelijk blijken 

Jelte en Harmen Radsma curatoren over Lucia Radsma te Amsterdam, 

kleindochter van de overleden vroedsman Harmen Radsma.34 Bovendien wordt op 

diezelfde dag de vroedsman Menno Tuininga in de plaats van Harmen 

aangesteld tot collecteur van de lakenen en tabak.35  

In 1778 verkopen Antje Tjerks, weduwe van de vroedsman Harmen Radsma, voor 

een derde part, Harmen Radsma als administrator over Lucia Radsma en Jelte 

Radsma onroerend goed van hun respectievelijke man en (groot)vader.  

In een drietal akten verkoopt men achtereenvolgens een huis aan de zuidkant 

van de Voorstraat, een huis aan de Grote Kerkstraat en een kamer in de 

Odolphisteeg.36  

 

Uit het huwelijk van Harmen Jacobs Radsma en Lutske Frederiks Schotsman 

(allen ged. Harlingen):  

1. Jacob Harmens Radsma, ged. 18-4-1723. 

2. Trijntje Harmens Radsma, ged. 10-6-1726. 

3. Jacob Harmens Radsma, ged. 1-10-1730, mr. chirurgijn te Amsterdam (vanaf 

2-7-1756), overl. vóór 29-10-1777, otr. Amsterdam 13-2-1756 (Walekerk) 

Christina Jansdr Bogaard, ged. Amsterdam 12-9-1734, dr. van Jan Karels 

Bogaart en Christina de Vries.37 

Uit het huwelijk van Harmen Jacobs Radsma en Sjoerdje Harmens: 

4. Sjoerdtje Harmens Radsma, ged. Harlingen 7 okt. 1742. 

Uit het huwelijk van Harmen Jacobs Radsma en Ytske Jeltes (allen ged. 

Harlingen): 

5. Jelte Harmens Radsma, ged. Harlingen 12-4-1744, mr. wolkammer (1778), 

burgervaandrig (1781, 1784), sous-luitenant (1785), luitenant van het 

eerste kwartier (1786), overl. Harlingen 15-11-1787, tr. Harlingen 11-6-

1775 Feikje Minnes Tuininga, ged. Minnertsga 2-4-1752, overl. Harlingen 10-

5-1814, dr. van Minne Jacobs Tuininga, mr. chirurgijn (vanaf 20-6-1749)38, 

olderman en assessor van het Harlinger chirurgijnsgilde, collecteur van de 

lakenen en tabak (vanaf 29-10-1777), diaken (1771), lid van de vroedschap 

van Harlingen (vanaf 14-12-1770 tot zijn dood), en Klaaske Hanses de Jonge. 

6. Willem Harmens Radsma, ged. 29 maart 1746. 

7. Trijntje Harmens Radsma, ged. 27 mei 1749. 

 

 

Uurwerkmaker 4: 

 

Jacob Tjeerds Radsma, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26-6-1722 (getuigen: 

Jacob Ratsma en Trijntje Tjeerds), mr. horlogemaker, stadsklokkenist van 

Harlingen ‘Stads klockstelder’ (vanaf 1758), overl. Harlingen tussen 22-1-

1780 en 29-1-1781, tr. Harlingen/Bolsward 18-10-1744 Hinke Jans Bylsma, 

geb./ged. Bolsward 8/10-2-1718, dr. van Jan Jacobs en Aafke Hoites 

Wagenmaker.39  

 

Bij het huwelijk krijgt Jacob consent van zijn vader, terwijl de bruid bij 

de ondertrouw op 3 oktober wordt gecompareerd door haar oom, Rein Brouwer. 

Het echtpaar doet te Harlingen belijdenis op 22 april 1745 en de 

echtelieden zijn dan woonachtig in de Olofsteeg. 

Bij de quotisatie in 1749 staat hij te boek als Jacob Radsma, ‘mr. 

horlogiemaker’. Er zijn twee personen boven de twaalf jaren en de aanslag 

beloopt 23-15-4. 

In 1756 kopen Jacob Tjeerds en Hinke Bylsma voor 700 cg. onroerend goed in 

de Odolphisteeg, door henzelf bewoond, van Jacob Harmens Radsma.40 Op 20 

december 1758 treden Tjeerd Jacobs Radsma en zijn zoon Jacob Tjeerds Radsma 

samen aan:  

‘Remonstreert met Schuldige Eerbied Tjeerd Jacobs Ratsma Stads 

Klokkesteller en borger Vaandrik binnen deeze Stad, dat den Suppliant wel 
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geneegen was zijn bedieninge als Kloksteller af te Staan en te resigneeren 

in faveur van zijnen Zoon Jacob Tjeerds Radsma, mr. Horologiemaeker en 

Borger alhier, dewelke in deze bedieninge zijnen Vaeder niet alleen 

Veelmaelen heeft geadsisteerd maar ook oneindig veel alleen te Wagt heeft 

genoomen, en uit dien hoofde kundig en Capabel en tot 't Waarneemen dezer 

functie van herten inclineerende, met presentatie van zijn persoon ten dien 

einde op 't eerbiedigste bij dezen; Versoeken derhalven beide zeer 

gedienstig dat UEd: Achtbh: Jacob Tjeerds Radsma in zijns Vaeders plaatze 

gelieven aan te Stellen tot ordris Stads Kloksteller, op lasten pligten, 

profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende’, In margine staat 

opgetekend, dat de magistraat het verzoek honoreert, al krijgt de nieuw aan 

te stellen stadsklokkenist het niet cadeau: ‘mits doende den Eed van 

getrouwigheid en betaelende tot een geschenk in de Armbus de Somma van 

dartig Cargulds’. Jacob Tjeerds Radsma kwijt zich nog diezelfde dag van 

zijn betalingsverplichting en vanaf die datum mag hij zich stadsklokkenist 

van Harlingen noemen.41  

Rond de jaarwisseling van 1762-1763 maakt Jacob bezwaar (niaar) tegen een 

huisverkoop in de Odolphisteeg.42 

In juli 1763 adverteert ‘Jacob Radsma, Mr. Horologiemaker tot Harlingen’ in 

de Leeuwarder Courant (nr. 574): 

 

 

Iemant genegen zynde om als UURWERKMAAKERS-KNEGT te werken, mits een jaar 

of vier á vyf by ’t Hantwerk geweest zynde, kan zig ten spoedigsten 

adresseeren by JACOB RADSMA, Mr. Horologiemaaker tot Harlingen 

 

 

 

Op 6 maart 1775 is Jacob Radsma curator over de innocente Riemke Jans 

Bylsma, de weduwe van Hendrik Reins Brouwer.43  

Op 8 oktober 1776 wordt een schuld van Jacob Tjeerds Radsma geregistreerd.44 

Op 10 augustus komt hij voor in een akte, waarbij hij behalve mr. 

horlogemaker ook stadsuurwerkmaker van Harlingen genoemd wordt.45 

Op 25 september 1778 wordt een koopbrief opgemaakt, waarbij Jacob Tjeerds 

Radsma compareert naast zijn zoon, Tjeerd Radsma. Bij de registratie is ook 

sprake van zijn schoondochter, Syboutje Buma van Hasenhoek, en haar moeder 

(die dan overigens Grietje genoemd wordt).46 Op 21 december 1779 is sprake 

van een legaat van Sybout Buma, gemaakt aan Johanna Hasenhoek, die op 12 

december 1779 overleden is. Het legaat gaat nu over op Syboutje Buma van 

Hasenhoek.47 

Op 14 januari 1780 komt Jacob Radsma nog voor bij een verkoop van een huis 

cum annexis aan de westkant van de Odolphisteeg. Naastligger is onder meer 

de weduwe van wijlen de vroedsman Harmen Jacobs Radsma.48 Jacob Radsma wordt 

ook nog vermeld op 22 januari van datzelfde jaar.49 

Jacob Tjeerds Radsma is met zijn voorouders verenigd vóór 29 januari 1781, 

want dan is sprake van de nagelaten boedel van Jacob Radsma en Riemke (maar 

in dezelfde akte ook: Hinke) Bylsma. Curator is dan de vroedsman Harmannus 

Radsma.50 

 

Kinderen van Jacob Tjeerds Radsma en Hinke Bylsma: 

1. Tjeerd Jacobs Radsma junior, ged. Harlingen 10-10-1756, tr. Harlingen 

16-5-1779 Syboutje van Hasenhoek Buma (ook: Buma van Hasenhoek), ged. 

Harlingen 17-3-1761, overl. St. Johannesga 1802, dr. van Hanso Jonas van 

Hasenhoek, chirurgijn te Harlingen, hopman en Guirtie Buma.51  

Syboutje van Hasenhoek Buma tr. (2) Harlingen 21-10-1781 Tjerk Jans 

Grevelink, ged. Giethoorn 13-2-1746, overl. St. Johannesga 18-4-1816, zn. 

van Jan Tjerks Greveling en Geesje Jans Oom.  

Tjerk Jans Grevelink tr. (1) St. Johannesga 1-1-1775 Aafjen Jans Claver.52 

 

 

Uurwerkmaker 5: 
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Harmannus (ook: Harmen, Harmanus en Hermanus) Tjeerds Radsma, ged. 8 

december 1750, mr. horlogemaker, lid van de vroedschap van Harlingen (van 

1778 tot 1795), lid van de municipaliteit van Harlingen (van 1795 tot 

1796), lid van het gerecht (1796), lid van het gemeentebestuur van 

Harlingen (van 1802 tot aan zijn dood in 1804), zoutbrander, vennoot van de 

‘Firma Jarig Westra & Comp.’, overl. Harlingen 30-4-1804, tr. (1) Harlingen 

26-5-1771 Aafke Stephani, ged. Harlingen 30-3-1749, overl. Harlingen 29-7-

1793, dr. van Teeke Stephani (ook: Stephanus), wijnhandelaar, lid van de 

vroedschap van Harlingen (van 1746 tot 1750 en in 1756), gezworen 

gemeensman van Harlingen (van 1751 tot 1755 en van 1757 tot 1760), 

burgemeester van Harlingen (in 1761 en 1763), en Tryntje Annes. 

Harmen Tjeerds Radsma tr. (2) Heerenveen 9-2-1794 Magdalena Vos, van 

Heerenveen, geb. Joure 28-3-1755, ged. Joure/Westermeer/Snikzwaag 31-3-

1755, overl. Leeuwarden 3-4-1820, dr. van Johannis Vos, rector te Joure, en 

Rinske Munnik. 

 

Hermanus Radsma doet te Harlingen belijdenis op 2 augustus 1770. 

Harmannus komt vooral voor als vroedsman en zoutzieder, maar hij is - 

geheel in de familietraditie - opgeleid tot uurwerkmaker. Hij heeft dat 

ambt ook gedurende enkele jaren daadwerkelijk uitgeoefend, daarvan getuigen 

enkele vindplaatsen. Op 18 september en 23 oktober 1776 is Harmannus Radsma 

jr., mr. horlogemaker, curator over het kind van zijn overleden zwager, 

Frederik Hoogland.53 Nog in 1779 staat vermeld, dat aan de vroedsman H. 

Radsma jr. 50 cg. betaald is, voor een nieuw gemaakt slaand uurwerk in de 

Westerkerk.54 Men heet hem ongetwijfeld met die toevoeging ‘junior’ vanwege 

zijn gelijknamige oom, Harmen Jacobs Radsma. 

De weduwe Radsma laat na het overlijden van haar man in de Leeuwarder 

Courant een advertentie afdrukken.  

 

 
 
Advertentie Leeuwarder Courant, d.d. 5 mei 1804. Foto: Stijn J. van der Woude. 

 

 

Na het overlijden van Magdalena Vos volgt een inventarisatie van de 

nagelaten goederen.55 Uit die akte valt onder meer op te maken, dat Harmanus 

Radsma in leven ook zoutbrander te Harlingen is geweest en terloops wordt 

abusievelijk vermeld, dat hij overleden is op 29 april 1804. Verder blijkt 

dat zijn zoon Tjeerd via het gerecht de boedel van zijn stiefmoeder Vos 

afgewezen heeft.  
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Wapen van Harmanus Radsma. Foto door de auteur. 

 

   

Uit het huwelijk van Harmen Tjeerds Radsma en Aafke Stephani (allen ged. 

Harlingen): 

1. Tjeerd Harmens Radsma, ged./ged. Harlingen 19-1/20-2-1772, student te 

Franeker (1791), predikant te Hempens/Teerns (van 1797 tot 1817), te Aalten 

(van 1817 tot 1839), overl. Aalten 4-12-1839, tr. (1) Meppel 11-8-1799 Anna 

Dina Kniphorst, ged. Meppel 21-7-1776, overl. Hempens 29-9-1805, dr. van 

Jakop Kniphorst en Johanna van Riemsdijk.  

Tjeerd Harmens Radsma tr. (2) Hempens 6-10-1808 Doedtje Nieuwenhuis, 

geb./ged. Leeuwarden 2/13-1-1773, overl. Aalten 9-1-1855, dr. van Jan 

Nieuwenhuis en Catharina Ruitinga, tr. (1) Leeuwarden 23-11-1794 Heert Jans 

Kingma, geb./ged. Workum 3/25-8-1773, mr. zilversmid te Leeuwarden, overl. 

Leeuwarden 5-1801, zn. van Jan Gerbens Kingma en Janke Heerts Hiemstra.  

2. Teecke Harmens Radsma, geb./ged. 22-8/13-9-1774. 

 

 

Uurwerkmaker 6: 

 

Marten Tjeerds Radsma, ged. Harlingen 3-12-1761, uurwerkmaker, overl. 

Harlingen 16-10-1835, tr. (1) Harlingen 10-2-1793 Tietje Minks, ged. Workum 

23-12-1768, overl. Harlingen 23-2-1810, dr. van Mink Jacobs en Geertje 

Geerts. 

Marten Tjeerds Radsma tr. (2) Harlingen 4-7-1819 Trijntje Ruurds van der 

Geest, overl. Harlingen 1-9-1830, geb./ged. Harlingen 1/24-4-1781, dr. van 

Ruurd van der Geest, mr. zilversmid, en Geesje Klaases Wagenaar.56 

 

Bij haar huwelijk is Tietje Minks afkomstig van Harlingen, maar zij is 

geboortig van Workum. Haar vader, Mink Jacobs, wordt namelijk niet lang na 

haar geboorte, op 3 augustus 1769 te Harlingen geteld onder de lidmaten, 

afkomstig van Workum.  

Op 11 juni 1794 wordt de koopbrief opgemaakt, waarin Marten Radsma een huis 

in de Franekerpyp verwerft.57 

Tietje Minks doet te Harlingen belijdenis op 19 april 1792, als 

jongedochter uit de Franekerpijp. Marten Tjeerds Radsma doet belijdenis op 

28 januari 1796, woonachtig aan de Kleine Bredeplaats. 
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Geboortelepel Marten Tjeerds Radsma. Foto A.J. van Biezen te Weesp. 

 

 

Uit het huwelijk van Marten Tjeerds Radsma en Trijntje Ruurds van der Geest 

1. Tjeerd Martens Radsma, (= uurwerkmaker 7). 

2. Giesbert Martens Radsma, geboren Harlingen 8 januari 1822, tr. Harlingen 

9-11-1848 Johanna Koestra, geb. Harlingen 29 mei 1822, overl. Harlingen 7-

12-1891, dr. van Frans Hettes Koestra en Trijntje Scheltes de Haan. 

 

 

 

Uurwerkmaker 7: 

 

Tjeerd Martens Radsma, geb. Harlingen 21 mei 1820, uurwerkmaker, opzichter 

der gemeentelijke klokken en uurwerken te Harlingen (van 1-10-1871 tot aan 

zijn dood), overl. Harlingen overleden 21 juli 1902, tr. Sneek 18 mei 1845 

Wikje Meinderts Prins, geboren Sneek 6 augustus 1823, overl. Harlingen 25 

mei 1890, dr. van Meindert Johannes Prins en Anke Batstra. 

 

Tjeerd doet te Harlingen belijdenis op 13 november 1845, afkomstig van 

Sneek. Op 13 mei 1863 komt hij bij de verkoop van een huis te Almenum voor 

als ‘horologiemaker te Harlingen’.58 Na zijn overlijden in 1902 worden twee 

aktes opgemaakt.59 In de eerste wordt de inventaris van zijn huis en winkel 

beschreven, in de tweede akte volgt de boedelscheiding tussen de 

erfgenamen. Dat zijn: Anke Radsma te Amsterdam, gehuwd met Jacob de Vries, 

Meindert Radsma te Harlingen, Johannes Radsma te Harlingen en Harmen Poort 

te Amsterdam, voor zich en als vader van en voogd over Meino Johanna, Wikje 

Hermina, Anke Jacoba, Jan, Tjeerd en Johanna Gezina Poort. Bij de 

inventaris is onder meer sprake van een winkel, enkele uurwerken en 

horlogemakersgereedschap ter waarde van fl. 25. 

 

Uit het huwelijk van Tjeerd Martens Radsma en Wikje Meinderts Prins (allen 

geb. Harlingen): 

1. Marten Tjeerds Radsma, geb. 18-7-1846, overl. Harlingen overleden 11-5-

1872. 

2. Anke Tjeerds Radsma, geb. 12-7-1848, tr. Harlingen 29-1-1877 Jacob de 

Vries. 

3. Trijntje Tjeerds Radsma, geb. 31-5-1850. 

4. Meindert Tjeerds Radsma, (= uurwerkmaker 8). 

5. Geesbertus Tjeerds Radsma, geb. 10 maart 1854, overl. Harlingen 8-1-

1884. 

6. Johannes Tjeerds Radsma, (= uurwerkmaker 9). 

7. Johanna Tjeerds Radsma, geb. 4-5-1859, overl. Harlingen 14-7-1859. 
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8. Johanna Tjeerds Radsma, geb. Harlingen 27-4-1860, overl. Harlingen 26-7-

1894, tr. Harlingen 12-4-1883 Harmen Poort, geb. Harlingen 23-2-1858, zn. 

van Jan Poort en Meino Mulder. 

 

 

 

Uurwerkmaker 8: 

 

Meindert Radsma, geb. Harlingen 13-11-1851, uurwerkmaker, opzichter der 

gemeentelijke klokken en uurwerken te Harlingen (van 22-7-1902 tot 1-2-

1926), overl. Harlingen 20-8-1935, zn. van Tjeerd Martens Radsma en Wikje 

Meinderts Prins. 

 

Meindert Radsma is de opvolger van zijn vader. Hij neemt diens baan als 

stadsklokkenist over en ook de uurwerkmakerswinkel. Dat blijkt 

overduidelijk uit een advertentie uit de Nieuwe Harlinger Courant van 27 

juli 1902: de familie Radsma bedankt daar publiekelijk voor de betoonde 

steunbetuigingen na het overlijden van de oude Tjeerd, maar tussen neus en 

lippen door blikt men toch ook zakelijk vooruit: ‘de affaire wordt op 

denzelfden voet voortgezet’. 

In maart 1919 komt Meindert Radsma voor als verkoper in een notariële 

akte.60 Na zijn pensionering, in 1926 schenkt Meindert onder meer de 

volgende voorwerpen aan het Fries Museum: een bankschroef, een draaibank, 

een oorijzertje, muziekrollen (voor in een klok), een omschrijver, een 

passer, een winkelhaak, een schilderij ‘Gezicht op de stad Sneek'” van B.J. 

Tinga en ten slotte een pistool. Op de winkelhaak staat vermeld: ‘T. Radsma 

1840’ en verder ‘7/24’.61 

In het adresboek van Harlingen uit 1928 staat vermeld: ‘Radsma, M., 

horlogem., Hoogstraat 21.’ 
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Harlingen, Hoogstraat, 2007. Pand van Meindert en Johannes Radsma. Foto door de auteur. 

 

 

Uurwerkmaker 9: 

 

Johannes Radsma, geb. Harlingen 2-3-1856, verver, uurwerkmaker, overl. 

Harlingen 9-10-1938, zn. van Tjeerd Martens Radsma en Wikje Meinderts 

Prins. 

 

Strikt genomen hoort Johannes niet in dit rijtje thuis, want eigenlijk 

verdient hij zijn brood als schilder. Hij komt dan ook in diverse akten 

voor als ‘verver’. Het ambacht van zijn voorvaderen is hem echter zeker 

niet vreemd geweest en hij heeft ook zeker wel gewerkt als uurwerkmaker, 

vooral toen het zicht van zijn broer Meindert op latere leeftijd minder 

werd, vandaar dat Johannes Radsma toch opgenomen is in deze rij van 

uurwerkmakers.62  

In 1904 verkoopt hij Betreft diverse onroerende goederen op de hoek van de 

Noorderhaven en de Vismarkt te Harlingen voor de koopsom van fl. 5.500.63 

Enkele dagen daarna, op 13 augustus 1904, komt hij voor in een 

hypotheekakte.64 In 1908 verkoopt hij opnieuw percelen te Harlingen.65 
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Meindert (links) en Johannes Radsma. Leeuwarder Courant, d.d. 22 augustus 1935. Foto: Stijn J. 

van der Woude. 

 

 

Tot besluit 

Al met al is het een tantaliserend relaas. De hamvraag is mogelijk: halen 

we het mooie ronde getal van tien uurwerkmakers nu net niet? Ik waag het 

vooralsnog te betwijfelen. Met name Jacob Harmens Radsma (zoon van 

uurwerkmaker 3) kwam aanvankelijk in beeld: hij verkast naar Amsterdam, 

evenals zijn oom, Tjeerd Radsma. Deze Jacob koos echter een geheel andere 

stiel, want op 2 juli 1756 legt hij in de IJstad zijn meesterproef af en 

vanaf die dag is hij mr. chirurgijn. Daar is weliswaar ook een vaste hand 

voor nodig, maar duidelijk is in ieder geval, dat deze Jacob Harmens Radsma 

geen uurwerkmaker is.66 

Verder is Tjeerd Jacobs Radsma junior (de oudste zoon van uurwerkmaker 4) 

in mijn ogen toch nog wel een puike kandidaat. De tekst in de hierboven 

beschreven akte, waarin hij met zijn vader aantreedt, geeft echter geen 

uitsluitsel. Het heeft er veel van weg, dat de beroepsaanduiding op de 

vader slaat. Ook de vermeldingen bij zijn huwelijk en de geboorte van zijn 

dochter (Giertje, geb./ged. Harlingen 6/30-11-1779) reppen niet van een 

beroep. De jonge Tjeerd overlijdt ook al snel, zodat het nog maar de vraag 

is, of er eigenlijk wel een document bestaat, waarin hij ook met de 

toevoeging van zijn vak genoemd wordt. Maar over wat niet gevonden is, valt 

natuurlijk niet dan een zeer onvolkomen voorstelling te geven. Wellicht 

schijnt een toevalsvondst ooit licht over zijn beroep.  

Zeker is wel, dat het rond 1926 allemaal gedaan is met Vadertje Tijd en de 

klokkenmakerij. De niet bij naam genoemde journalist slaat bij het in 

memoriam in de Leeuwarder Courant van 22 augustus 1935 wat mij betreft de 

spijker op zijn kop: ‘Met Meindert Radsma daalt derhalve ten grave een lid 

van een oud en merkwaardig geslacht’.  
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Graf van Meindert en Johannes Radsma.

67
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doop van Catrina, dochter van Mathijs van Stenbergen en Femmetje Heilrink. Bron: 

http://gemeentearchief.amsterdam.nl 
26
 Gemeentearchief Harlingen, Registers van aanstellingen met verdere stukken, inv. nr. 196. 

Vriendelijke mededeling Jan van Wilsum te Harlingen. Zie daartoe ook: 

http://www.kleinekerkstraat.nl/frames.php3?cat=h&page=bewoners&lett=R 
27
 Tresoar, Toegang 345, inv. nr. 599. 

28
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 254, fol. 164. 

29
 Tresoar, Rechterlijk Archief Bolsward, inv. nr. 123 (ongefoliëerd). Zie ook: Tresoar, Nader 

Toegang 13.143, nr. 229. 
30
 Zie over hem onder andere: Leeuwarder Courant 30 januari 1936 en Ottema, N., Geschiedenis 

van de uurwerkmakerskunst in  Friesland. Leeuwarden/Assen, 1948, pp. 24-25. 
31
 Swinden, J.H. van, Beschryving van een konst-stuk, verbeeldende een volleedig bewegelyk 

hemels-gestel, uitgedagt en vervaardigd door Eise Eisinga, Franeker, 1780, pp. 82-85. 
32
 Tresoar, Toegang 14, inv. nrs. 13877, 13882, 14026, 14154.  

33
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 118 (ongefoliëerd). Volgens Tresoar, Nadere 

Toegang 13.213: 504. Zie ook: Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 67, fol. 256vo, 

d.d. 15 november 1777. 
34
 Zij is een dochter van Jacob Harmens Ratsma en Christina Boogaard. Deze Jacob is de oudste 

zoon van Harmen Jacobs (uit diens huwelijk met Lutske Frederiks Schotsman). De in de akte 

genoemde Lucia trouwt Joannes Gregorius Lakhuis. Zij laten in de periode 1784-1791 te 

Amsterdam drie kinderen dopen (RK, kerk De Posthoorn) Bron: 

http://gemeentearchief.amsterdam.nl 
35
 Gemeentearchief Harlingen, 19 179vo. 

36
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 259, fol. 98, fol. 99vo en fol. 101. 

Vriendelijke mededeling Y. J. Elsinga te Harlingen. 
37
 Het echtpaar Radsma-Bogaart laat te Amsterdam in de Noorderkerk dopen: Jan (17 november 

1756), Christina (15 oktober 1758), Lucia (15 juni 1760) en Christina (5 september 1762). 

Bron: http://gemeentearchief.amsterdam.nl 
38
 Gemeentearchief Harlingen, Chir. Gilde 2.  

39
 Hinke Bylsma is denkelijk vernoemd naar de eerste vrouw van Jan Jacobs, Hincke Sjoerdts 

Dijxtra. 
40
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 254, fol. 19vo. 

41 Gemeentearchief Harlingen, Registers van aanstellingen met verdere stukken, inv. nr. 196. 
Vriendelijke mededeling Jan van Wilsum te Harlingen. Zie daartoe ook: 

http://www.kleinekerkstraat.nl/frames.php3?cat=h&page=bewoners&lett=R 
42
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 255, fol. 177vo. 

43
 Tresoar, Nadere Toegang 13.152. Hendrik Reins Brouwer is gedoopt te Harlingen op 19 maart 

1724 als zoon van Rein Hoites Brouwer, waagmeester, en Sytske Sydses Schaaf. Hij trouwt te 

Harlingen op 3 april 1752 met Riemke Jans Bylsma, van Sneek. Hendrik Brouwer is lid van de 

Harlinger vroedschap van 1751 tot aan 1769, daarnaast is hij goudsmid (zie daartoe: Ruyven, 

F.E. van, Harlinger goud- en zilversmeden. In: De Vrije Fries 44 (1960), pp. 176 en 178 (nr. 

49). 
44
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 319, fol. 207. 

45
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 319, fol. 307vo. 

46
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 259, fol. 145vo. 

47
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 330, fol. 148vo. 

48
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 259, fol. 236. 

49
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 68, fol. 101vo. 

50
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 119 (ongefoliëerd). Zie ook: Tresoar, 

Nadere Toegang 13.163, nr. 83. 
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51
 Zie voor de familie van moederszijde van Syboutje: Buma, T.J., De afstamming van enkele 

18
de
-eeuwse Buma’s in Franeker en Harlingen. In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse 

Genealogische Vereniging, 1993, pp. 229-237, m.n. p. 233. 
52
 Zie voor de familie Greveling: Hoekstra, W., De Gieterse vervenersfamilie Greveling en hun 

boerderijen in Schoterland en Haskerland. In: Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en 

cultuur. 11
e 
jaargang nr. 4, december 2005, pp. 12-17. 

53
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 118 (ongefoliëerd). Zie ook: Nadere Toegang 

13.152, nrs. 493 en 496. Frederik Hoogland is gedoopt te Harlingen op 21 januari 1744, als 

zoon van Jan Hoogland en Barbara Fredriks Schotsman. Hij trouwt Harlingen 27 oktober 1771 

Antje Stephani, gedoopt te Harlingen op 2 mei 1745, als dochter van Taeke Stephanus en Tryntje 

Annes. 
54
 Gemeentearchief Harlingen, inv. nr. 299 (1772-1782) Rekeningen van de magistraat, o.a. 

betreffende ‘regeringscomparities’. Vriendelijke mededeling M. Tangerman te Leeuwarden. 
55
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 075014, repertoire nr. 163, d.d. 8 juni 1820, notaris 

J.D. van der Plaats. 
56
 Zie voor Ruurd van der Geest: Ruyven, F.E. van, Harlinger goud- en zilversmeden. In: De 

Vrije Fries 44 (1960), p. 186 (nr. 71). 
57
 Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen, inv. nr. 264, fol. 202. 

58
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 049061, repertoirenrs. 70 en 76, d.d. 13 mei 1863, notaris 

J.A.Z. Stroband. 
59
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 050082, repertoire nr. 94, d.d. 26 augustus 1902, notaris 

S. Okkinga (inventaris) en Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 050083, repertoire nr. 172, d.d. 3 

augustus 1903, notaris S. Okkinga (boedelscheiding). 
60
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 050101, repertoirenrs. 65 en 76, d.d. 26 maart 1919, notaris 

A. H. van Kleffens. 
61
 Vriendelijke mededeling van Marlies Stoter, conservator kunstnijverheid Fries Museum te 

Leeuwarden. 
62
 Zie daartoe het artikel n.a.v. het overlijden van Meindert Radsma in de Leeuwarder Courant 

van 22 augustus 1935 en een artikel in de Nieuwe Harlinger Courant. 
63
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 049105, repertoire nr. 2357, d.d. 1 augustus 1904, notaris 

A. H. van Kleffens. 
64
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 049105, repertoire nr. 2361, d.d. 13 augustus 1904, notaris 

A. H. van Kleffens. 
65
 Tresoar, Toegang 26, inv. nr. 050090, repertoirenrs. 3107 en 3119, d.d. 9 december 1908, 

notaris A. H. van Kleffens. 
66
 Gemeentearchief Amsterdam 366- inv. nr. 246 van het brouwersgilde (Groot Meesters Proef van 

het Chirurgijnsgilde): ‘Vrijdag 2de juli 1756 heeft Jacob Ratsma van Harlingen oud 25 Jaer na 

alvoren zijn burger cedul vertoont te hebben te geregtelijkhijt van het Gilde voldaan dus sijn 

Groot Meesters Proeff volbracht, als Professor en overlieden waren als Vooren’. Vriendelijke 

mededeling van Annette Sweerts te Amsterdam. Zij geeft aan, dat Jacob Radsma in 1764 voor het 

eerst niet meer vermeld staat en dat zoiets in kan houden, dat iemand het jaar ervoor is 

gestorven. 
67
 Met dank aan Willem Hovinga. Zie: http://graftombe.nl   


