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Bote! 
Vernoemingsreeks vanaf Bote Cornelis Radsma 

 

Hij kwam ooit, naar de overlevering wil, op het onzalige idee, om zijn goed lopende 

steenhouwerij te combineren met een viswinkel. En waarom ook niet? Mijn overgrootvader 

zaliger - want over hem gaat het - heette Bote Cornelis Radsma.  

 

 

 
   

Bote Cornelis Radsma en Pauline Allegonda van Amstel. 

 

 

Ik heb hem zelf nooit gekend, want hij overleed in het jaar van mijn verwekking. Toch vond 

ik Bote altijd al een intrigerende roepnaam.  

Het klinkt oer-Fries en dat klopt ook, want Bote leefde weliswaar het overgrote deel van zijn 

bestaan in Haarlem, maar hij bleek geboortig van Berlikum.  

Nader speurwerk naar zijn voorouders leverde een stamreeks op, die de opkomst en 

wederwaardigheden van een Harlinger uurwerkmakers- en vroedschapsfamilie toont.
1
  

In de achttiende eeuw gaat het de familie voor de wind. Pater familias Jacob Harmens ziet 

zijn kroost opwassen naar grandeur, met heuse patriciërstrekjes.  

Maar zoals dat vaker gaat: na die glansrijke en achtenswaardige periode op het kussen wordt 

de welvaart wat wormstekig en er breken - althans voor sommige takken van de familie - 

beduidend minder vette tijden aan.  

Dat alles staat natuurlijk borg voor belangwekkende genealogische verpozingen. Wat mij 

betreft verdient de familie dan ook te gelegener tijd een uitgebreidere publicatie.  
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Maar hoe belangwekkend ook, dat is niet waar het in deze pennenvrucht om draait. Vandaar 

dat ik hier vooralsnog zou willen volstaan met een stamreeks Radsma, vervat in het tweede 

deel van dit artikel. 

 

Terug naar die voor mij fascinerende voornaam dus: Bote. Bij het opstellen van wat ik 

enigszins vrijmoedig zou willen betitelen als een vernoemingsreeks, geraakte ik gaandeweg 

een fiks eind terug in de tijd. Het gaat om een boerenfamilie op De Triemen onder 

Westergeest, honkvast en bepaald welgesteld.  

Bij die speurtocht nu, doet zich in mijn kwartierstaat een zonderling fenomeen voor: 

uiteindelijk wisselen de namen “Luitjen” en “Bote” elkaar keurig af, gedurende zeven 

generaties, in drie eeuwen, nagenoeg tweehonderd lange jaren.  

Is het een onbetwist patroniemrecord? Ach, al met al denk ik wel dat het absolute aantal van 

die reeks verbeterd kan worden. Maar wat zou het ook, aan alles komt een eind en het maakt 

deze aaneenschakeling bovendien voor mij niet minder onvergelijkelijk.  

 

Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek naar de herkomst van de naam Bote in mijn 

kwartierstaat en de stamreeks Radsma.  

Allereerst een woord van dank aan Gé Radsma te Bakkeveen en Jelte Radsma te Haarlem 

voor hun niet aflatende betrokkenheid.  

Ik ben verder Ad van der Velde te Haarlem zeer erkentelijk voor enkele door hem aangereikte 

Haarlemmer gegevens.  

Daarnaast gaat mijn dank uit naar Stefan Elsinga te Harlingen voor zijn hulp en meer in het 

bijzonder zijn betekenisvolle rol van stadsgids bij mijn virtuele bezoek aan het Harlingen van 

de zeventiende en achttiende eeuw.
2
  

Een woord van dank voor de welwillende medewerking gaat ook uit naar Hugo ter Avest, 

conservator van het Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen en Marlies Stoter, 

conservator kunstnijverheid van het Fries Museum te Leeuwarden.  

Ten slotte zou ik Ype Brouwers te Leeuwarden willen bedanken voor enkele relevante 

aanvullingen en zijn doorwrochte commentaar op een eerdere versie van dit artikel.  

 

 

 

Almelo, voorjaar 2005       Nico L. van der Woude 

 

 

 

 

 

Vernoemingsreeks  

 

 

 

1. Luitjen Aebeles, boer op De Triemen te Westergeest, kerkvoogd van Westergeest (1567), 

overl. tussen 20 mei 1586 en 15 jan. 1589, trouwt vóór 1560 Geertje N.N., overl. na 1577.  

 

Luitjen en Geertje komen als echtelieden voor in 1560, 1566, 1569 en 1572.
3
 

We schrijven 1567 wanneer hij bij een decretale verkoop samen met een zekere Poppe Ballinx 

genoemd wordt als kerkvoogd van Westergeest.
4
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Een volgende vermelding is in 1580 als Luitjen genoemd wordt in het Register van de 

Geestelijke Opkomsten van Oostergo: “Luytien Aablessz” te Westergeest betaalt een 

jaarlijkse rente van 22½ stuivers.
5
 

In 1584 procedeert Luytien Abeles te Westergeest voor het Hof van Friesland tegen Ded, de 

weduwe van Gerbe Montes.
6
 

Luitjen leeft nog op 20 mei 1586, want dan komt hij voor in het recesboek van Kollumerland.
7
  

Op 15 januari 1589 is echter sprake van de erfgenamen van Luitjen Abels op De Triemen.
8
  

 

Bij de inventarisatie in 1609 in het sterfhuis van hun zoon Bote is een dertiental “aengeerffde 

landen” opgenomen.  

Daaruit blijkt overduidelijk, dat Bote een zoon is van Luitjen Aebeles en diens vrouw 

Geertje.
9
  

Dat echtpaar had echter in ieder geval nog een kind.  

Opmerkelijk was in dit verband aanvankelijk, dat zoon Bote (en na diens overlijden zijn 

vrouw) in de archieven soms vergezelschapt wordt door ene Folckert Wubles.
10

 Die is in 1609 

ook curator over de minderjarige kinderen van Bote Luitjens en Waeps Romckedr (zie 

hieronder). 

Folckert Wubles blijkt in de periode tussen 1590
11

 en 1622
12

 (dan is hij woonachtig op De 

Triemen) getrouwd te zijn met Yck Luitjensdr.  

Zij heeft voorwaar een interessant patroniem: zij zou immers een zus kunnen zijn van Bote 

Luitjens.  

Een vrouw met die naam komt vanaf 1588 enkele keren namens zichzelf voor in de 

recesboeken van Kollumerland.
13

 Het is echter ongewis, of het daarbij om de vrouw van 

Folckert Wubles gaat, want er is ook een naamgenote voorhanden.
14

  

De familierelatie tussen Bote en Yck en Folckert ontstijgt het karakter van een vermoeden 

echter eenduidig door een drietal vermeldingen. 

Allereerst treedt Bote in 1591 in een akte op namens zichzelf en “Folckert zijn sweager”.
15

  

Daarnaast wordt Bote in 1595 genoemd als voormond over de weeskinderen van Wybe 

Syurdts en diens vrouw, Yck Luitjensdr. Zij blijkt dan getrouwd te zijn met Folckert 

Wubles.
16

 

Ten slotte is er een akte uit 1598, waarin Bote namens zichzelf optreedt, waarbij hij 

geflankeerd wordt door Folckert Wubles, die namens zijn vrouw verschijnt. Zij wordt dan 

onomwonden de zuster van Bote genoemd.
17

 

Op basis van al deze feiten valt eenduidig af te leiden, dat Bote en Yck Luitjens broer en zus 

zijn en dat Luitjen Aebeles en Geertje dus in ieder geval twee kinderen hebben.  

Daarbij dient dan eerlijkheidshalve opgemerkt te worden, dat de filiatie tussen Yck en Geertje 

niet onweerlegbaar te bewijzen is.  

Omdat Luitjen en Geertje echter al vanaf 1560 als echtpaar optreden, neem ik aan, dat Geertje 

ook de moeder is van Yck.  

 

Bij de hierboven genoemde “aengeerffde landen” gaat het om aankopen van Luitjen Aebeles 

en Geertje tussen 1562 en 1586.  

Enkele daarvan zijn terug te vinden in de proclamatieboeken van Kollumerland: in 1575
18

 en 

in 1577.
19

  

Bij al die bekendmakingen wordt Geertje helaas zonder patroniem vermeld.  

Dat laat de mogelijkheid dat haar vader Bote heette wel open, maar enig bewijs daarvoor 

ontbreekt volledig. De herkomst van die naam blijft dus een prangende vraag.  

Die schimmigheid geldt evenzeer voor de afkomst van Luitjen Aebeles. De hamvraag is 

natuurlijk, of zijn voorouders wel uit de contreien van Kollumerland afkomstig zijn.  
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Zo komt in 1561 een zekere Aeble Jeppez te Westergeest voor bij het Hof van Friesland, maar 

meer dan overeenkomst in gezochte voornaam en plaats van herkomst biedt de akte niet.
20

 

Ook uit bronnen als het Register van Geestelijke Opkomsten van Oostergo (1580-1581), de 

monstercedelen (1552) en de Benificiaalboeken (1543) komen geen geschikte kandidaat-

ouders naar voren.  

Maar over wat niet gevonden is, valt natuurlijk niet dan een zeer onvolkomen voorstelling te 

geven. Wellicht schijnt een toevalsvondst ooit licht over eerdere generaties.  

 

Uit het huwelijk van Luitjen Aebeles en Geertje N.N. (in ieder geval, volgorde niet duidelijk): 

1. Bote Luitjens, (= 2). 

2. Yck Luitjensdr, overl. na 1622, trouwt 1. Wybe Syurdts, trouwt 2. vóór 1590 Folckert 

Wubles, boer op De Triemen te Westergeest, assessor van het gerecht van 

Kollumerland, ontvanger te Westergeest, overl. tussen 4 maart 1634 en 26 juni 1635. 

 Op 4 maart 1634 wordt Folckert Wubles nog genoemd.
21

 Ruim een jaar daarna blijkt hij 

al ad patres gegaan te zijn. In een verklaring van zijn schoonzoon is dan namelijk sprake 

van wijlen Folckert Ubles, rechter en ontvanger te Westergeest.
22

  

 In 1640 zijn de erfgenamen van Folckert Ubles en Yck Luitjensdr eigenaar van 

Westergeest stem 11.  

 

 

 

 

2. Bote Luitjens, boer op De Triemen te Westergeest, volmacht van Westergeest (1598), 

overl. Westergeest (De Triemen) tussen 27 sept. 1608 en 21 febr. 1609, trouwt vóór 21 mei 

1588 Waeps Romckedr, overl. Westergeest (De Triemen) tussen 25 okt. en 20 nov. 1629, 

weduwe van Eede Siuerts. 

 

Ik tref Bote Luitjens voor het eerst geboekstaafd in 1587 in de rechterlijke archieven van 

Kollumerland.
23

  

Het jaar daarop treedt hij op 21 mei aan in een akte voor zijn verder niet bij naam genoemde 

vrouw.
24

 

Vanaf die tijd komt Bote Luitjens overigens met allerhande besognes zeer geregeld in de 

archivalia voor.
25

  

Daarbij valt op, dat hij klaarblijkelijk een zeker maatschappelijk aanzien geniet, want hij 

treedt enkele keren op als curator
26

 en in 1597 zijn hij en ene Berent Berents “baersluijden” 

bij een geschil.
27

  

Bovendien treedt hij op 20 december 1604 voor het Hof van Friesland op als 

vertegenwoordiger van Westergeest in twee zaken tegen een zekere Romcke Romckes wegens 

de betaling van een obligatie uit 1598.
28

 

Duidelijke familierelaties zijn overigens via die curatorschappen niet voorhanden, al is in 

ieder geval – op basis van de namen in die akte - één vermelding wel bijzonder interessant.  

Op 15 juni 1602 namelijk worden de al eerder gememoreerde Folckert Wubles en Bote 

Luitjens aangesteld tot curatoren over de kinderen van wijlen Alle Aebeles en Aelcke 

Egbertsdr.  

Mogelijk is er een familieband tussen Luitjen Aebeles en Alle Aebeles. Direct, ontwijfelbaar 

bewijs daarvoor ontbreekt echter, zodat ik hier met de vermelding zou willen volstaan. 

Kollumerland is dus de plaats van handel en wandel van Bote Luitjens.  

Er zijn echter ook banden met de naburige grietenij Achtkarspelen.  
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Zo is er de verkoop van een huis in Surhuizum, daarbij komt niaar van Ebbzie Jannis, maar 

Bote en Waeps worden ook genoemd.
29

 Hieronder zal blijken dat er meer lijntjes naar 

Achtkarspelen lopen. 

 

Bote Luitjens is overleden tussen 27 september 1608
30

 en 21 februari 1609
31

, want dan komt 

Waeps als weduwe voor. Op 28 maart 1609 worden Folckert Wubles en Georgien Itsma 

aangesteld tot curatoren over de kinderen van Bote en Waeps.
32

 In 1611 neemt Sybrand 

Hettinga die taak overigens van Folckert Wubles over.  

De pas benoemde curatoren laten er geen gras over groeien en op 30 maart 1609 inventariseert 

men in het sterfhuis op De Triemen.
33

  

De minderjarige kinderen zijn: Foock (in het 15de jaar), Luitjen (in het 13de jaar) en Eebel 

Botes (in het 9de jaar). Aanwezig is dan ook Balling Wybes, zodat ook de belangen van de 

dan dus al getrouwde Geertje Botedr behartigd worden. 

In de boedelbeschrijving van Bote Luitjens is een groot aantal aankopen en 

eigendomsbewijzen opgenomen, waarvan we enkele bezittingen terug zullen zien bij zijn 

nazaten.  

De aankopen bewegen zich tussen de jaren 1589 en 1606, waarbij de diverse aankoopbrieven 

van tiende parten van een derde deel van Syurdt Eelckes’ zate in het oog springen. Die zate is 

overigens gelegen op De Triemen, zodat het zeer wel mogelijk is, dat Bote Luitjens er zelf op 

boerde.  

Verder wordt een groot aantal obligaties genoemd, waaruit op te maken valt dat Bote in ieder 

geval nog in leven is op 6 juni 1608.  

Daarnaast blijkt – zoals hierboven al gememoreerd is - uit een lijst van “aengeerffde landen” 

dus de filiatie met Luitjen Aebeles en Geertje N.N.  

 

De weduwe van Bote heeft nog even tijd van leven. Zij komt in de volgende jaren enkele 

keren voor in de archieven.
34

  

Eerst twintig jaren later, op 20 november 1629, wordt de inventaris opgemaakt van Waeps 

Romckedr.
35

  

De daar genoemde erfgenamen zijn: Luitjen Botes, Geertjen Botedr, weduwe van Balling 

Wybes, Eebel Botedr en haar man Jelys Stoffels.  

Verder zijn aanwezig Lou Lurcx, als vader over zijn kinderen bij Romck Eededr, zijn 

overleden vrouw en ten slotte Hendrik Pieters als vader van zijn kinderen bij wijlen Antie 

Eededr. Waeps is de bestemoeder van de kinderen van de overleden Romck en Antie 

Eededochters.  

Dat laatste betekent dus, dat Waeps eerder getrouwd was met een man met de voornaam Eede.  

Nader bewijs voor een huwelijk met die Eede ontbreekt echter in deze boedelbeschrijving van 

Waeps, ook bij de opgenomen “brieven en instrumenten”, zodat hieruit niet direct af valt te 

leiden dat er een ander huwelijk was. Uitsluitsel daarover geeft echter een gerechtelijke akte 

uit 1599, waarin Bote Luitjens optreedt uit naam van zijn vrouw Waeps, de weduwe van Eede 

Syurdtsz.
36

 

Bij de inventarisatie is ook een “laatste wille” van Waeps opgenomen, d.d. 25 oktober 1629. 

Verder worden veel aankoopakten genoemd, die overigens goeddeels ook al bij de 

inventarisatie van 1609 opgenomen zijn.  

Er valt wel uit op te maken dat Bote en Waeps al getrouwd waren op 15 mei 1591. Er is 

weliswaar sprake van een aankoop uit 1589, maar dan worden zij niet vermeld als echtelieden. 

Wel komt Bote in mei 1588 voor namens zijn niet bij naam genoemde vrouw (zie hierboven). 
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Handtekening van Bote Luitjens.
37

 

 

 

Uit het huwelijk van Eede Siuerts en Waeps Romckedr (volgorde niet duidelijk): 

1.  Romck Eededr, overl. vóór 27 juli 1627, trouwt Lou Lurcx, te Buitenpost.  

2.  Antie Eededr, overl. vóór 20 nov. 1629, trouwt Hendrik Pieters. 

 

Uit het huwelijk van Bote Luitjens en Waeps Romckedr: 

1. Geertjen Botedr, trouwt 1. vóór 1609 Balling Wybes, overl. vóór 20 nov. 1629, trouwt 

2. vóór 22 febr. 1634 Tierck Fridses. 

 Op 20 november 1632 wordt er gesproken over de erfgenamen van Balling Wybes bij 

Geertjen Botedr.
38

  

 Nog later zijn Ebdie Johannes en Willem Sippes curatoren over Wybe Ballings en de 

andere kinderen van wijlen Balling bij Geertje.  

 Die Wybe moet denkelijk een broer Bote gehad hebben, want op 9 maart 1652 zijn Bote 

Ballings en Hemme Jans voormonden over Johannes (18) en Engbert Luitjens (16), de 

kinderen van Luitjen Botes.
39

 

 Op 22 februari 1634 wordt de inventaris opgemaakt in het sterfhuis van Balling 

Wybes.
40

 Geertje wordt dan vergezeld door haar tweede man, Tierck Fridses.  

 Het paar is denkelijk doopsgezind, want het bevestigt naar waarheid in plaats van onder 

ede.  

 Op 19 augustus 1635 volgt dan de scheiding.
41

 

 Daarbij valt er voor de erven zeker het nodige te verdelen, want Geertje Botedr is een 

vermogende vrouw geweest.  

 Bij de kohieren van 1640 is zij in het bezit van meerdere stemnummers te Westergeest: 

3, 17 (met haar broer Luitjen Botes), 29 (met haar zwager Jelis Stoffels) 46, 49, 51, 52 

(half) en ten slotte nog plaats 59.  

2.  Foock Botedr, geb. ca. 1595, overl. tussen 1609 en 1629. 

3.  Luitjen Botes, (= 3). 

4.  Ebel Botedr, geb. ca. 1601, trouwt vóór 20 nov. 1629 Jellis Stoffels.  

 Luitjen Botes en Jellis Stoffels hebben zeker samen zaken gedaan. Zo blijken ze in 1640 

gezamenlijk in het bezit van Westergeest stem 16.  

 De zwagers (en hun vrouwen) kopen in 1632 samen bouwland op het Veen onder de 

klokslag van Westergeest en er zijn wel meer vermeldingen, waarbij zij gezamenlijk 

opereren.
42

   

 Aanvankelijk woont het echtpaar op De Triemen, maar in 1635 resideren Eebel en Jellis 

in Oostdongeradeel.
43

  

 De familierelatie tussen Eebel, Geertje en Luitjen Botes wordt nog eens expliciet op 

papier gezet in 1635. Dan noemt Eebel, wonende op Gerolsmasate te “Luisens” 

(Lioessens), haar broer en zus.
44

  

 Overigens blijkt het echtpaar bij de optekening van de stemkohieren in 1640 geen 

eigenaar van die boerderij. Dan staat namelijk te Lioessens bij stem 20 (Gerroltsma 

sathe) als bezitter vermeld: Jr. Tiete van Peyma, papist. 
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3. Luitjen Botes, geb. ca. 1597, boer op De Triemen te Westergeest, ontvanger van 

Westergeest, overl. Westergeest (De Triemen), tussen 13 maart en 31 mei 1650, trouwt 1. ca. 

1623 Martien Johannes Metelen, geb. ca. 1601, overl. Westergeest (De Triemen) vóór 12 mei 

1640, dochter van Johannes Metelen en Sijke Jentkedr. 

Luitjen trouwt 2. ca. 1648 Trijn Ebsedr, overl. na 6 mei 1679, mogelijk dochter van Ebdie 

Johannes. Trijn hertrouwt Romcke Pyters.  

 

 

Schoonfamilie 

Martien Johannes was een dochter van Johannes Metelen. Die is aanvankelijk conventuaal in 

het klooster Jerusalem of Gerkesklooster, later predikant te Twijzel en ook nog afgevaardigde 

namens de classis van Dokkum bij de synode van 1607. Hij overlijdt op 1 oktober 1613
45

 en 

trouwt Foeck Fockedr, die overleden is in september 1600.
46

  

Johannes Metelen hertrouwt rond 1600 Sijke Jentkedr, die is overleden na 11 april 1616 en zij 

hertrouwt op haar beurt Benne Lubbes. 

 

Voor wat de afkomst van Johannes Metelen betreft: hij zou op basis van tijd, plaats, milieu en 

vernoeming (Martje, Johannes en Egbert) zelf een zoon kunnen zijn van Engelbert van 

Metelen en Martjen N.N. 

Het bestaan van dit echtpaar blijkt in ieder geval uit deze vermeldingen: rond 1571 vraagt 

Martyen, weduwe van Engelbert van Metelen, toestemming om haar in beslag genomen 

koeien zelf te verkopen.  

Ongeveer een jaar later vraagt de weduwe van Engelbert van Metelen de administratie van 

haar man af te mogen sluiten.
47

   

In het Register van Geestelijke Opkomsten van Oostergo komt te Achtkarspelen voor: 

“Martien, pastoirs des olden, gebruiker van twee mad.” Bij de opmerkingen plaatst Reitsma: 

“vrij zeker de concubine van een vroegeren pastoor”.
48

  

 

Johannes Metelen komt zelf ook voor in dat Register van Geestelijke Opkomsten.
49

 Daar staat 

vermeld dat rond februari 1580 de laatste bewoners van Gerkesklooster een scheiding 

maakten. De 42ste en laatste abt was Requinius Jacobi Groningensis. Hij en zijn monniken 

namen zoveel kostbaarheden, goud, zilverwerk mee als zij konden naar het refugium in 

Groningen. Van de kostbare stoffen en priesterkleden kreeg elk bij het afscheid zijn aandeel.  

Over het cisterciënzer klooster Gerkesklooster of Jeruzalem en de bezittingen is in de loop der 

tijd wel wat geschreven.
50

  

Johannes Metelen heeft vanzelfsprekend wel meer sporen nagelaten in de archieven. Zo wordt 

hij rond 1599 genoemd bij een verdeling van misgewaden tussen de abt en ex-conventualen.
51

 

In 1601, 1602 en 1605 wordt Johannes te Achtkarspelen genoemd als verkoper.
52

  

Johannes en zijn eerste vrouw zijn beiden in de kerk van Twijzel begraven:  

“Ao 1600 de 6 septembris sterf deerbare Fock Fockedr huisvrou va Iohannis Meetlen en legge 

hier beide begrave”. 

“Ao 1613 de 1 octobris sterf de eersamen Iohannis Meetlen dienaer des godlicke woordts 

geweest in Optuisel”.
53

  

Op 8 augustus 1614 is Wolterus Dotichem, predikant te Augustinusga, curator over Focke 

Johannes, de zoon van Johannes Metelen, in leven predikant te Twijzel.
54

 

Er zijn echter meer kinderen, zoals blijkt uit een tweetal akten.  
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Op 11 april 1616 wordt een scheiding opgemaakt tussen de moeder en de kinderen van 

Johannes Metelen.
55

 Zij is opnieuw getrouwd aan Benne Lubbes. 

Op 14 november 1616 zijn Egbert Johannes en Willem Altes voormonden over de drie 

kinderen van Johannes Metelen: “d’olste 16, de andere twee 15 en 14 jaar”.
56

 

 

Terug nu naar de vernoemingsreeks. Terug naar Luitjen Botes.  

Net als zijn vader komt hij regelmatig voor als curator, of zaken die daarmee verband houden. 

Zo is in 1626 sprake van een zaak versus “Luyttien Botes oppe Triemen”.
57

  

Luitjen wordt op 27 juli 1627 in Achtkarspelen benoemd tot curator over de vier kinderen van 

Romck Eededr, zijn halfzus.
58

  

Op 10 augustus van datzelfde jaar wordt hij opnieuw als curator genoemd, waarbij enkele 

nadere gegevens over de kinderen opgenomen zijn.  

Er blijken te Buitenpost vier onmondige kinderen te zijn: Griet, Antke, Lurck en Foock Lous. 

Verder is er nog een vijfde kind, Syts Lousdr, gesterkt met haar man, Buwe Sakes.
59

 

In de periode tussen 1637 en 1641 is Luitjen Botes curator over Rixt en Sijcke Jansdochters. 

In 1645 is hij voormond over de kinderen van Benne Lubbes (dat is denkelijk de stiefvader 

van zijn vrouw).  

 

Uiteraard heeft ook Luitjen Botes de nodige bezittingen in het Kollumerlandse.  

Bij de opmaak van de stemkohieren in 1640 is Luitjen samen met Jelis Stoffels (zijn zwager) 

eigenaar van Westergeest stem 16. In 1698 is Anne Jans, weduwnaar van Lutske Johannes, 

eigenaar. In 1728 is stemnummer 16 uit de familie. Vermeld is dan, dat het op De Triemen 

ligt. In 1778 ten slotte wordt de grootte van stem 16 gesteld op 21 pondematen.
60

 

Verder is Luitjen Botes in 1640 met zijn zus Geertje eigenaar van stem 17. Ruim een halve 

eeuw later, in 1698, is zijn gelijknamige kleinzoon eigenaar. Stem 17 is in 1728 in het bezit 

van zijn nazaten Wyger, Frouck en Martjen Luitjens. In 1778 is het bezit uit de familie, het is 

dan 21 pondematen groot. 

Luitjen Botes is in 1640 in het bezit van een derde deel van stem 18 (het overige deel behoort 

dan toe aan de heer Sminia). In 1698 is het ook nog voor een derde deel eigendom van zijn 

kleinzoon Luitjen (= 5). In 1728 zijn de eigenaars: Wyger Luitjens als curator over Luitjen 

Botes voor de helft en Bote Rinzes als curator van de zes onmondige kinderen van Jeen 

Luitjens voor de andere helft. In 1778 is dit stemnummer nog steeds familiebezit. Eigenaar is 

dan Luitjen Botes (= 7), terwijl diens schoonzoon Pieter Aukes de gebruiker is. De grootte van 

de stem bedraagt dan overigens 60 pondematen.  

Ten slotte wordt Luitjen Botes in 1640 ook nog genoemd als eigenaar van stem 25. Die stem 

is in 1698 eigendom van Epo van Aylva. In 1728 blijkt het goed gelegen op De Triemen, 

terwijl het in 1778 20 pondematen groot genoemd wordt. 

 

Martien Johannes Metelen is vóór 12 mei 1640 overleden, want in een registratie d.d. 18 mei 

1640 komt Luitjen Botes op die twaalfde mei daaraan voorafgaand voor als weduwnaar.
61

  

Wat volgt, is de gebruikelijke gang van zaken. Op 13 juni 1648 zijn mr. Wybe Wybes en 

Lubbe Jans curator over de weeskinderen van Martien Johannes en op 17 juni 1648 volgt de 

inventarisatie.
62

 Uit die akte valt onder meer op te maken, dat Luitjen bij het huwelijk 1900 en 

Martien 700 goudgulden ingebracht heeft.  

Zeer opmerkelijk is verder een opgenomen kennisgeving van Luitjen.  

Er is een afschrift van een verklaring: op 6 januari 1630 laat Luitjen Botes in het huis van de 

secretaris te Buitenpost optekenen, dat hij ongeveer zeven jaar eerder in het huwelijk getreden 

is met Martien Johannes Meetelen. Het huwelijk is destijds niet deugdelijk voltrokken, maar 

inmiddels is er wel een kind en wellicht komen er nog meer.  
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De toedracht van die verklaring lijkt wel duidelijk: om problemen te voorkomen 

(kwaadwillenden zouden de onvolkomen huwelijksvoltrekking kunnen gebruiken) verklaart 

Luitjen zijn kind (en eventuele andere kinderen) tot erfgenaam.  

 

Luitjen Botes is overleden vóór 31 mei 1650.
63

 Op die datum (en de volgende dag) wordt de 

inventarisatie opgemaakt. De genoemde kinderen zijn: Bote (22), Johannes (17), Egbert (in 

het 14de jaar) en Sijcke Luitjens (1½).  

De akte zelf biedt uiteraard een goed beeld van het hebben en houden van Luitjen en zijn 

gezin. Het sterfhuis is gelegen op De Triemen, het bestaat uit een binnenhuis (4 vak lang), een 

keuken (2 vak), een achterhuis (8 vak) en een schuur “alles met dacke gedeckt”.  

Er is onder andere sprake van een aankoop van een mad lands “van Jeen Gerbens nomine 

curatoris gekocht” en een perceel veen op Swagerveen, afkomstig van Luitjens ouders. Ook 

wordt een koopbrief van Luitjen en Trijn Ebsedr genoemd, d.d. 13 maart 1650.  

Er komt op 10 april 1651 een scheiding tussen de drie kinderen uit het huwelijk van Luitjen en 

Martien en het weeskind uit Bote Luitjens tweede huwelijk.
64

  

Trijn wordt gesterkt door haar broer, Jan Ebses. Bote Luitjens verschijnt namens zichzelf, 

Jellis Eelkes en Jan Pyters zijn de curatoren van Johannes en Egbert Luitjens en Focke Annes 

ten slotte is de curator over Sijcke Luitjensdr. De kinderen maken daarna onderling een 

scheiding.
65

 

Op 17 maart 1655 volgt dan nog een liquidatie.
66

 In de marge van de akte is een verklaring 

opgenomen van Trijn Ebsedr, dat Bote Luitjens haar betaald heeft. Trijn ondertekent met een 

merk. Uit het stuk valt op te maken dat Sijke Luitjens nog leeft. 

Kort daarna, op 24 december 1655 volgt een verdere verdeling tussen Bote Luitjens - als 

administrator van zijn moeder - en zijn broers.
67

 

 

 

 
 

Handtekeningen van Bote, Johannes en Egbert Luitjens.
68

 

 

 

Op 13 maart 1669 is de definitieve scheiding tussen de erfgenamen van Luitjen Botes.
69

 Daar 

wordt overigens gesproken over wijlen Sijcke Luitjens en ook worden Martien en Sijke 

Johannesdochters genoemd als erfgenamen van Luitjen Botes, hun bestevader.  

 

Uit het huwelijk van Luitjen Botes en Martien Johannes Metelen: 

1. Bote Luitjens, (= 4). 

2.  Johannes Luitjens, geb. ca. 1633, overl. vóór 9 aug. 1665, trouwt Hiltie Saepes.
70

  

 Op 9 augustus 1665 wordt Bote Luitjens, oom van vaderszijde, curator over Sijcke en 

Martien Johannes, dochters van Johannes Luitjens en Hiltie Saepes.  



 10 

 Rond die tijd volgt ook de inventarisatie en in 1667 krijgt de scheiding van de goederen 

van Johannes Luitjens definitief zijn beslag.
71

 

 Op 26 april 1673 is Bote Luitjens voormomber over zijn nichtjes Martien en Sijcke 

Johannes. Men eist van hem dat hij “rekeninge, bewijs, reliqua” doet van zijn 

administratie.  

3.  Egbert Luitjens, geb. ca. 1637, op 9 aug. 1665
72

 genoemd te Oostwolde onder Driesum, 

leeft nog op 7 november 1668.
73

  

 

Uit het huwelijk van Luitjen Botes en Trijn Ebsedr: 

4.  Sijcke Luitjens, geb. eind 1648/begin 1649, overl. tussen 17 maart 1655 en 13 maart 

1669. 

 

 

 

 

4. Bote Luitjens, geb. ca. 1628, boer op De Triemen te Westergeest, dorprechter en ontvanger 

te Westergeest, overl. Westergeest (De Triemen) vóór 2 dec. 1679, trouwt 1. vóór 3 mei 1654 

Vrouw/Froucke Jeens, overl. Westergeest (De Triemen) vóór 20 juni 1668, dochter van Jeen 

Gerbens en (mogelijk) Bets Cnellis Claesdr.  

Bote trouwt 2. vóór 20 juni 1668 Trijn Jans, overl. vóór 26 okt. 1673, weduwe van Johannes 

Lubbes Meetlum/Metelen, dochter van Jan Pijters, te Twijzel en Trijntje Harings.
74

 

 

 

Schoonfamilie 

Frouck Jeens is een dochter van Jeen Gerbens, overleden tussen 16 maart 1652 en 3 mei 1654. 

Hij trouwt vóór 18 januari 1640 Bets Cnellisdr, geboren rond 1617. Jeen is afkomstig van 

Kollumerzwaag.
75

 

Zij komen voor als echtelieden in de autorisaties
76

 van Kollumerland, maar nergens wordt 

expliciet duidelijk dat zij de moeder is van Vrouck.  

Jeen Gerbens komt enkele malen voor als curator. Dat is het geval in 1636.
77

 Bij deze akte is 

een aantekening opgenomen, waarin Bote Luitjens op 3 mei 1654 als man van Vrouw Jeens 

optreedt als erfgenaam van Jeen Gerbens.  

Jeen is verder curator in 1651
78

 en ook nog op 16 maart 1652.
79

 

In 1640 is Jeen Gerbens met zijn kinderen eigenaar van Kollumerzwaag 36.  

In 1698 zijn de bezitters van deze stem: Jenne Gerrits, curator over Bote Jeens, het weeskind 

van Jeen Botes (voor een derde part), daarnaast worden genoemd: Thomas Heds en Luitjen 

Botes als curatoren over Bote Rinzes, het weeskind van Martjen Botes (voor het resterende 

deel). 

In 1728 is de stem eigendom van Bote Rinzes en in 1778 van zijn schoonzoon, Fokke Hylkes 

Eskes.
80

  

Die Bote Rinzes is – zoals ik hieronder zal bespreken - een zoon van Martien Botes. Er zijn in 

1728 dus nog steeds erfbezittingen in de familie aanwezig.  

 

De relatie tussen Frouck Jeens en Bets Cnelisdr lijkt niet geheel zeker. Het is in principe 

mogelijk, dat Vrouck een dochter is uit een eerder huwelijk van Jeen Gerbens. Bewijs voor 

een vroeger huwelijk heb ik echter niet kunnen traceren en een eenvoudig rekensommetje 

leert, dat Bets Cornelisdr wel degelijk de moeder van Vrouck zou kunnen zijn.  

Om te beginnen zou Bets op jonge leeftijd moeder (van Vrouw) moeten zijn geworden. 

Hypothetisch zou dat rond 1635 - rond haar achttiende jaar - gebeurd kunnen zijn.  
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In een inventaris uit 1694 (zie hieronder) van Vrouws eigen dochter Martjen, is sprake van 

twee zilveren kettingen, met daarop gegraveerd “Vrouw Jeens, 1652”. Dat jaartal is 

vanzelfsprekend een verwijzing naar een mijlpaal in het leven van Vrouw.  

Het blijft natuurlijk gissen naar de toedracht, maar het zou het jaar kunnen zijn, waarin Vrouw 

zestien of achttien werd. Het is zelfs niet ondenkbaar (maar evenmin bewezen) dat 1652 

verwijst naar het huwelijksjaar van Vrouw en Bote. In beide gevallen is een ouder-kindrelatie 

tussen Bets en Vrouck mogelijk.  

Kort en goed: de filiatie tussen Bets en Vrouw is allerminst zeker, maar zo ik mij niet bedrieg 

toch ook niet helemaal onmogelijk.  

Over de afkomst van Bets is echter wel het één en ander bekend. Zij is namelijk een dochter 

van Cornelis Claes en Antie Galedr. 

Die filiatie blijkt, als op 18 januari 1640 een inventarisatie plaats grijpt in het sterfhuis van 

Cornelis Clases.
81

  

Zijn vrouw is hertrouwd aan Wopke Pieters. Aanwezig is ook Jeen Gerbens, als man van 

Bets. Kinderen: Bets (24ste), Claes (22ste), Antie en Eeltse (tweeling, 18de), Wyts (15de), 

Reynts (11de) en Buyck Cornelis (8ste). In de aansluitende akte laat Wopke een inventaris 

opmaken van wijlen Aet Merxdr, zijn eerste vrouw.
82

  

Op diezelfde dag is Mintse Eemckes curator over de zes kinderen van Cornelis Claes.
83

 Op 6 

juni 1640 volgt nog de scheiding tussen de erfgenamen.
84

  

 

Terug nu naar de vernoemingsreeks. Terug naar Bote Luitjens.  

Ook hij komt in Kollumerland met een zekere regelmaat voor als curator.
85

  

Frouck Jeens is overleden vóór 20 juni 1668, want dan zijn Focke Jennes en Egbert Jans 

curatoren over haar kinderen. Haar man is nu hertrouwd met Trijntje Jans. Diezelfde dag 

wordt ook de inventaris van Vrouw opgemaakt.
86

  

Haar kinderen zijn Luitjen (13de), Martien (10de) en Jeen Botes (7de). Er is onder andere 

sprake van land te Kollumerzwaag en genoemd wordt een obligatie met Egbert Luitjens d.d. 7 

november 1668. De profijtelijke staat bedraagt ruim 9405 cg.  

Op 14 mei 1671 volgt dan de scheiding, waarbij blijkt dat Bote bij het huwelijk ruim 2099 cg. 

ingebracht heeft en Vrouw 1719 cg.  

Op 24 oktober 1673 is er een scheiding tussen de twee kinderen uit de twee huwelijken van 

Trijn Jans. Bij wijlen Johannes Lubbes Meetlum/Metelen kreeg zij Lutske en bij Bote Luitjens 

kreeg zij Jan. In 1675 is Bote overigens curator over diezelfde Lutske.  

 

Bote Luitjens heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld vóór 2 december 1679, want dan 

worden Folckert Jellis en Brucht Bruchts tot curatoren aangesteld over de kinderen.  

Op 3 december 1679 volgt de inventaris in het sterfhuis van Bote Luitjens, rechter en 

ontvanger te Westergeest.
87

 De genoemde kinderen zijn: Luitjen (meerderjarig), Martien (23e) 

en Jeen Botes (21e) en uit het tweede huwelijk: Jan Botes (9e).  

Het beschreven sterfhuis bestaat uit een binnenhuis en een achterhuis “sampt hovinge”, en een 

derde part van de “zate landen daaronder behorende”. Er is een deel van een klein plaatsje (het 

overige deel is bezit van de kinderen van Johannes Luitjens), twee pondematen mieden op 

Oldwoldemeer, samen met Bote Ballings, land op de Langebroeck en er is sprake van 

bouwland te Westergeest.  

Opgenomen zijn verder enkele aankopen van Bote en zijn vrouwen en er wordt gerefereerd 

aan een eerdere scheiding.  

Er zijn twaalf koeien, drie vaarzen, een entervaars, vijf paarden, vier schapen en drie varkens. 

De levende have is getaxeerd op 2200 cg. Aan liggend zilvergeld is ruim 118 cg. voorhanden, 

aan goudgeld ruim 294 cg. Bij de boeken worden genoemd een bijbel en een testament. Bij de 
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uitschulden staat vermeld dat Sybren Jans Cuiper voor het maken van de doodkist van Bote 

Luitjens 40-12-0 krijgt, aan leedbier is 26-9-0 opgedronken, aan leedbrood is 12-0-0 opgegaan 

en aan diverse winkelwaren voor de begrafenis is nog eens 5-18-0 besteed.  

In totaal krijgen de drie kinderen uit het eerste huwelijk ruim 3117 cg. en Jan Botes ontvangt 

ruim 309 cg.  

Kort daarop volgt de scheiding
88

 waarbij onder andere opgemerkt wordt, dat Martien en Jeen 

Botes door het Hof van Friesland meerderjarig verklaard zijn.
89

   

 

 

 
 

Handtekeningen van Luitjen, Martjen en Jeen Botes.
90

 

 

 

Op 22 september 1680 wordt Pytter Meinaerts curator over het nagelaten kind van Bote en 

Trijntje, dat dan 16 jaren oud is.  

In februari 1686 maken de erfgenamen van Bote Luitjens en de kinderen van zijn eerste en 

tweede vrouw samen een scheiding van de ouderlijke goederen.
91

  

Daar compareren dan Martien Botes en haar man Rinze Minnes, verder treedt Luitjen Botes 

op voor zichzelf en als curator over Jan Botes.  

Ten slotte wordt Ymck Wybes genoemd als moeder van Bote Jeens. Zij zijn respectievelijk de 

vrouw en het kind van wijlen Jeen Botes. 

 

Uit het huwelijk van Bote Luitjens en Vrouw Jeens: 

1.  Luitjen Botes, (= 5). 

2.  Martien Botedr, geb. ca. 1657, overl. vóór 5 juli 1694, trouwt Rinse Minnes, overl. vóór 

3 juni 1694.
92

 

 Op 5 juli 1694 wordt de inventaris opgemaakt in het sterfhuis van Martien Botes, op 

verzoek van Thomas Hedts en Luitjen Botes.
93

  

 Zij is overleden op de “Weerdebuiren”. Bij de uitgebreide bezittingen staan bij het 

aanwezige zilver onder meer de hierboven al genoemde twee kettingen vermeld, met 

daarop gegraveerd de naam van haar moeder, Vrouw Jeens, en het jaartal 1652. 

 Het echtpaar Martien Botes en Rinse Minnes heeft een zoon, Bote Rinzes, die geboren 

is rond 1683.  

 Die Bote laat in de periode 1710 tot 1717 te Kollum vier kinderen dopen, waarvan er 

twee in leven blijven: Lutske en Martjen.
94

 

 Martjen wordt gedoopt op 15 september 1715. Zij trouwt te Kollum op 25 mei 1738 

Focke Hylkes Eskes. Over zijn familie is eerder gepubliceerd.
95

  

 Daarbij wordt opgemerkt, dat een substantieel deel van de puissante rijkdom van de 

familie Eskes afkomstig is uit de familie van Martjen Botes.  

 Van die rijkdom van Martjen is een glimp bewaard gebleven: een zogenaamde 

châtelaine, of in rond Fries het “sydsulver”.  

 De gordel is vervaardigd door de Dokkumer zilversmid Thomas Sibrand Hicht en heeft 

op de achterzijde een inscriptie: “Martien Bootes anno 1679”.
96

  

3.  Jeen Botes, geb. ca. 1660, overl. vóór 2 febr. 1686, trouwt Imke Wybes. Zij trouwt 2. 

vóór 4 mei 1686 Heine Rempts.  
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 Uit het huwelijk tussen Jeen Botes en Imke Wybes in ieder geval een zoon, Bote Jeens, 

die geboren is rond 1683. Zijn curator is in 1686 zijn oom, Luitjen Botes.
97

 

  

 

Uit het huwelijk van Bote Luitjens en Trijn Jans: 

4.  Jan Botes, geb. ca. 1664, overl. Triemen tussen 9 febr. en 3 maart 1703. 

 Op 3 maart 1703 wordt de inventaris van Jan Botes opgemaakt.
98

  

 Uit die akte valt op te maken, dat hij – althans op dat moment -ongehuwd was.  

 Bij het beschreven zilver onder andere een beker, gemerkt “B.L.T.J. 1670” en vier 

zilveren lepels, waarvan er één gegraveerd is: “L.B.M.J.”.  

 

 

 
 

De gordel van Martien Botedr met deels later toegevoegde tuigen.
99

 

 

 

 

 

5. Luitjen Botes, geb. ca. 1655, op De Triemen, boer op Westergeest stem 18 en ontvanger te 

Westergeest, overl. vóór 16 febr. 1706, trouwt 1. (mogelijk 1683) Gertie Mients, geb. ca. 

1666, overl. vóór 6 april 1695, dochter van Mient Poppes en Romckjen Johannes.
100

  

Luitjen trouwt 2. vóór 6 april 1695 Antje Wiegers, overl. na 8 april 1706.
101

 

 

 

Schoonfamilie 

Rond de familie van Gertie Mients is wel het een en ander bekend. Daarom is hier gekozen 

voor een korte kwartierstaat.  

Opmerkelijk uitgangspunt daarbij is haar later te bespreken inboedel. Daarin komen enkele 

zilveren voorwerpen voor, die zij van haar voorouders erfde. 

Gertie zelf (hier dus nummer 1) is geboren rond 1666. Dat blijkt uit een inventaris, opgemaakt 

in 1671, na haar vaders dood.
102

 De dan genoemde kinderen zijn: Johannes (11de), Gertie 

(6de) en Folckert Mients (5de). 
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2. Mient Poppes, geb. ca. 1616, huisman te Kollum, overl. vóór 18 aug.  

1671, trouwt 1. Neeltje Jans, overl. vóór 2 april 1644. 

Mient Poppes trouwt 2. vóór 20 juni 1645 Lolck Siercxdr, zij is eerder getrouwd, vóór 24 

oktober 1631 met Eylert Lous, dochter van Sierck Wybes en His Jacobs.
103

  

Mient Poppes trouwt 3.  

3. Romckjen Johannes, overl. vóór juni 1674, trouwt 2. vóór 18 aug. 1671 Jan Brants. 

 

Mient Poppes is in 1640 deels eigenaar van Kollumerzwaag stem 8, zo blijkt uit de 

stemkohieren: “Meent Poppes zelfs met zijn zusters en broeders voor de ene helfte, en de 

erven van Hendrik Mients voor de andere helfte”. In 1728 is Rodmer Sierks eigenaar en 

gebruiker.   

Op 2 april 1644 is sprake van Jan Mients, het kind van Neeltje Jans bij Mient Poppes.
104

  

Op 20 juni 1645 en 16 maart 1649 komen Mient en zijn vrouw Lolck samen voor.
105

  

Op 11 april 1662 is Mient Poppes, curator over Poppe Gerrits, de zoon van zijn zus, Antie 

Poppes en Gerrit Hayes.
106

  

Op 18 augustus 1671 is Mient Hayes curator over de weeskinderen van wijlen Mient Poppes 

en Romkjen Johannes. De laatste is dan getrouwd met Jan Brants.
107

 

Romckjen is, blijkens een bijschrift bij de eerder genoemde scheiding tussen de erfgenamen 

van Mient Poppes, overleden vóór juni 1674. 

Uit het eerste huwelijk: 

1.  Jan Mients. 

Uit het derde huwelijk: 

2.  Johannes Mients, geb. ca 1661. 

3.  Gertie Mients (= 1). 

4.  Folckert Mients, geb. ca. 1667. 

 

4. Poppe Sjoerds, overl. vóór 1656, trouwt 2. Geb Wymersdr, overl. vóór 8 aug. 1662. Poppe 

Sjoerds trouwt 1. 

5. Antie Mients, overl. Kollumerzwaag vóór 12 febr. 1628. 

 

Op 12 februari 1628 zijn Haye Hedmans en Minse Eemckes curator over de kinderen van de 

overleden Antie Mientsdr.
108

  

Op de 25ste van die maand volgt de inventarisatie opgemaakt in het sterfhuis, gelegen “oppe 

swaegh”.
109

 De genoemde kinderen zijn: Harmen (17de), Mient (12de), Gerrit (9de) en Antie 

Poppes (5de).  

Poppe Sjoerds komt in de periode 1618 tot 1643 enkele malen voor als curator.
110

 

Op 7 november 1628 is Hille Pieckes voormomber over de kinderen van wijlen Arent Mients, 

op verzoek van Poppe Sjoerds, Haye Hedmans en Minse Eemckes, daarbij is ook sprake van 

Hindrik Mients.  

Geb Wymers, weduwe van Poppe Sjoerds, woonachtig te Kollum, maakt in 1656 een 

testament op, dat in 1663 vastgelegd wordt voor het Hof van Friesland.
111

 

Op 8 augustus 1662 is sprake van een inventarisatie van de goederen van Geb Wijmers, 

weduwe van Poppe Sjoerds.
112

 Zij heeft een broer, Michiel Wymers, te Nijbert in de 

Ommelanden van Groningen.
113

 

Uit het eerste huwelijk:  

1.  Harmen Poppes, geb. ca. 1612.  

2.  Mient Poppes, geb. ca. 1617.  

3.  Gerrit Poppes, geb. ca. 1620.  

4.  Antie Poppes, geb. ca. 1624, trouwt Gerrit Hayes. 
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6. Johannes Folckerts, geb. ca. 1608, overl. vóór 6 maart 1661, trouwt 

7. Geertje Reins, geb. ca. 1614. 

 

In 1633 zijn Johannes en Jacob Folckerts curatoren over Alcke, het kind van Rein Alckes, op 

verzoek van Hed Rintyes en Jan Alckes.
114

 Er is dan sprake van een Geertje Reins en een 

Trijntje Reins.  

In 1642 en 1648 is Johannes Folckerts curator over de kinderen van Lieuwe Wybes en Hiltie 

Folckerts.
115

  

Op 6 maart 1661 zijn de broers Tamme en Sape Folkerts curatoren over Hiltie en Tierck 

Johannes, kinderen van Johannes Folckerts en Geertje Reins, in tijden onder Augsbuur.
116

 De 

curatele geschiedt op het verzoek van Mient Poppes en Jacob Eesges, aangehuwde zwagers. 

Op 15 maart 1661 wordt de inventaris opgemaakt ten sterfhuize van Johannes Folckerts.
117

  

Op 18 november 1661 volgt de scheiding; daarbij worden Romck Johannes en haar man 

Mient Poppes genoemd.
118

 Ook Geertje Reins is dan zeer waarschijnlijk al overleden, want er 

staat “in tijden echtelieden” en bovendien wordt zij ook niet genoemd bij de inventarisatie en 

de scheiding.  

Op 26 augustus 1665 is Mient Poppes curator over Tierk Johannes (16), zoon van wijlen 

Johannes Folckerts en Geertje Reins, wonend en overleden op de “Utterdycken”.
119

 Auckjen 

Rinses, weduwe van Sape Folckerts moet bewijs doen van de administratie van haar 

overleden man. Die is sedert 1661 curator geweest over zijn jongere broer Tierk.  

Uit dit huwelijk (volgorde niet duidelijk): 

1.  Hiltie Johannes. 

2.  Tierck Johannes, geb. ca. 1649.  

3.  Romckjen Johannes (= 3). 

 

10. Mient N.N. 

 

Kinderen (volgorde niet duidelijk): 

1.  Hendrik Mients. 

2.  Antie Mients (= 5).  

3.  Arent Mients. De erven van Arent Mients zijn in 1640 eigenaar van Kollumerzwaag 

stem 18. 

 

12. Folckert Johannes, overl. vóór 27 jan. 1621
120

, trouwt 

13. As Metskes, geb. ca. 1587, overl. 23 maart 1665, begr. Kollum (kerk), trouwt 2. vóór 31 

maart 1625 Metske Aeuckes, geb. ca. 1598, overl. Kollum 21 febr. 1670, begr. Kollum 

(kerk).  

 

Op 29 maart 1625 zijn de broers Tierck en Rinze Johannes curatoren over de kinderen van 

wijlen Folckert Johannes, op verzoek van Metske Aeuckes.
121

  

Folckert is echter al eerder overleden, want er is daarvoor een aantal malen sprake van de 

weduwe van Folckert Johannes: op 27 februari 1621 en 12 maart 1622.
122

  

As blijkt op 31 maart 1625 al hertrouwd aan Metske Aeuckes.
123

  

De kinderen uit het eerste huwelijk zijn: Johannes (18de), Tamme (16de), Saepe (14de), 

Rintze (12de), Hil (11de) en Metske Folckerts (8ste).  

Er is onder andere sprake van een Metske Johannes, een kleine zate lands te Twijzel en een 

huis te Augsbuurt.  

As is klaarblijkelijk doopsgezind, want ze bevestigt naar waarheid in plaats van eed.  
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Op 14 februari 1626 is Metske Aeuckes curator over de kinderen van wijlen Syu Metskes 

(zijn schoonzus) en Johannes Jeppes.
124

  

Metske Auckes is in 1640 eigenaar van Kollum stem 17 (Uitdijksterkluft). Hij maakt in 1665 

een testament op, dat zijn erfgenamen in 1679 laten vastleggen voor het Hof van Friesland.
125

 

Hij noemt daarin zijn twee kinderen: Folckert en Siouck Metskes. 

Van As Metskes en haar tweede man Metske Auckes zijn de grafschriften bewaard gebleven:  

“Anno 1665 den 23 martius sterf de eerbare .aske Metskes de huisvrouwe van Metske Auckes 

out 78 jaren ......”.  

“Anno 1670 den 21 februari is in den heere gerust den eersamen Metske Auckes in leven 

gevest oud ....... 72 jaren ende leit alhier begraven”.
126

  

Uit dit huwelijk:  

1.  Johannes Folckerts, (= 6).  

2.  Tamme Folckerts, geb. ca. 1610. 

3.  Sape Folckerts, geb. ca. 1612. 

4.  Rintje Folckerts, geb. ca. 1614. 

5.  Hil Folckerts, geb. ca. 1615.  

6.  Metske Folckerts, geb. ca. 1618. 

 

14. Rein Alckes, overl. Burum vóór 30 januari 1627, trouwt 

15. Romck Geerts (Halbesma?), overl. Burum vóór 11 april 1628, trouwt 1. Rintze Sapes, 

trouwt 3. Jacob Cornelis. 

 

In 1611 wordt Marten Jans te Kollum curator over Hed Rintzes, zoon van Rintze Sapis, ten 

verzoeke van Rein Alckes en Romck Geerts.
127

   

Op 30 januari 1613 worden Rein en Romck genoemd als moeder en stiefvader van Hed 

Rintses, de zoon van Rintse Sapes.
128

  

Rein Alckes is overleden tussen 12 oktober 1619
129

 en 30 januari 1627.
130

 Op die dag is 

Hessel Hinties namelijk curator over zijn kinderen. Op 22 mei 1627 is Lyuwe Alckes 

voormond.  

Mogelijk heeft deze vermelding van een graf in de kerk van Augsbuurt betrekking op Rein: 

“Ao 1621 de 14 julij st[erf] ......... Heijn Alckesz alhi[er begraven]”.
131

   

Op 11 april 1628 volgt de inventarisatie te Burum, op verzoek van Lieuwe Alckes, de curator 

over de kinderen van zijn overleden broer Rein.
132

  

Verder gaat het verzoek ook uit van Hed Rinties en Jacob Cornelis “insgelycx in echt gehad 

hebbende Romck Geerts”. Zij blijkt nu overigens ook overleden.  

De genoemde kinderen zijn: Geertje (15de), Trijntje (13de) en Alcke Reins (8ste). Genoemd 

wordt onder meer land te Bentemahuis, van Romcks ouders geërfd en land uit een erf te 

“Akkerwolde”.  

In 1630 zijn Hed Rinties en Jan Alckes voormonden over de kinderen van Rein en Romck.
133

 

De mogelijke familienaam van Romck is in eerste instantie gebaseerd op het zilverwerk in het 

later te bespreken bezit van Gertie Mients.  

Zij heeft onder meer een ketting met daarop gegraveerd “Romck Halbesma, 1601”.  

De namen Hed/Hidde en Rintje komen inderdaad voor in de familie Halbesma uit die 

contreien.
134

  

Hoe de familieverhouding precies loopt, is onduidelijk, maar het lijkt er zeer sterk op dat de 

eerder gememoreerde zilverinscriptie “Romck Halbesma, 1601” verwijst naar Romck Geerts.  

In een artikel van de hand van dr. A.L. Heerma van Voss in De Nederlandsche Leeuw 1925 

wordt een Kollumer familie Halbetsma besproken.
135
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Daarin is Romck helaas niet direct in te passen. Maar de namen, de plaatsen, de tijden en 

bovenal de bezittingen wijzen wel in dezelfde richting. Direct bewijs ontbreekt echter, zodat 

hierbij voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd.  

Uit dit huwelijk: 

1.  Geertje Reins (= 7). 

2.  Trijntje Reins, geb. ca. 1616.  

3.  Alcke Reins, geb. ca. 1621. 

 

24. Johannes N.N. 

 

De kinderen van deze tot dusverre onbekende Johannes komen enkele malen samen voor: in 

1611 zijn Rintze en Folckert Johannes curatoren over Johannes (5) en Auck (3), de kinderen 

van hun broer Wyger Johannes. Er is verder sprake van een andere broer, Metske.
136

  

Op 19 juni 1613 en 16 mei 1615 komen die kinderen opnieuw voor.
137

  

Kinderen (volgorde niet duidelijk): 

1.  Folckert Johannes (= 12). 

2.  Rinze Johannes. 

3.  Tierck Johannes. 

4.  Wyger Johannes. 

5.  Metske Johannes. 

 

26. Metske Minnes, overl. Kollum (Uitterdijken) tussen 12 jan. 1613 en 4 okt. 1613, trouwt 

27. Hil Rintsedr (Halbetsma?), overl. Kollum (Uitterdijken) vóór 4 okt. 1613, trouwt 1. 

Tyiaert Teackes, overl. voor 5 maart 1594. 

 

Dit echtpaar komt voor in het eerder aangehaalde artikel over de familie Halbetsma in De 

Nederlandsche Leeuw 1925.
138

 Daar worden dan ook de ouders van Hil beschreven.  

In dezelfde publicatie staan ook deze vermeldingen:  

“25 Apr. 1579 verkoopen Tyaerd Taeckes en Hylck Rinthiedr Halbetsma, e.l., 

laatstgenoemde, zijnde een dochter van Ryntzie Halbetsma en Jelck Syursma, mede namens 

haar broeder Sape, aan Dirck Pieters en Liesbeth e.l. 4½ pondematen in de door dezen 

gebruikte heerd. 

5 Febr. 1597 eindelijk wordt vonnis gewezen tegen Metscke Minnes en Rintie Sappes, 5 Mrt 

1594 geauthoriseerd als curatoren over de zes weeskinderen van Tyiaert Taeckes en Hylck 

Rintiedr”. 

Uit deze genealogische sprokkelingen kan Hils afkomst mogelijk afgeleid worden. Metske 

Minnes wordt daar immers genoemd als curator: als Hylck Rintsedr identiek is aan Hil 

Rintsedr (= 27), dan is haar tweede man dus curator over de kinderen uit haar eerste huwelijk. 

Dat is zeker een gebruikelijke gang van zaken. Voor de identificatie spreekt zeker ook de 

geografische aanduiding: de Uitterdijken onder Kollum. 

Metske Minnes komt met zeer grote regelmaat voor in de archieven en hij treedt in de periode 

1595 tot 1613 enkele keren op als curator.
139

 

Metske is op 12 januari 1613 nog in leven, want dan is hij curator over de kinderen van Sape 

Rinses.  

Niet lang daarna overlijdt Metske, want op 4 oktober 1613
140

 wordt een inventarisatie 

opgemaakt.  

Aanwezig zijn Syu Metskedr, “voor haar selven”, Folkert Johannes en zijn vrouw, As 

Metskedr, en Elske Rintsedr, oud in het derde jaar, dochter van Rintse Metskes en Stijn 
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Cornelis.
141

 Zij zijn allen erfgenamen van Metske Minnes en zijn vrouw, Hil Rintsedr, in 

leven op de “Uitterdijk onder de klokslag van Collum”.  

Er is uiteraard sprake van een beschrijving van het sterfhuis, er is onder meer vijftig en nog 

eens zeven pondematen land en verder nog een huis op de Uitterdijken. 

In 1623 is de afrekening tussen de erfgenamen van Metske en Hil, in leven op de 

Kollumeruitterdijken en overleden anno 1613 (doorgehaald is: “op Sinte Margaritadach”).
142

 

Ene Minne Jans is curator over Elske Rintsedr, samen met Lou Harmens “te echte hebbende 

die moye van Elske voorschreven”. Ook aanwezig is As Metskedr, dan weduwe van Folkert 

Johannes.  

Op 4 november 1623 volgt een scheiding tussen de erfgenamen.
143

 

Uit dit huwelijk (volgorde niet duidelijk): 

1.  As Metskedr (= 13). 

2.  Syu/Sieuwke Metskedr, trouwt Johannes Jeppes.  

3.  Rintse Metskes, trouwt Stijn Cornelisdr. 

 

28. Alcke Reins, trouwt 

29. Anna Lieuwedr, overl. vóór 21 maart 1598. 

 

Op 21 maart 1598 worden de broers Wyger en Tierck Lyues aangesteld tot curatoren over 

Rein en Alcke, kinderen van wijlen Anna Lyuuedr bij Alcke Reins.
144

 

Mogelijk heeft deze vermelding van een graf in de kerk van Augsbuurt betrekking op Alcke: 

“......... 12 april sterf de eer... Alcke Reinsz olt .......... leit hier begrauen”.
145

 

Op 19 mei 1635 wordt de inventarisatie opgemaakt van Lieuwe Alkes te Burum. Kinderen 

zijn: Antie (8ste), Alcke (7de) en Tierck (4de) Lieuwes.
146

  

Vaderlijk eigendom is onder andere 5 pondematen bouwland in de Uitdijksterkluft onder 

Kollum met Jan Alckes ten noorden en Albert Alckes ten zuiden. Daarnaast is er sprake van 

land te “Ausbuir”. 

Bij de Geestelijke Opkomsten in Kollumerland is in 1580 verder nog sprake van een “Folts 

Rein Alckes wedw” en een “Rein Alckes”.
147

  

Mogelijk is deze familie identiek aan een familie Syurdsma, want in 1579 is een Reyn 

Aelckes Syurdsma (mogelijk de vader van Alcke Reins?) voormond over de kinderen van Sye 

Allema en Jesel Aelckedr, waarbij ook de andere kinderen van Aelcke Reyns Syurdsma 

genoemd worden.
148

  

Uit dit huwelijk (volgorde niet duidelijk): 

1.  Rein Alckes (= 14). 

2.  Alcke Alckes. 

3.  Lieuwe Alckes, overl. vóór 19 mei 1635, trouwt Wysck Hessels.  
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Het dorp Westergeest in de achttiende eeuw.
149

 

 

 

Terug nu naar de vernoemingsreeks. Terug naar Luitjen Botes.  

Ook hij komt in de archivalia meerdere keren voor als curator.
150

  

Het huwelijk tussen Luitjen en Geertje zou mogelijk in 1683 geweest kunnen zijn, omdat bij 

de beschrijving van het zilver van Geertjes schoondochter (Hinke Teekes, zie hieronder) in 

1741 sprake is van zilveren kettingen, gemerkt “G.M.A. 1683, Luitjen Botes toebehorende”. 

Gelet op de geboorte van het eerste kind (circa 1684) lijkt dat toch een niet al te gewaagde 

veronderstelling. 

 

Op 6 april 1695 blijkt Gertie Mients overleden en er volgt een inventarisatie in het 

sterfhuis.
151

  

De genoemde kinderen zijn: Bote (12de), Mient (10de) en Jeen Luitjens (8ste). Er is onder 

andere sprake van land te Augsbuurt, Buitenpost, Kollum en Westergeest. De levende have 

vertegenwoordigt een totale waarde van ruim 1475 cg.  

In de marge is een verklaring van de drie broers opgenomen uit maart 1713, waarin zij de 

goede afhandeling bevestigen.  

Verder worden enkele persoonlijke bezittingen van Geertje opgesomd, die een goed beeld 

geven van haar afkomst en voorouders. 

Zo is er sprake van een zilveren onderriem, gemerkt “Romcktien Johannes, 1651”. Dat 

kleinood is zonder twijfel afkomstig van Geertjes moeder.  

Verder is er een zilveren “roocker”, gemerkt “Gertie Reins”. Zij is Geertje Mients’ 

grootmoeder van moederskant. Er is ook nog een haak met kettingen, gemerkt “Hiltie 

Johannes, 1665”. Die zal Geertje waarschijnlijk gekregen hebben van haar tante van 

moederskant.  

Daarna wordt het allemaal wat minder zeker, want er is sprake van gegraveerde initialen. Zo is 

er een zilveren lepel, gemerkt “M.A.A.M”. Het meest waarschijnlijke is, dat de lepel met die 

initialen ooit toebehoord heeft aan Geertjes overgrootmoeder, As Metskes en haar tweede man 

Metske Auckes.  

Verder is er de hierboven genoemde zilveren priem, gemerkt “Romck Halbesma, 1601”. Die 

zou afkomstig kunnen zijn van een overgrootmoeder van Geertje: Romck Geerts, die 

inderdaad banden heeft met de familie met die naam.  
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Ten slotte is er nog een zilveren oorijzer en een psalmboek, gemerkt “G.M.”. Dat boekje zal 

denkelijk van Geertje zelf geweest zijn. 

Verder is er ook sprake van zilver en goud van Luitjen Botes, van zijn ouders geërfd.  

Luitjen blijkt overigens op deze datum in 1695 al hertrouwd te zijn. Zijn tweede vrouw, Antje 

Wiegers, brengt bij haar huwelijk 140 cg. in. 

 

In de floreenkohieren van 1700 en 1708 komt Luitjen met regelmaat voor.
152

 Vaak is dat als 

naastligger, maar hij heeft zelf ook veel bezittingen.  

Zonder volledig te willen zijn: hij is terug te vinden te Westergeest nummer 54, 55, 58, 81. 

Ook onder Oudwoude heeft Luitjen bezittingen op de nummers 88, 91 en 92. In Augsbuurt ten 

slotte, komt hij voor op de nummers 50, 51 en 58.   

In september 1702 komt Luitjen voor in de bijlagen van het Hof van Friesland.
153

 Hij is dan 

“46 of 47 jaren” oud en is huisman onder Westergeest. 

 

Vóór 16 februari 1706 is Luitjen Botes overleden, want dan is Mark Sierks curator over Mient 

en Jeen.
154

  

Op 23 februari 1706 is Jelle Wiegers curator over de kinderen uit het tweede huwelijk: 

Wieger, Frouw en Martien.  

Op 26 februari 1706 vindt er een inventarisatie plaats in het sterfhuis van Luitjen Botes.
155

  

Uit de akte wordt duidelijk dat hij in zijn leven letterlijk en figuurlijk goed geboerd heeft. Bij 

de goederen van wijlen Gertie Mients is onder meer sprake van een part van Metske Auckes 

huizinge te Kollum. 

Bij het zilver wordt opnieuw de lepel vermeld, gemerkt “M.A.A.M.” en een zilveren lepel, 

gemerkt “T.J.”, “Luitjen van Jan Botes aangeerft”.  

Kort daarop volgen twee akten waarin de finale scheiding zijn beslag krijgt.
156

 

Op 10 mei 1707 wordt Sibrandi Wybo, vice-secretaris van Kollumerland, curator over de 

kinderen van Antje en de overleden Luitjen.  

In 1728 zijn de kinderen van Luitjen en Antie Wiegers, te weten Wieger, Frouck en Martjen 

Luitjens, eigenaars van stem 17 te Westergeest. Meier is dan de weduwe van hun halfbroer 

Jeen Luitjens.  

 

Uit het huwelijk van Luitjen Botes en Gertie Mients: 

1.  Bote Luitjens, (= 6). 

2.  Mient Luitjens, geb. ca. 1686, huisman, overl. Westergeest vóór 9 maart 1725. 

 Op 9 maart 1725 wordt de inboedel van Mient beschreven.
157

  

 Hij is op dat moment ongehuwd, want de erfgenamen zijn de kinderen van zijn 

overleden broers Bote en Jeen (hun weduwen worden in de akte zelf genoemd).  

 Bij de beschreven bezittingen is onder meer sprake van een testament met zilveren 

beslag met daarop “G.M. 1683” en ook het derde deel van een zate op De Triemen, door 

Bote Luitjens’ weduwe gebruikt. 

3.  Jeen Luitjens, geb. ca. 1688, overl. vóór 9 maart 1725, trouwt Barber Andries. 

 Jeen heeft nageslacht. In 1728 wordt in de stemkohieren bij Westergeest stem 18 Bote 

Rinses als curator genoemd over de zes minderjarige kinderen van Jeen Luitjens.  

 

 

Uit het huwelijk van Luitjen Botes en Antje Wiegers:  

4.  Wieger Luitjens, geb. ca. 1697, huisman op de Wijgeest onder Oudwoude
158

, kerkvoogd 

te Oudwoude
159

, bijzitter van Oudwoude, nog vermeld op 25 maart 1738
160

, overl. 

Oudwoude vóór 3 april 1745, trouwt Hencke Jans.
161
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5.  Frouw Luitjens, geb. ca. 1699. 

6.  Martien Luitjens, geb. ca. 1701.  

 

 

 

 

6. Bote Luitjens, geb. ca. 1684, boer op Westergeest stem 18, armvoogd te Westergeest, 

overl. vóór 9 maart 1725, trouwt Hinke Teekes, geb. ca. febr. 1694, overl. Oudwoude vóór 10 

mei 1741, dochter van Teeke/Taeke Jacobs en Grietje Libbes. 

Hinke Teekes trouwt 2. vóór 10 juni 1727 Roelof Minses, ged. Drogeham 11 sept. 1687, 

landbouwer, wonende te Kollumerzwaag en te Oudwoude, overl. Oudwoude vóór 10 mei 

1741, zoon van Minse Roelofs en Barber Mients.  

Roelof Minses trouwt 1. Kollumerzwaag 10 juni 1717 Bontje Jans.
162

 

 

 

Schoonfamilie 

Hinke is een dochter van Teeke Jacobs, die is overleden vóór 6 november 1694. Hij trouwt 

vóór 10 december 1693 met Grietje Libbes, die geboren is rond 1669-1670 en overleden is in 

1701. Grietje hertrouwt vervolgens met Gerrit Sierks, een zoon van Sierk Harmens en Grietje 

Rodmers.
163

 

Teeke Jacobs en Grietje Libbes, echtelieden te Oudwoude, kopen in 1693 5/7e deel van een 

huis c.a. te Oudwoude, van zijn broers en zussen.
164

  

Niet lang daarna is Teeke overleden, want op 6 november 1694, worden Sape Jacobs en Sierk 

Jacobs curatoren over Hinke, ongeveer driekwart jaar oud, het kind van Teeke Jacobs en 

Grietje Libbes. Op 29 november 1699 is zij in het vijfde jaar en op 4 april 1700 wordt Sierk 

Jacobs op het Veen, een volle oom van vaderskant, haar curator.
165

  

Op 20 november 1694 wordt de inventaris opgemaakt in het sterfhuis van Teeke Jacobs.
166

  

Zijn vrouw is hertrouwd en zijn dochter Hinke is dan oud in het eerste jaar. Er is sprake van 

landen te Wygeest onder Oudwoude en ook van 5/7de part van een huis. Aan ingebracht geld 

wordt genoteerd: van Teeke ruim 699 en van Grietje 124 cg. Genoemd wordt dan ook Teeke 

Jacobs vader, wijlen Jacob Harmens. 

Op 5 juli 1701 worden de inventaris en de scheiding opgemaakt van de overleden Gerrit 

Sierks en Grietje Libbes.
167

  

De genoemde kinderen zijn: Hinke Teekes (“old in het 6e jaar”), Sierk Gerrits (4de) en Libbe 

Gerrits (een half jaar oud).  

Op 7 januari 1702 volgt nog een finale scheiding van Teeke Jacobs’ goederen.
168

     

Over de voorouders van Teeke Jacobs en Grietje Libbes is al eerder gepubliceerd, zodat ik 

hier met een eenvoudige verwijzing zou willen volstaan.
169
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De Triemen en omgeving.
170

 

 

 

 

Terug nu naar de vernoemingsreeks. Terug naar Bote Luitjens. 

Hij is blijkens een akte op 8 april 1706 door het Hof van Friesland meerderjarig verklaard.
171

  

Bote Luitjens en zijn beide broers kopen in 1707, 1708 en 1711 samen land aan.
172

  

Op 25 maart en 8 juli 1721 wordt Bote genoemd als curator over de kinderen van Lutske 

Annes en Beint Berends.
173

 Hij komt in die tijd overigens met regelmaat voor als curator.
174

  

Op 25 januari 1724 is Bote curator over Hinke Gerrits, het nagelaten weeskind van Gerrit 

Jacobs en zijn vrouw.
175

 Gerrit zou een broer kunnen zijn van de schoonvader van Bote 

Luitjens, Teeke Jacobs, die inderdaad een broer met die naam had.
176

  

 

Bote Luitjens zelf is ad patres gegaan vóór 9 maart 1725.
177

  

Op die dag worden zijn erfgenamen namelijk genoemd bij de boedelbeschrijving van zijn 

broer Mient (zie hierboven).  

Naspeuring naar een inventarisatie of curatorbenoeming rond Botes verscheiden liepen op 

niets uit – eigenlijk vreemd genoeg, want bezittingen zijn er zeker wel. 

In de tijd daarna handelt zijn weduwe de lopende curatorbesognes af. Dat gebeurt in 

september 1725.
178

  

Hinke Teekes verantwoordt zich dan mede namens haar overleden man, die in leven curator 

was. Dat gebeurt ook op 10 juni 1727, waarbij zij gesterkt wordt met haar tweede man.
179

 

In 1728 wordt in de stemkohieren Botes halfbroer Wieger bij Westergeest 18 vermeld als 

curator over Luitjen Botes, voor de helft eigenaar.  

De andere helft behoort toe aan Bote Rinses als curator over de zes minderjarige kinderen van 

Jeen Luitjens.  

 

Hinke Teekes is overleden vóór 10 mei 1741, want op die dag is Sierk Gerrits, huisman op 

Kollumerzwaag, curator over Barber (11) en Teeke Roelofs (9), de nagelaten kinderen van 

Roelof Minses en Hencke Teekes, beiden overleden te Oudwoude.  

Enkele jaren later worden Luitjen Botes en Minse Roelofs aangesteld tot curatoren over Teeke 

Roelofs (17).
180

   

Op diezelfde dag in 1741 wordt een inventaris opgemaakt ten sterfhuize van Roelof Minses en 

Hinke Teekes.
181
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De genoemde kinderen zijn: Minse Roelofs (25), Luitjen Botes (19), Barber Roelofs (11) en 

Teeke Roelofs (9). 

Uit de akte valt op te maken, dat het echtpaar woonde in een nieuw gebouwde woning, maar 

dat het oude huis en de grond eigendom waren van Hinke.  

Bij het zilver en goud onder andere: een zilveren haak en oog, gemerkt “H.T.”, een zilveren 

lepel, gemerkt “T.J.”, een zilveren oorijzer, gemerkt “G.B.”, een zilveren onderriem, gemerkt 

“H.T.”, een haak en kettingen, gemerkt “Hincke Teeckes, 1725” (mogelijk is dat een 

verwijzing naar het tweede huwelijk?), een bijbel, gemerkt “H.T.” en een testament met 

zilveren krappen en kettingen, gemerkt “G.M.A. 1683”, “Luitjen Botes toebehorende”.  

De hierboven genoemde Minse Roelofs is uiteraard een zoon uit het eerste huwelijk van 

Roelof Minses.  

Overigens lijkt de in de akte opgegeven leeftijd van 25 jaren niet helemaal te kloppen, want 

Minse Roelofs is gedoopt te Kollumerzwaag op 18 april 1718.  

Hij is bij zijn huwelijk in 1752 woonachtig te Westergeest, maar hij komt lange tijd voor te 

Kollumerzwaag. Daar woont hij in ieder geval ten tijde van de quotisatie in 1749 als 

“welgesteld vrijgezel” en hij overlijdt er rond 1758.  

Hij trouwt te Westergeest op 23 januari 1752 met Sytske Alberts Postma, die gedoopt wordt te 

Kollumerzwaag op 19 juni 1735 als dochter van Albert Alberts Postma en Trijntje 

Harmens.
182

  

 

 

Uit het huwelijk van Bote Luitjens en Hincke Teekes:  

1.  Luitjen Botes, (= 7).  

 

Uit het huwelijk van Roelof Minses en Hincke Teekes (allen ged. Westergeest):  

1.  Taeke, ged. 2 nov. 1727. 

2. Barber, ged. 10 april 1730, overl. Zwagerveen 1 april 1807, tr. Wybren Taedes, huisman 

te Twijzel en te Veenklooster onder Oudwoude, zoon van Taede Taedes en Naantje 

Jurks.  

3.  Taeke, ged. 16 maart 1732, overl. 1749. 

 

 

 

 

7. Luitjen Botes, geb. ca. 1722, boer op Westergeest stem 18, boer te Oudwoude, koopman te 

Oudwoude, overl. Westergeest 1793/1794, trouwt Oudwoude 19 mei 1743 Antje Sjoerds, 

overl. Westergeest 1797/1798.
183

 

 

 

Bij huwelijk was Luitjen afkomstig van Westergeest en Antje kwam van Oudwoude. 

Naspeuringen naar haar ouders leverden vooralsnog geen resultaat op. Afgaande op haar 

plaats van herkomst ten tijde van het huwelijk zou zij een dochter kunnen zijn van Sjoerd 

Gosses. 

Een Sjoerd Gosses, afkomstig van Kollum, trouwt te Metslawier op 27 november 1718 met 

Aaltje Jans, van Metslawier.  

In 1728 is Sjoerd Gosses boer op stem 42 Ter Bosch-Veenklooster.  

Bij de quotisatie van 1749 woont hij te Oudwoude: hij is dan geboekstaafd als een “gemene 

boer”, er zijn twee volwassenen en verder geen kinderen (maar die kunnen – gelet op het 

tijdstip van het huwelijk van Sjoerd en Aaltje - natuurlijk al uithuizig zijn).  
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Ieder verder bewijs voor een filiatie tussen Antje Sjoerds en Sjoerd Gosses ontbreekt echter, 

zodat ik hier met een summiere vermelding zou willen volstaan.  

 

Terug nu naar de vernoemingsreeks. Terug naar Luitjen Botes. 

In 1745 koopt het echtpaar, dan woonachtig op De Triemen onder Westergeest, een huis te 

Oudwoude.
184

  

Luitjen Botes en Sierk Gerrits kopen als curatoren over Teeke en Barber Roelofs in 1747 

bouwland onder Oudwoude.
185

   

Vanaf die tijd koopt het echtpaar overigens regelmatig land aan.
186

  

Bij de quotisatie in 1749 is Luitjen een “redelijk welgestelde boer”. Het huishouden bestaat uit 

vier personen boven de twaalf jaren en twee personen beneden die leeftijd. De aanslag beliep 

55-0-0. 

Vóór 1776 komt Luitjen voor op nummer 52 van de speciekohieren van Westergeest, op 

nummer 51 staat dan zijn schoonzoon, Pieter Aukes, vermeld. In 1776 heeft Pieter zijn vrouw 

verloren en in datzelfde jaar staat Mient Ringers vermeld op nummer 52. Nog later wordt 

Luitjen Botes echter wel weer op nummer 52 vermeld, want hun overlijden staat daar 

aangegeven bij de jaren 1794 en 1798.  

Op 20 januari 1777 treedt Luitjen op als grootvader van Hiltje, Bote en Antje Pieters, de 

kinderen van zijn overleden dochter Hinke en van Pieter Aukes, die nu voor de tweede keer 

getrouwd is.
187

  

Er wordt een scheiding gemaakt. Daarin wordt onder meer genoemd: aan geld 375 cg., een 

gouden oorijzer, een bijbel met zilver beslag, een zilveren beugel, een gouden ring en lijfgoed.  

Verder een gouden boord met vier strengen bloedkoralen, een zilveren mesje en een half 

zilveren schaar.  

De kinderen zullen, wanneer zij achttien geworden zijn, hun deel van het geld krijgen. Pieter 

zal onder andere het huismannengereedschap krijgen.  

De kinderen wonen op dat moment bij hun grootouders, Luitjen Botes en Antje Sjoerds. Hiltje 

zal tot haar achttiende bij hen blijven wonen en kost en kleding krijgen.  

Ook Antje blijft bij de grootouders. Dat zal in ieder geval zo zijn tot zij de leeftijd van tien 

jaar heeft bereikt, verder zal zij leren lezen en schrijven. Voor al die zaken betaalt Pieter per 

jaar 34 cg.  

Bote ten slotte, blijft tot zijn achttiende bij zijn vader en hij zal ook “een werkswijse” leren.  

Ook hierna kopen Luitjen en Antje nog enkele keren land aan.
188

 

 

Uit het huwelijk van Luitjen Botes en Antje Sjoerds:  

1.  Hinke Luitjens, (= 8).  

2.  Bote Luitjens, ged. Oudwoude 26 juli 1745. 

 Hij leeft – gelet op de vermelding bij het gezin van zijn vader - vermoedelijk nog ten 

tijde van de quotisatie in 1749. 

  

 

 

 

8. Hinke Luitjens, ged. Oudwoude 2 juni 1743, boerin onder Westergeest, overl. ca. 1776, 

trouwt Oudwoude/Damwoude 3 juni 1764 Pieter Aukes, ged. Dantumawoude 14 jan. 1742, 

boer op Westergeest stem 18, overl. vóór 16 nov. 1795, zoon van Auke Pieters en Antien 

Fockes.
189

  

Pieter trouwt 2. Westergeest 12 jan. 1777 Maaike Symens, ged. Westergeest 18 juli 1758, 

dochter van Symen Jans en Trijntje Meinderts.  
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Pieter trouwt 3. Westergeest 10 jan. 1790 Nieske Gerrits Noordman
190

, geb. medio dec. 1766, 

ged. Kooten 1 febr. 1767 (ca. 6 weken oud), overl. Tolbert 14 jan. 1850, dochter van Gerrit 

Waatzes en Baukje Pieters.
191

 

Nieske Gerrits Noordman trouwt 2. Westergeest 21 aug. 1796 Wybe Berends de Vries, 

“voormaals dienstbaar”, geb. Westergeest 6 sept. 1772, landbouwer, vervener, wonende te 

Westergeest, Kooten, Grootegast en Tolbert, overl. Tolbert 18 okt. 1833, zoon van Berent 

Egberts de Vries en Jetske Wytses de Vries.
192

  

 

 

Bij het eerste huwelijk was Pieter Aukes afkomstig van Driesum en Hinke Luitjens van 

Oudwoude.
193

 

In de speciekohieren van Kollumerland en Nieuw Kruisland over 1776 staat bij Westergeest 

nummer 51 vermeld, dat Pieter Aukes zijn vrouw heeft verloren.  

In 1789 staat Pieter Aukes borg voor zijn schoonzoon en dochter, Wybe Bartels en Hiltje 

Pieters, echtelieden te Kollumerzwaag.
194

  

In 1790 verklaart Pieter 500 cg. schuldig te zijn aan Jan Egberts Lammering en Antje Gerrits, 

vanwege verschoten penningen. Als borg treedt dan op zijn schoonvader, Luitjen Botes.
195

  

Op 16 november 1795 zijn Jan Lulofs, huisman onder Oudwoude, en Heine Aukes Tolman, 

wonende onder Wouterswoude, curatoren over Auke Pieters (17), de zoon van wijlen Pieter 

Aukes en Mayke Symens, in leven echtelieden op De Triemen.
196

   

In de speciekohieren over 1796 staat bevestigd dat Pieter is overleden. Zijn weduwe is dan 

vertrokken naar nummer 42 en zijn zoon Bote Pieters (= 9) is van nummer 42 naar 52 

gebracht. Op datzelfde nummer 42 staat dan vermeld, dat zijn weduwe opnieuw getrouwd is.  

 

Uit het huwelijk van Hinke Luitjens en Pieter Aukes (allen geb. De Triemen/ged. Oudwoude):  

1.  Hiltje Pieters Zuidema, ged. 17 maart 1765, boerin, overl. Kollum 17 febr. 1814, trouwt 

1. Oudwoude 14 mei 1786 Wijbe Barteles, trouwt 2. Kollumerzwaag 24 mei 1790 

Hemke Harmens van der Zwaag, landbouwer en koopman, geb. 1760, overl. 

Wouterswoude 27 sept. 1817, zoon van Harmen Hemkes en Gertje Willems.  

 Uit het eerste huwelijk werden te Kollumerzwaag twee kinderen gedoopt: Bartel (1787) 

en Henke (1788). Die zoon Bartel Wybes neemt in 1811 overigens te Westergeest de 

familienaam “Visser” aan, terwijl Henke Wybes later “Wiersma” geheten wordt.
197

  

 Bij haar tweede huwelijk is Hiltje Pieters afkomstig van Kollumerzwaag en Hemke 

Harmens van Wouterswoude.  

 Hemke Harmens neemt in 1811 te Kollum de familienaam “Van der Zwaag” aan. De 

genoemde kinderen op dat moment zijn: Harmen (19), Gertje (17), Pieter (10) en Bote 

(7). 

 Alhoewel ze eigenlijk vrij snel na de naamsaanname van 1811 overlijdt, komt Hiltje 

Pieters ook nog met de familienaam “Zuidema” voor.
198

  

2.  Bote, (= 9).  

3.  Antje, ged. 9 febr. 1770.  

4.  Auke, geb. 21 nov. 1772. 

5.  Antje, geb. 5 sept. 1774.  

 

Uit het huwelijk van Pieter Aukes en Maaike Symens:  

6.  Auke Pieters Zuidema, geb. Westergeest 28 april 1778, landbouwer, overl. 

Kollumerzwaag 26 okt. 1827, trouwt Antje Berends de Vries, geb. Westergeest 29 april 

1779, boerin, overl. Kollumerzwaag 28 juli 1837, dochter van Berent Egberts de Vries 

en Jetske Wytses de Vries.
199
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 Auke Pieters neemt in 1811 te Kollumerzwaag de familienaam “Suidema” aan. De 

genoemde kinderen op dat moment zijn: Pieter (4) en Maayke (1).  

 Auke komt ook voor in de notariële archieven van Kollumerland en van 

Achtkarspelen.
200

 

 Enigszins verrassend is deze vermelding: Auke Pieters Suidema (sic!), huisman te 

Kollumerzwaag, wordt in 1817 te Ferwerd genoemd in een testament, als zoon van de 

zuster van wijlen Beitske Symons (zijn tante, dus).
201

  

 In die laatste akte komt opmerkelijk genoeg ook een zekere Symen Pieters Suidema 

voor. Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het hier met zekerheid niet om een 

broer.  

 Symen Pieters Suidema werd namelijk geboren te Marrum rond 1785 en is overleden te 

St. Jacobiparochie op 21 oktober 1852 als man van Antje Eylderts Posthumus en zoon 

van Pieter Thysses Zuidema en Jantje Pieters de Groot.  

 

Uit het huwelijk van Pieter Aukes en Nieske Gerrits Noordman:   

7.  Gerrit, geb. Westergeest 18 dec. 1790.  

8.  Gerben Pieters Zuidema, geb. Westergeest 19 okt. 1793, overl. na 26 febr. 1820. 

 Gerben komt op 26 februari 1820 als verhuurder van grasland te Westergeest voor in 

een akte, opgemaakt door notaris L. Faber te Kollum. In diezelfde akte komt ook de 

hierboven al gememoreerde Heine Aukes Klaver te Westergeest voor als verhuurder en 

voogd.
202

  

 Hierna ontbreekt van Gerben Pieters Zuidema in Friesland voorlopig ieder spoor.  

 Mogelijk is hij naar het Groningse verhuisd, waar het gezin van zijn moeder, Nieske 

Gerrits Noordman, uiteindelijk terecht kwam.  

 Dat huishouden woonde namelijk achtereenvolgens in: Westergeest, Kooten, Grootegast 

en Tolbert.
203

 

  

 

 

 

9. Bote Pieters Zuidema, ged. Oudwoude 4 sept. 1767, arbeider, overl. Westergeest 17 nov. 

1826, trouwt Oudwoude/Westergeest 16 mei 1790 Aukjen Gerrits de Vries, ged. Oudwoude 

30 maart 1771, arbeidster, overl. Westergeest 3 nov. 1826, dochter van Gerrit Waatzes en 

Baukjen Pieters.
204

 

 

 

Bij het huwelijk was Bote afkomstig uit Kollumerzwaag en Aukje van Oudwoude.  

Bij de naamsaanneming in 1811 noemt Bote zich “Sudema”. De genoemde kinderen op dat 

moment zijn: Luitjen (19), Gerrit (15), Pieter (12), Hylke (10), Fokke (5), Hendrik (3), 

Baukjen (1).  

Klaarblijkelijk is de naam uiteindelijk vernederlandst tot “Zuidema”. 

Met de familienaam van Aukje Gerrits ligt dat zo: men neemt voor de kinderen van Gerrit 

Watses en Baukje Pieters (Nieske (45), Pieter (43), Aukjen (40) en Halbe (38)) de 

familienaam “De Haan” aan.  

Toch komt Aukje telkens voor met de achternaam “De Vries”
205

 en ook haar zus en broers 

voeren andere namen.  

Zo neemt de hiervoor genoemde Halbe Gerrits te Westergeest zelf de naam “Noorman” aan en 

kiest zijn broer, Pieter Gerrits te Oudwoude voor de familienaam “De Vries”. 
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Al te veel overleg over de familienaam schijnt er dus niet geweest te zijn. Veelzeggend is in 

dat verband een akte uit 1815, over een gezamenlijke verkoop van een huis en bouw- en 

grasland te Westergeest.
206

  

De genoemde verkopers zijn: Aukje Gerrits, gehuwd met Bote Pieters Zuidema, Halbe Gerrits 

Noordman te Westergeest
207

, Nieske Gerrits te Grootegast en Pieter Gerrits de Vries te 

Oudwoude.  

De namen zijn hier dus verre van eensluidend. Op zich schijnt het trouwens geen unicum te 

zijn. Nieuwland concludeert dat de familienamen in 1811 zeker nog niet voor altijd vastgelegd 

werden.
208

 

Bote Pieters Zuidema ondertussen, komt met een zekere regelmaat voor in allerhande 

notariële akten en in allerlei hoedanigheden: koper en verkoper, getuige, debiteur en 

crediteur.
209

 

 

Uit het huwelijk van Bote Pieters Zuidema en Aukje Gerrits de Vries: 

1. Baukjen, geb. Westergeest 30 juli 1791. 

2. Luitzen Botes Zuidema, geb. Westergeest 11 nov. 1792, dagloner, overl. Leeuwarden 23 

april 1844, trouwt Kollumerland 29 jan. 1822 Rixtje Sieses de Wolde, ged. Oldeberkoop 26 

nov. 1797, overl. Leeuwarden 23 jan. 1878, dochter van Sies Jacobs van der Woude/de Wolde 

en Rinske Dirks Akkerman of Jobstra. 

3. Gerrijt, geb. Westergeest 5 febr. 1796. 

4. Pieter Botes Zuidema, geb. Westergeest 29 sept. 1799, kasteleinsknecht, trouwt 

Leeuwarden 23 mei 1834 Antje Tjallings Buursma, geb. Ferwerd 20 dec. 1796, dochter van 

Tjallings Douwes Buursma en Froukje Hemmes Berg. 

5. Hylke, geb. Westergeest 29 sept. 1799. 

6. Hylke Botes Zuidema, geb. Westergeest 28 mei 1802, overl. Oudwoude 14 juli 1868, 

trouwt Kollumerland 13 mei 1834 Hinke Tabes Hogerwerf, geb. Kollum 16 januari 1804, 

overl. Kollum 26 feb. 1894, dochter van Tabe Jacobs Hogerwerf en Cuniera/Knierke Dirks. 

7. Fokke Botes Zuidema, geb. Westergeest 8 febr. 1805, voermansknecht en “schutter bij het 

opgerigt wordende tweede batallion der eerste afdeling mobile schutterij in Vriesland”, trouwt 

Leeuwarden 5 dec. 1830 Grietje Jakobs de Vries, geb. Gorredijk 8 dec. 1803, dochter van 

Jacob Sikkes de Vries en Durkjen Mients. 

8. Hendrik Botes Zuidema, geb. Westergeest 13 jan. 1808, voermansknecht, overl. 

Leeuwarden 27 aug. 1826 

9. Baukjen Botes Zuidema, (= 10). 

10. Hinke Botes Zuidema, geb. Oudwoude 6 febr. 1815, overl. Kollum 31 jan. 1896, trouwt 

Kollumerland 11 nov. 1843 Anne Wesselius Gansevoort, geb. Kollum 4 maart 1820, 

olieslagersknecht (1843), doodgraver (1882), overl. Kollum 3 dec. 1882, zoon van Wesselius 

Minderts Gansevoort en Gertje Pieters Wiersma.
210

 

 

 

 

10. Boukje Botes Zuidema, geb. Westergeest 7 febr. 1811, dienstmeid, overl. Franeker 14 

nov. 1885, trouwt Leeuwarden 24 nov. 1833 Jelte Minnes Radsma, geb. Harlingen 1 febr. 

1805, wagenmaker, winkelier, overl. Franeker 4 juni 1890, zoon van Minne Jeltes Radsma en 

Grietje Joekes Bierma. 

 

Voor aanvullende gegevens over dit gezin: zie de stamreeks Radsma (V). 
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11. Rienk Jeltes Radsma, geb. Franeker 7 aug. 1847, grofsmid, wagenmaker, overl. Köln-

Ehrenfeld (D) 22 febr. 1900, trouwt Franeker 20 febr. 1870 Dirkje Douwes van der Veen, geb. 

Franeker 1 maart 1849, overl. Haarlem 8 dec. 1894, dochter van Douwe Dirks van der Veen 

en Nammentje/Waltje Jelles Donia.
211

 

 

Voor aanvullende gegevens over dit gezin: zie de stamreeks Radsma (VI). 

 

 

 

 

12. Bote Cornelis Radsma, geb. Berlikum 22 dec. 1877, steenhouwer, overl. Haarlem 4 

maart 1964, begr. Velsen, trouwt Haarlem 22 nov. 1905 Pauline Allegonda van Amstel, geb. 

Voorburg 12 nov. 1883, overl. Haarlem 25 juli 1964, begr. Velsen (begraafplaats 

Driehuis/Westerveld), dochter van Godschalk van Amstel en Pauline Allegonda Sarlet. 

 

Voor aanvullende gegevens over dit gezin: zie de stamreeks Radsma (VII). 

 

 

 

 

 

 

Stamreeks Radsma 

 

 

 

 

I. Jacob Harmens Ratsma, geb. ca. 1672, denkelijk ged. Harlingen 8 april 1672, 

stadsklokkenist van Harlingen, mr. slotmaker, mr. uurwerkmaker, “Voogd van de Kamer der 

Huissittende Armen” van Harlingen (1712), overl. na 11 nov. 1758, trouwt Harlingen 30 april 

1693 Trijntje Tjeerds, overl. na 27 mei 1737.
212

  

 

 

Over de afkomst van Jacob bestaat – in weerwil van naarstig speurwerk - nog steeds 

onduidelijkheid (vandaar het “denkelijk” bij zijn doop).  

Hij kan in theorie overal vandaan gekomen zijn, want zijn naam geeft ook geografisch gezien 

weinig houvast.  

Als hij toch van Harlingen geboortig is, dan komt er wel een ouderpaar in aanmerking. 

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de leeftijd van Jacob Harmens. Hij komt namelijk in 

1725 twee keer als getuige voor in de bijlagen van dezelfde zaak bij het Hof van Friesland.
213

 

Hij is dan “mr. uirwerkmaeker”, de eerste keer, in maart 1725, is hij “oud int 53
e
 jaer” en in 

november blijkt hij in zijn 54ste jaar te leven.
214

 

 

 



 29 

  
Handtekening 1725. 

 

 

Als je terugrekent, kom je uit op een geboorte rond het jaar 1672. In die tijd leeft er te 

Harlingen een zekere Harmen Jacobs. Hij is afkomstig van Dokkum en trouwt in Harlingen op 

28 juni 1671 met Claske Wyllems, van Harlingen.  

Het echtpaar laat te Harlingen drie kinderen dopen:  

1.  Jacob, ged. 8 april 1672. 

2.  Trijntie, ged. 14 maart 1675. 

3.  Willem, ged. 6 juli 1679.  

 

Harmen Jacobs doet belijdenis te Harlingen op 25 november 1676, hij wordt dan mr. 

slotmaker genoemd. Klaaske Willems doet haar eerste belijdenis te Harlingen op 24 april 

1669, als jongedochter wonende aan de Voorstraat. Haar tweede belijdenis volgt op 29 januari 

1676, dan woont zij op de hoek van de Gortemakersteeg.  

Harmen Jacobs, mr. slotmaker, en zijn wederhelft, Claeske Willems, kopen in 1682 een huis 

in de Odolphisteeg.
215

  

Elders komen zij overigens voor bij een schuldbekentenis, waarbij hij mr. slotmaker en 

trekschipper van Harlingen op Dokkum wordt genoemd.
216

 Zij zijn in die akte ook burgers 

van Harlingen, maar een inschrijving van Harmen in het burgerboek van Harlingen is niet 

voorhanden. 

Harmen slotmaker wordt in januari 1691 genoemd als naastligger bij de verkoop van een 

woning in de Sint Odolphisteeg.
217

 

In 1704 wisselt datzelfde huis van Harmen Jacobs cum suis weer van eigenaar.
218

  

De namen van de bij die transactie betrokken partijen zijn uiterst opmerkelijk.  

Dan namelijk kopen “onze” 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 Claeske Willems, echtelieden binnen Harlingen.  
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Harlingen, detail met de Sint Odolphisteeg.
219

  

 

 

 

Het is nog maar de vraag, of het toeval hier een rol speelt: de mogelijke ouders en kinderen 

komen in ieder geval dus samen in een akte voor.  

Maar de filiatie blijkt niet uit dat gerechtelijke stuk en ook elders heb ik geen direct bewijs 

voor een familierelatie kunnen vinden.  

Prudentie is dus alleszins gepast, vandaar dat Harmen Jacobs en Claaske Willems niet 

bovenaan deze stamreeks staan.  

Ontwijfelbare duidelijkheid valt op dit moment dus niet te geven, maar toch zouden zij heel 

wel de ouders kunnen zijn van Jacob Harmens Radsma.  

Ik baseer die voorzichtige veronderstelling op deze argumenten: 

1. Tijd: de filiatie is aannemelijk in termen van ouder-kind verhouding. Jacob Harmens is 

geboren in 1672, tussen maart en november. Harmen Jacobs laat in april van dat jaar een zoon 

Jacob dopen.  

2. Plaats: alle gebeurtenissen spelen zich af in Harlingen, meer precies in de Sint 

Odolphisteeg.  

3. Milieu: de filiatie is aannemelijk in termen van afkomst. Harmen Jacobs en Jacob Harmens 

oefenen beiden het toch vrij zeldzame beroep van mr. slotmaker uit.  

4. Vernoeming: de filiatie is aannemelijk in termen van naamgeving door volgende generaties. 

We zien in deze familie de volgende namen terug: Jacob, Harmen en - in een latere generatie 

– Willem.  
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5. (Erf)bezittingen: een mogelijk latere generatie verkrijgt (in 1704 door koop) bezittingen van 

een eerdere generatie.  

 

Op basis van de drie vernoemingen van een dochter Aafke (zie hieronder) zou Harmen Jacobs 

wellicht identiek kunnen zijn aan het kind, dat te Dokkum wordt gedoopt op 16 juni 1650 als 

zoon van Jacob Douwes en Afke Jarichs. Zij ondertrouwden te Dokkum op 9 november 1639.  

De bespiegeling rond het bewijzen van die mogelijk verdere filiatie valt echter buiten het 

bestek van deze publicatie, zodat ik het hier bij een vermelding zou willen laten.  

 

Jacob Harmens doet op 20 november 1696 te Harlingen belijdenis. Hij is dan “mr. slot- en 

horlogiemaker”, woonachtig aan de Olofsteeg.  

In 1707 breiden Jacob en Trijntje hun bezit in de Odolphisteeg uit.
220

 Zij kopen dan een oude 

school van Jan van Swieten, schoolmeester van het stadsweeshuis, en Elisabeth de Maber.  

 

 

 

 
 

Harlingen, detail met daarop de Sint Odolphisteeg.
221

  

 

 

De familienaam Radsma heeft natuurlijk alles te maken met het beroep van Jacob. De naam 

wordt denkelijk gevoerd vanaf ongeveer 1720, passend bij de tijd en toch ook wel in de lijn 

van de maatschappelijke opgang, al kan de onderscheiding van naamgenoten vanzelfsprekend 

ook een rol gespeeld hebben.
222

  

Daarnaast vermoed ik dat het verblijf in Amsterdam (zie hieronder) bij het voeren van die 

familienaam een belangrijke invloed heeft gehad.  

Op 10 april 1720 zijn Jacob Ratsma en Trijntje Tjeerds in de Amsterdamse Nieuwe Kerk 

getuige bij de doop van hun kleinkind, Jacob, de zoon van Tjeerd Ratsma en diens vrouw, 

Geertrui Heiligringh.
223

 

Dat gebruik van een familienaam in de IJstad komt vervolgens redelijk overeen met de 

Harlinger gegevens.  

In december 1718 namelijk komt Jacob daar nog voor als Jacob Harmens
224

, maar in januari 

1721
225

 heet men hem Jacob Harmens Radsma, bij de koop van een huis aan de zuidkant van 

de Voorstraat (dat overigens tot 1778 familiebezit zal blijven).  
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Niet lang daarna, in januari 1723, wordt hij ook met die familienaam vermeld als naastligger 

bij de verkoop van een huis.
226

  

In 1737 kopen Jacob en zijn eega een “huisje ter nering”.
227

 De koopbrief wordt opgemaakt op 

27 mei 1737, zodat het overlijden van Trijntje na die datum moet liggen. 

In 1741-1742 legt Jacob als naastligger het niaar op de verkoop van een huis aan de zuidkant 

van de Voorstraat, omtrent de Vismarkt.
228

 

Bij de quotisatie in 1749 staat hij te boek als Jacob Radsma, “mr. horlogiemaker”. Twee 

personen boven de twaalf jaren. De aanslag beliep 23-15-4. 

Het overlijden van Jacob Harmens Radsma ligt in ieder geval na 11 november 1758, wanneer 

hij nog als naastligger vermeld wordt.
229

  

 

 

 
 

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

te Harlingen.
230

 

 

 

Waar zou Jacob Harmens het ambachtelijke vak van uurwerkmaker geleerd hebben?  

Deze tantaliserende vraag rechtvaardigt bijkans een onderzoek op zich.  

Bekend is wel, dat zijn zoon Tjeerd geruime tijd te Amsterdam woont.  

In 1731 komt hij met zijn vrouw, Geertruy Heiligringh, met attestatie van Amsterdam naar 

Harlingen. Bij hun huwelijk in 1719 is zij trouwens ook afkomstig uit de IJstad.  

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

heeft in Amsterdam – in die dagen een gekend centrum op uurwerkmakersgebied.
231

 

Maar wellicht ligt het antwoord op die scholingsvraag voor Jacob Harmens 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”).
232
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Jacob Barres, zoals hij eigenlijk heet, werkt aanvankelijk te Leeuwarden, maar hij verkoopt in 

1664 bezittingen aldaar en hij wordt tussen 1673 en 1693 te Harlingen vermeld.  

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.  

 

Terug dus maar naar de feiten. Jacob 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 zijn beslag heeft gekregen: er zijn bijvoorbeeld in de Ordonnantie- en 

Resolutieboeken geen sporen van gevonden.  

Maar het feit ligt er: 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.
233

  

In november 1882 schrijft Tjeerd Martens Radsma
234

, 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
235

, 

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”.
236

  

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) 

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.”  
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Harlingen, stadhuis met Raadhuistoren rond 1785.
237

 

 

 

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 (…)”.
238

 

In de jaren dertig van de vorige eeuw is er te Harlingen veel te doen rond de klok in de 

Raadhuistoren.
239

 Er is een heus actiecomité aan het werk, waarbij het denkelijk om de klok 

en niet om het uurwerk gaat.
240

  

In de bewaard gebleven stukken zijn onder meer rekeningen met kwijtingen opgenomen, want 

de mensen konden geld storten, getuige een bij de stukken bewaard gebleven originele 

aankondiging:  

“Laat de klok toch luiden. Harlingers, hier kunt gij daarom uw bijdrage geven, door teekening 

op de lijst of door storting in een bus. Bijdragen kunnen ook worden gestort op postrekening 

no. 111.109 t.n.v. P. Dekker, Harlingen.” 

 

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

gebleven.
241
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Wijzerplaat, gesigneerd “Iacob Harmens Harlingen”.
242

  

 

 

Uit het huwelijk tussen Jacob Harmens en Trijntje Tjeerds (allen ged. Harlingen):  

1.  Aafke, ged. 31 jan. 1694.  

2.  Tjeerd Jacobs Radsma, ged. 5 jan. 1696, uurwerkmaker te Harlingen, hopman van het 

zesde kwartier
243

, trouwt 1. Harlingen 29 mei 1719 Geertruy Jans 

Heiligringh/Heiligrink, trouwt 2. Harlingen 16 november 1749 Aeltje Tjaerda.  

 Tjeerd Radsma is waarschijnlijk de bekendste uurwerkmaker uit de familie.
244

  

 Tot in de twintigste eeuw waren zijn directe nakomelingen stadsklokkenist en 

uurwerkmakers te Harlingen.
245

 

3.  Harmen, (= II). 

4.  Afke, ged. 15 sept. 1700.  

5.  Feddrick, ged. 22 juli 1703.  

6.  Aafke, ged. 11 jan. 1705 (Westerkerk).  

7.  Aafke, ged. 25 aug. 1707 (Westerkerk). 

 

 

 

 

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

Harlingen (vanaf 21 nov. 1735 tot 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 

okt. 1777, trouwt 1. Harlingen 7 juni 1722 Lutske Freerx Schotsman, ged. Harlingen 10 nov. 

1700, dochter van Frederik Jacobs Schotsman en Trijntje Dirks; trouwt 2. Harlingen 4 juni 

1741 Sjoerdje Harmens, overl. okt. 1742; trouwt 3. Harlingen 12 mei 1743 Ytske Jeltes, 

dochter van Jelte Jans; trouwt 4. Harlingen 29 juli 1764 Antje Tjerks de Boer, overl. na 1778.  

 

 

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. 
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Bij de quotisatie in 1749 staat hij vermeld als: “vroedsman, mr. Horlogiemaker, bestaet wel”. 

Er waren drie personen ouder en twee personen jonger dan twaalf jaren. De aanslag beliep 45-

0-8. 

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.
246

 

Harmen Ratsma 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 heeft zeker zaken gedaan samen met zijn broer Tjeerd.  

In de nagelaten boedelpapieren
247

 van Marten Radsma (1758-1844), nazaat van Tjeerd, is ook 

een koopbrief opgenomen, waarin de beide broers op 11 november 1758 de kopers zijn van 

een huis in de Odolphisteeg te Harlingen.
248

  

Bij de beschrijving van de locatie van het aangekochte huis wordt hun vader opgevoerd als 

naastligger. 

 

Vóór 29 oktober 1777 is Harmen overleden.
249

 Dan blijken Jelte en Harmen Radsma 

curatoren over Lucia Radsma te Amsterdam, kleindochter van de overleden vroedsman 

Harmen Radsma.
250

  

Bovendien wordt op diezelfde dag de vroedsman Menno Tuininga in de plaats van Harmen 

aangesteld tot collecteur van de lakenen en tabak.
251

  

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 (dat hierboven al eerder ter sprake kwam bij Jacob Harmens Radsma), een huis aan 

de Grote Kerkstraat en een kamer in de Odolphisteeg. In de derde akte wordt Jelte Radsma 

overigens “mr. wolkammer” genoemd.
252

  

 

Uit het huwelijk van Harmen Jacobs en Lutske Frederiks Schotsman (allen ged. Harlingen):  

1.  Jacob, ged. 18 april 1723. 

2.  Trijntje, ged. 10 juni 1726. 

3.  Jacob Harmens Radsma, ged. 1 okt. 1730, overl. vóór 29 oktober 1777,  tr. Christina 

Boogaard.
253

 

 

Uit het huwelijk van Harmen Jacobs en Sjoerdje Harmens:  

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

 

Uit het huwelijk van Harmen Jacobs en Ytske Jeltes (allen ged. Harlingen): 

5.  Jelte, (= III). 

6.  Willem, ged. 29 maart 1746. 

7.  Trijntje, ged. 27 mei 1749. 

 

 

 

 

III. Jelte Harmens Radsma, ged. Harlingen 12 april 1744, mr. wolkammer (1778), 

(burger)vaandrig (1781, 1784), sous-luitenant (1785), luitenant van het eerste kwartier (1786), 

overl. Harlingen 15 nov. 1787, trouwt Harlingen 11 juni 1775 Feikje Minnes Tuininga, ged. 
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Minnertsga 2 april 1752, overl. Harlingen 10 mei 1814, dochter van Minne Jacobs Tuininga 

en Klaaske Hanses de Jonge. 

 

 

De ouders van Feikje behoren eveneens tot het Harlinger patriciaat.  

Haar vader is Minne Jacobs Tuininga, gedoopt te Harlingen op 22 april 1725. Hij was mr. 

chirurgijn (vanaf 20 juni 1749)
254

, olderman en assesor van het Harlinger chirurgijnsgilde, 

collecteur van de lakenen en tabak (vanaf 29 oktober 1777), diaken (1771), lid van de 

vroedschap van Harlingen (vanaf 14 december 1770 tot zijn dood).  

Minne Jacobs Tuininga overlijdt te Harlingen op 28 juni 1792.  

Hij trouwt te Midlum op 29 maart 1750
255

 met Klaaske Hanses de Jong, gedoopt te Midlum 

31 augustus 1721 en overleden te Harlingen op 3 augustus 1787.
256

 

Minne Jacobs Tuininga voerde een wapen. Gedeeld; I: de Friese adelaar; II: in blauw drie 

groene klaverbladeren.
257

  

 

Het eerste overgeleverde teken van Jelte mag er direct zijn: het Gemeentemuseum Het 

Hannemahuis te Harlingen bezit een mes, met daarop de inscriptie: “Jelte Harmz Rätsma Ao 

1761”.
258

  

Het zilveren mesheft is een schildhoudende leeuw. In het wapenschild is een afbeelding 

gegraveerd, die veel weg heeft van een rad van fortuin, het symbool van de veranderlijkheid, 

de onbestendigheid van het geluk.  

Jelte doet op 30 januari 1772 te Harlingen belijdenis als jongeman van de Voorstraat. Feikje 

doet belijdenis te Harlingen op 16 november 1775, ze is dan woonachtig aan de Kleine 

Bredeplaats.  

Jelte Harmens Radsma is lid geweest van de Harlinger schutterij.  

Uit eigentijdse bron is bekend, dat de schutterij van Harlingen “sedert veele jaaren in 

merkelyk verval geraakt zynde” rond 1785 op een andere leest geschoeid werd.
259

 Jelte moet 

daar getuige van zijn geweest. Als sous-luitenant zal hij na 1785 met het eerste kwartier deel 

uitgemaakt hebben van het “witte Vaandel”.  

Die Harlinger schutterij schijnt overigens in 1787 een rol van enige importantie te hebben 

gespeeld bij de ongeregeldheden te Franeker rond patriotten en prinsgezinden. Zo ontvangt de 

schutterij van Harlingen in januari 1788 tien trommels “als eereblijk voor hun gedrag in de 

troubles van 1787”.  

Klaarblijkelijk is dat nog niet voldoende eerbetoon, want in september van dat jaar besluiten 

de vroede vaderen van Harlingen tot het laten slaan van een medaille, vanwege de 

onvoorwaardelijke trouw van de stedelijke schutterij tijdens de onlusten van het jaar 

daarvoor.
260

  

Die gedenkpenning draagt onder meer dit opschrift:  

 

“De vrijheid, staat en stad,  

Door muitzugt aangerand,  

Ontstak der schutt’ren moed,  

Voor ’t kwijnend vaderland”.  

 

Gelet op het tijdstip van zijn overlijden is het niet geheel ondenkbaar, dat Jelte Radsma 

betrokken is geweest bij het optreden van de Harlinger schutterij.  

In 1777 zijn Jelte en Harmen Radsma curatoren over Lucia Radsma te Amsterdam, 

kleindochter van de overleden Harmen Radsma.
261
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In 1784 kopen Jelte en Feikje een “neringrijke huizinge” en “voor eenige jaaren nieuw 

gebouwde gruttenije aan de Hoogstraat”.
262

  

In februari 1795 maakt Feikje Tuininga, de weduwe van Jelte Radsma, bezwaar tegen de 

verkoop van een kwart van het huis, waarvan zij de overige parten reeds in bezit heeft. 

Verkopers daarbij zijn de curatoren over de failliete boedel van wijlen Dirk Feddema, 

schoolmeester, en diens vrouw, Geertje Tuininga.
263

 

Bij de naamsaanname in 1811 bevestigt Feijkje Tuininga, weduwe van Jelte Radsma de 

familienaam “Radsma”.  

Haar kinderen zijn: Itske, Klaaske, Menno, Trijntje. De ook in de akte genoemde 

kindskinderen zijn: van dochter Itske: Feikje, Jelte en Catherina, van dochter Klaaske: Sytske, 

Jetske, en Feikje, van zoon Menno: Jelte en Joeke, en ten slotte van dochter Trijntje: Grietje. 

 

Ook van Jelte Harmens Radsma is een familiewapen bekend. 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.
264

  

 

 

 
 

 

 

Dat huismerk verwijst ongetwijfeld naar voorouders, want Tjeerd Radsma, vaandrig (1745), 

hopman van het zesde kwartier (1769) voerde een nagenoeg identiek wapen.
265

 Dat deed ook 

Harmannus Radsma in 1786, met over het midden van de verticale poot een schuinsgeplaatste, 

zwarte pijl met gouden dekveren.
266

  

De afbeeldingen hangen tegenwoordig in de hal van het Harlinger raadhuis. 

 

Uit het huwelijk van Jelte Harmens Radsma en Feikje Minnes Tuininga (allen ged. 

Harlingen): 

1.  Ytske Jeltes Radsma, geb. 9 maart 1776, overl. Harlingen 17 nov. 1844, trouwt 

Harlingen 10 mei 1801 Johan Adam Reinius, geb. Stad Wetzlar ca. 1767, trekschipper, 
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overl. Harlingen 17 aug. 1843, zoon van Johan Fredrik Cassiodorus Reinius en Maria 

Catharina Ruhlin. 

2.  Klaaske Jeltes Radsma, geb. 31 maart 1777, overl. Harlingen 25 febr. 1832, trouwt 

Harlingen 2 mei 1802 Jan Bierma van den Brug, geb. Harlingen 30 nov. 1778, 

blikslager, overl. Harlingen 29 juni 1839, zoon van Sytse Roelofs en Liskje Bierma. 

3.  Trijntje, geb. 28 jan. 1779. 

4.  Minne, (= IV).  

5.  Harmanus, geb. 14 april 1783. 

6.  Trijntje Jeltes Radsma, geb. 13 april 1787, overl. Harlingen 3 maart 1844, trouwt 

Harlingen 24 juni 1810 Hemmes Johannes van der Meulen, geb. Harlingen  19 sept. 

1787, zadelmaker, overl. Harlingen 25 juni 1864, zoon van Johannes van der Meulen en 

Grietje Rientzes.  

 

 

 

 

IV. Minne Jeltes Radsma, geb. Harlingen 11 juli 1780, werkman, mr. wolkammer (1819) 

overl. Harlingen 28 maart 1834, trouwt Harlingen 20 mei 1804 Grietje Joekes Bierma, geb. 

Harlingen 12 febr. 1773, overl. Harlingen 14 juni 1833, dochter van Joeke Jans Bierma en 

Jeltje Sijboldts. 

 

 

Minne Jeltes Radsma en Grietje Joekes Bierma stammen ook duidelijk uit dezelfde sociale 

kringen van Harlingen.  

Grietje is een dochter van Joeke Jans Bierma, gedoopt te Harlingen op 17 januari 1736. Hij is 

vaandrig (1773), hopman van het vierde kwartier (1773), hopman van het tweede kwartier 

(1777) en bankier van lening ten voordele van het Stadsweeshuis (vanaf 1770).
267

 Hij 

hertrouwt te Harlingen op 25 mei 1783 Mincke Eykhout. De moeder van Grietje is echter de 

eerste vrouw van Joeke, Jeltje Sijboldts. Dat echtpaar trouwt te Harlingen op 15 mei 1763.  

Ook Joeke Jans Bierma voerde een wapen. Gedeeld; I: de Friese adelaar op zilver. II: 

doorsneden: a: in blauw drie gouden korenschoven op een grond, de beide buitenste rustende 

tegen de middelste; b: in rood twee schuinsgekruiste zilveren schrijfveren. Dekkleden: zilver 

en rood.
268

  

 

Begin 1804, op 1 maart, blijkt Minne Jeltes Radsma nog woonachtig bij zijn moeder, de 

weduwe Radsma: in het tweede kwartier, nummer 77. Hij is dan 23 jaren oud en nog 

ongehuwd.
269

  

Bij de opmaak van de memorie van successie na het overlijden van Minne treedt Joeke 

Radsma, koopman te Harlingen, op voor zichzelf en namens zijn broer Jelte, schutter in 

militaire dienst, van wie het verblijf op dat moment onbekend is.
270

  

Vader Minne bewoonde een huis bij de Franekerpoort, genummerd D 42. 

 

Uit het huwelijk van Minne Jeltes Radsma en Grietje Joekes Bierma (allen geb. Harlingen):  

1.  Jelte, (= V).  

2.  Joeke Minnes Radsma, geb. 22 juni 1807, boekdrukkersknecht (1831), koopman (1834), 

bode bij een begrafenisfonds (1855), overl. Harlingen 18 dec. 1878, trouwt 1. Harlingen 

26 mei 1831 Nancy van Hoften, geb. Harlingen 9 febr. 1804, overl. Harlingen 15 dec. 

1854, dochter van Barend Martens van Hoften en Jantje Oeges Leeman.  
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 Joeke trouwt 2. Harlingen 24 mei 1855 Sara Gyas, geb. Leeuwarden 7 jan. 1813, overl. 

Harlingen 14 nov. 1884, dochter van Machiel Gyas en Berendje Mulders.  

 Joeke heeft nageslacht.  

3.  Feikje, geb. 15 mei 1812, overl. Harlingen 20 aug. 1812. 

4.  Jeltje, geb. 31 aug. 1814, overl. Harlingen 18 sept. 1814.  

 

 

 

 

V. Jelte Minnes Radsma, geb. Harlingen 1 febr. 1805, wagenmaker, winkelier, overl. Franeker 

4 juni 1890, trouwt Leeuwarden 24 nov. 1833 Boukje Botes Zuidema, geb. Westergeest 7 

febr. 1811, dienstmeid, wasvrouw, overl. Franeker 14 nov. 1885, dochter van Bote Pieters 

Zuidema en Aukjen Gerrits de Vries. 

 

 

Bij een memorie van successie wordt Minne Jeltes Radsma genoemd als broer van de 

minderjarige Bote, Aukje, Grietje, Hendrik, Rienk, Ludolph, Berber en Cornelis Jeltes 

Radsma.
271

 

In de huwelijkse bijlagen, opgemaakt bij de echtverbintenis van Jelte en Boukje, is onder meer 

deze vermelding vervat: op verzoek van de vader van de bruidegom, Minne Jeltes Radsma, 

zijn er te Harlingen op 19 november 1833 bij notaris S.S. Wijma huwelijkse voorwaarden 

opgemaakt.  

Nader onderzoek in Tresoar toonde aan, dat het in dit geval echter om een brevetakte ging, 

zodat notaris Wijma destijds zelf geen afschrift bewaard heeft. 

 

Uit het huwelijk van Jelte Minnes Radsma en Boukje Botes Zuidema (behalve het oudste kind 

allen geb. Franeker):  

1.  Grietje, geb. Herpen (Noord-Brabant) 18 mei 1834, overl. Franeker 16 nov. 1839. 

 Bij de aangifte van de geboorte van Grietje is haar vader Jelte Radsma 29 jaren oud en 

van beroep “mobiel schutter”, zijn woonplaats is Leeuwarden. De moeder van Grietje is 

Boukje Botes Zuidema, zij is volgens de akte ook 29 jaren oud (dat kan gelet op haar 

geboortedatum niet kloppen), zij is van beroep wasvrouw.  

2. Bote Jeltes Radsma, geb. 17 mei 1836, wagenmaker, overl. Franeker 24 jan. 1868, 

trouwt Franekeradeel 16 mei 1861 Trijntje Douwes Hoitinga, geb. Achlum 5 nov. 1842, 

overl. Franeker 28 april 1867, dochter van Douwe Douwes Hoitenga en Hinke Joukes de 

Vries.  

 Bote heeft nageslacht. 

3.  Aukje Jeltes Radsma, geb. 5 nov. 1837, overl. Franeker 24 maart 1920, trouwt Franeker 

12 mei 1861 Thijs Steensma, geb. Franeker 16 juni 1839, koopman, korenfactor, overl. 

Franeker 28 april 1909, zoon van Romke Regnerus Steensma en Aafke Tjallings 

Reitsma. 

4.  Minne Jeltes Radsma, geb. 12 sept. 1839, overl. Franeker 19 aug. 1856. 

5.  Grietje, geb. 10 juli 1841, overl. Franeker 22 nov. 1843.  

6.  Hendrik Jeltes Radsma, geb. 30 sept. 1843, overl. Franeker 15 juni 1877. 

7.  Grietje Jeltes Radsma, geb. 4 sept. 1845, trouwt Franeker 3 maart 1870 Jurjen Jans van 

der Leest, geb. Franeker 4 aug. 1844, hoofdonderwijzer, zoon van Jan Jurjens van der 

Leest en Jantje Sjoerds van der Laan. 

 Het echtpaar krijgt in de periode 1875-1878 te Hoogeveen twee kinderen.  

8.  Rienk, (= VI). 
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9.  Ludolph, geb. 26 mei 1849. 

10.  Berber Jeltes Radsma, geb. 4 okt. 1851, trouwt Franeker 28 mei 1874 Yge Pars
272

, geb. 

St. Annaparochie 23 dec. 1846, olieslager, zoon van Johannes Wiltjes Pars en Catharina 

Yges Mulder. 

11.  Cornelis Jeltes Radsma, geb. 6 jan. 1855, overl. Franeker 5 nov. 1869. 

 

 

 

 

VI. Rienk Jeltes Radsma, geb. Franeker 7 aug. 1847, grofsmid, wagenmaker, werkman, overl. 

Köln-Ehrenfeld (D) 22 febr. 1900, trouwt Franeker 20 febr. 1870 Dirkje Douwes van der 

Veen, geb. Franeker 1 maart 1849, overl. Haarlem 8 dec. 1894, dochter van Douwe Dirks van 

der Veen en Nammentje/Waltje Jelles Donia. 

 

 

Het overlijden van Rienk Jeltes blijkt uit huwelijkse bijlagen van zijn zoon Bote (= VII).
273

  

In de akte doet een zekere Gertrud Schreier, kloosterzuster, woonachtig te Ehrenfeld in het 

Sint Franciscushospitaal aangifte van het overlijden van “Radsma Rinks, echtgenoot van 

Derkje van der Veen, oud 51 jaren van den hervormden eredienst, woonachtig in Ehrenfeld, 

Kornerstraat 36”.  

Hij blijkt overleden “te Ehrenfeld in het St Franciscus hospitaal op den 22sten februari 1900 

des middags om 2 uur”. 

Bedoeld is hier ongetwijfeld Köln-Ehrenfeld, Nordrhein-Westfalen, waar in die tijd inderdaad 

een “Körnerstraße” en een “Franziskus-Hospital” voorhanden zijn.  

De voormalige stad Ehrenfeld werd in 1888 opgenomen in de stad Keulen. In datzelfde jaar 

werd trouwens het Franziskus-Hospital geopend.
274

 

 

Uit het huwelijk van Rienk Jeltes Radsma en Dirkje Douwes van der Veen: 

1.  Jelte Radsma, geb. Franeker 29 sept. 1867, steenhouwer, overl. Haarlem 1 mei 1933, tr. 

Haarlem 14 mei 1890 Elisabeth Schrier, geb. Haarlem 23 sept. 1869, overl. Haarlem 6 

aug. 1958.  

 Jelte heeft nageslacht. 

2.  Waltje Radsma, geb. Franeker 13 jan. 1870, dienstbode, overl. Haarlem 18 april 1958.  

 Zij krijgt een zoon, Jan Radsma, geb. Haarlem 13 jan. 1890. 

3.  Douwe Radsma, geb. Franeker 10 dec. 1871, steenhouwer (vertrokken naar Indonesië). 

4.  Baukje Radsma, geb. Franeker 16 aug. 1873, overl. Den Haag 29 jan. 1965. 

5.  Catharina Radsma, geb. Franeker 15 okt. 1875, overl. Haarlem 1 jan. 1945, tr. Haarlem 

13 febr. 1895
275

 Johannes Bossink, zoon van Willem Bossink en Wilhelmina Maria 

Helena Kortenaar. 

6.  Bote Cornelis, (= VII). 

7.  Ludolph Radsma, geb. Huizum 21 dec. 1879, steenhouwer, overl. Haarlem 18 sept. 

1955.  

8.  Anna Radsma, geb. Haarlem 8 maart 1885, overl. Haarlem 26 sept. 1972. 

9.  Aukje, geb. Haarlem 9 febr. 1890, overl. Haarlem 12 febr. 1890. 

 

 

 

 



 42 

VII. Bote Cornelis Radsma, geb. Berlikum 22 dec. 1877, steenhouwer, overl. Haarlem 4 maart 

1964, begr. Velsen, trouwt Haarlem 22 nov. 1905 Pauline Allegonda van Amstel, geb. 

Voorburg 12 nov. 1883, overl. Haarlem 25 juli 1964, begr. Velsen (begraafplaats 

Driehuis/Westerveld), dochter van Godschalk van Amstel en Pauline Allegonda Sarlet. 

 

 

In 1915 staat deze vermelding in het telefoonboek van Haarlem: 130, Radsma, B.C. en L., 

Steenhouwerij, Kampersingel 8.
276

  

Ook in 1930 staan de broers nog in het Haarlemmer telefoonboek vermeld en klaarblijkelijk 

ging het ze voor de wind, want er kon zelfs een stemmige annonce af: 

 

 

 

 
 

 

 

Later werkte Bote in de steenhouwerij die hij “Vrede-Hof” noemde. 

Het begon echter allemaal ongeveer een eeuw geleden aan de Kampersingel. Het pand waarin 

de broers Luuk en Bote Radsma destijds hun steenhouwerij dreven bestaat overigens nog 

altijd.  

De ingang van de poort is inmiddels dichtgemetseld, waarbij een raam en deur zijn geplaatst. 

In de gevel op de eerste etage prijken twee stille getuigen van voorbije tijden en naarstige 

steenhouwerarbeid: “anno” en “1906”.  
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Haarlem, Kampersingel 8 anno 2005. 

 

 

 

Uit het huwelijk van Bote Cornelis Radsma en Pauline Allegonda van Amstel (allen geb. 

Haarlem): 

1.  Bote Cornelis Radsma, geb. 17 jan. 1908, overl. (als dwangarbeider
277

) Kamp Rees (D) 

jan. 1945, begr. Bienen (D), trouwt Catharina Frankfort. 

2.  N.N., geb. 27 nov. 1908 (levenloos geboren zoon). 

3.  Pauline Allegonda Radsma, geb. 20 nov. 1909, overl./begr. Ommen/Den Ham 3/8 okt. 

1996, tr. Haarlem 23 juni 1932 Leonardus Johannes Wolterus van Haaff, geb./ged. RK 

Amsterdam 18 okt. 1908, overl./begr. Hardenberg 24/29 okt. 1984.
278

 

4.  Dirkje Radsma, geb. 2 dec. 1910, overl. Ouderkerk a.d. Amstel 1 juli 1998. 

5.  Willem Adriaan Radsma, geb. 10 jan. 1912, trouwt Agnes Vaneiykdelange, geb. Leiden 

11 juni 1919, overl. Den Haag 26 nov. 2004. 

6.  Waltje Radsma, geb. 24 dec. 1913, overl. Haarlem 17 sept. 2003.   

7.  Anna, geb. 1914, overl. Haarlem 20 dec. 1918. 

8.  Ludolf Radsma, geb. 21 dec. 1915, musicus, overl. Geleen 19 apr. 1994, trouwt 

Hubertina Gertruda Geerts, geb. Geleen 17 mei 1921.  

9.  Jan Radsma, geb. 27 okt. 1917.  

 Jan leeft anno 2005 nog in Zuid-Afrika en heeft nageslacht.  

 

 

 

Tot besluit 

Het kan een onbezonnen ingeving zijn, maar ik durf er een lief ding om te verwedden, dat 

Bote met belangstelling kennis genomen zou hebben van de inhoud van dit artikel.  
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De tijden, de namen en de plaatsen; de gegevens over de herkomst van zijn voornaam en alle 

wederwaardigheden van zijn voorzaten: het zou hem waarschijnlijk allemaal niet onberoerd 

hebben gelaten.  

Belangstellend, goedgeluimd, innemend, maar af en toe toch ook een tikkeltje 

opportunistisch: dat is althans het beeld dat opdoemt uit de gesprekken met mensen die Bote – 

zowel zakelijk als privé - nog zeer goed gekend hebben.  

Het hierboven in de inleiding beschreven ogenschijnlijk sterke staaltje van de steenhouwerij 

annex viswinkel is niet alleen echt gebeurd, maar in mijn ogen ook nog eens uiterst 

illustratief.  

Want Bote Cornelis Radsma was een mens van vlees en bloed, zoals u en ik. Hij was een man 

dus, met veel goede en enkele bezwaarlijke kanten: een betrokken familiemens bijvoorbeeld 

en een noeste ambachtsman.  

Maar hij was toch ook iemand die soms kansen meende te zien, waar enige terughoudendheid 

wellicht meer op zijn plaats zou zijn geweest.
279

  

Maar ook hier geldt, dat het in retrospectief bezien allemaal eenvoudig wikken en wegen is: 

dat is het veilige voorrecht van elke genealoog.  

 

 

“(…) En de rots zeide: wat is dit, dat die man macht heeft boven my, en stenen houwt uit myn 

schoot? En tevreden was hy niet. Hy riep: ik ben zwakker dan deze... ik wenste die man te zyn.  

En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: U zy gelyk gy gezegd hebt. En hy was 

steenhouwer. En hij hieuw stenen uit de rots, met zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar 

voor weinig loons, en hy was tevreden.”
 280

 

 

 

 

 

 
 

Bote Cornelis Radsma en Pauline Allegonda van Amstel. 

 

 

 

 

Gebruikte literatuur en afkortingen 

 

ACH   =  Achtkarspelen. 

BAR   =  Barradeel. 
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Civ. Sent.  =  Civiele sententies. 

CBG   =  Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. 

DAN   =  Dantumadeel. 

DVF   =  De Vrije Fries. Tijdschrift uitgegeven door het Friesch 

   Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 

Eekhoff = Eekhoff, W., Beknopte geschiedenis van Friesland, in 
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   der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, 

   gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land 

   voorgevallen. Leeuwarden, 1851, herdruk. 
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FK  = Koopmans, M., Koornstra, A. en Van der Leij, R. (red.),  

   Frysk Kertiersteateboek. Ljouwert, 1996. 

FKW  = Kist, M., Meulen, B. van der en Smink, J. (red.), Friese  

   kwartieren. Kwartierstaten samengesteld door de NGV 

   Afdeling Friesland. Leeuwarden, 2005, 

GAH   =  Gemeentearchief Harlingen. 

GEN   =  Genealogie (naslagwerken in Tresoar). 

GJ   =  Genealogysk Jierboek(je). 

GRA  =  Groninger Archieven. 

HAR  =  Harlingen. 

HvF   =  Hof van Friesland. 

Inv. nr.  =  Inventarisnummer. 

KOL  = Kollumerland. 

Leopold = Leopold, J.H., De Leeuwarder uurwerkmakers en hun werk in  

   het Fries Museum. In: De Vrije Fries L (1970), pp. 33-48. 

Mol  = Mol, J.A., De Fryske cistersiënzerkleaster en har besit. 

   In: De Vrije Fries LXXI (1991), 29-52. 

Molen  = Molen, S.J. van der, Achtkarspelen. In lêsboek oer de 

   geakunde fan in Wâldgemeente. Ljouwert, 1977. 

Nieuwland = Nieuwland, P., Friese familienamen voor, in en na 1811. 

   In: De Vrije Fries LX (1980), pp. 66-78. 

NL   =  Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het koninklijk 

   Nederlandsch genootschap voor geslacht- en wapenkunde. 

Ottema = Ottema, N., Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in  

   Friesland. Leeuwarden/Assen, 1948. 

Reitsma =  Reitsma, J. (ed.), Register van geestelijke opkomsten van Oostergo, 

 volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan 

 de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581.  

Leeuwarden, 1888.  

Roarda  = Roarda, R.S., Nammen út de bylagen fan de sivile 

   sentinsjes fan it Hof van Fryslân. 4 delen.  

Roucoma = H. Roucoma, Dronrijps Memoriael. Utjûn troch drs. K. 

   Terpstra. Leeuwarden, 1986. 

Schutte = Schutte, O., De wapenborden te Harlingen. Leeuwarden,  

   1984. 

Stoter =  Stoter, M., Vrouwelijke deugden in zilver verbeeld. In:  

   Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur. 7
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   jaargang nr. 2, juni 2001, pp. 12-13. 
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T.   =  Toegang. 

TSF  =  Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van 

   Friesland. Facsimile-uitgave van 1785-89, 4 delen.  

vo  = verso (achterzijde bij folionummers). 

Vries  = Vries, A. de, Van der Land, een familie uit Kollumerland.  

   In: Genealogysk Jierboekje 1980, pp. 5-81. 

Zeeman = Zeeman, J. De Nederlandse staande klok. Amsterdam, 1977. 

 

 

 

Noten 

 

De archivalia bevinden zich in Tresoar (Rijksarchief Friesland) te Leeuwarden, tenzij anders 

is vermeld. 

 
                         
1
 De kwartierstaat van Bote Cornelis Radsma is ook opgenomen in: FKW, pp. 208-209. Bij de 
kwartieren 1-3 zijn helaas enkele gegevens door de redactie niet juist weergegeven. 
2
 Ik ben Stefan - en ook zijn vader - zeer erkentelijk voor de geboden hulp bij de zoektocht 
naar de onroerende bezittingen van de familie Radsma. Zie voor allerhande facetten van de 
Harlinger historie overigens de door Stefan beheerde site: http://www.kleinekerkstraat.nl 
3
 Respectievelijk KOL 121 31, 52, 84vo en 91vo. Zie ook: NT. 13.119. 

4
 T. 14 inv. nr. 16800, fol. 1015. 

5
 Reitsma, p. 181. 

6
 T. 14, inv. nr. 16701, fol. 18. 

7
 KOL 6 13vo. 

8
 KOL 6 182vo. 

9
 KOL 64 (eigenlijk ongefoliëerd: eind fiche 4, begin 5).  

10
 Zonder volledigheid na te streven: KOL 6 313, 340vo, 369 en KOL 7 17vo, 55, 72 en KOL 12 

10vo.  
11
 KOL 6 256vo. 

12
 KOL 107 141vo. 

13
 Zonder volledigheid na te streven: KOL 6 148vo, 196, 251vo.  

14
 Zie daartoe: NL 1953, jrg. 70, kol. 296-302 en ook: GJ 1964, p. 75. 

15
 KOL 6 359. 

16
 KOL 43 20vo. 

17
 KOL 44 27. 

18
 KOL 105 293 (oude notatie 147). 

19
 KOL 105 369 (oude notatie 186) en 389 (oude notatie 196). 

20
 T. 14, inv. nr. 16692, fol. 165. Dan procederen Wigle Oegez voor zich, mr. Idzart Sickinga 

die de procedure hervat die mr. Oege Sickinga uit zijn naam voerde en tevens de procedure 
hervat van wijlen vader Abbe tegen Ritske Dijkstra te Leeuwarden voor zich en voor zijn broer 
Feycke, Haye Kempez te Teerns uit naam van zijn vrouw Sapcke, Aeble Jeppez te Westergeest voor 
zich en genoemde Haye en Aeble samen voor Douwe Jeppez.  
De hier genoemde Aeble komt vaker voor bij het Hof van Friesland: T. 14, inv. nr. 16691, fol. 
134: Abbe Ieppes (dan dus niet Aebele) en Douwe Ieppes komen in 1555 voor bij een zaak rond 
Wblinga zathe te Teerns. Verder nog: T. 14, inv. nr. 16701, fol. 93: Abbe Ieppes is in 1585 
erfgenaam van Douwe Ieppes.  
21
 NT. 13.112 nr. 1127. 

22
 T. 327 inv. nr. 2111. 

23
 KOL 30 85vo. 

24
 KOL 6 133vo en 135vo. 

25
 Zonder volledigheid na te streven: KOL 6 133vo, 135vo, 141vo, 144vo, 166, 237vo, 369. KOL 7 

17, 17vo, 27vo, 55, 57vo en 72. KOL 44 24vo. 
26
 Zie bijvoorbeeld KOL 6 369, KOL 7 17 en ook: NT. 13.112 nrs. 21, 25, 76, 97, 140, 283, 328. 

27
 KOL 61 85vo. 

28
 T. 14 inv. nr. 16484. 

29
 ACH 79 187vo (zie ook NT. 13.121 nr. 745). 

30
 KOL 11 271. 

31
 KOL 12 10vo. 

32
 KOL 12 21. 

33
 KOL 64 139vo (eigenlijk ongefoliëerd: eind fiche 4, begin 5). 

34
 KOL 12 16vo, KOL 107 46vo en 296. 

35
 KOL 69 265. 

36
 KOL 44 148vo. 

37
 KOL 61 85vo. 

38
 NT. 13.112 nr. 984 en 1071.  

39
 NT. 13.112 nr. 1506. 

40
 KOL 71 28. 

41
 KOL 71 270vo. 

42
 KOL 108 50 en 50vo (eigenlijk ongefoliëerd). Ik heb overigens geen volledigheid nagestreefd 

bij het zoeken van aktes, waarin de zwagers samen optreden. 
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43
 KOL 127 207. 

44
 KOL 127 233. 

45
 Reitsma p. 211.  

46
 Reitsma, p. 211 geeft 1 september 1600, maar haar grafschrift geeft 6 september 1600 (zie: 

http://home.tiscali.nl/~t952791/inscripties/achmin.htm). 
47
 GRA 136 84 en 43. 

48
 Reitsma, p. 205. 

49
 Reitsma, p. 191. 

50
 Molen, pp. 47-54 en Mol. 

51
 T. 233 inv. nr. 151. 

52
 NT. 13.121 nr. 56, 220 en 532. 

53
 http://home.tiscali.nl/~t952791/inscripties/achmin.htm 

54
 ACH 9 140vo. Zie ook NT. 13.93, nr. 51. 

55
 ACH 9 198. Zie ook NT. 13.93 nr. 74.  

56
 ACH 9 218. Zie ook NT. 13.93 nr. 82. 

57
 Zie voor gezins- en curatorgegevens: NT. 13.112 nrs. 853, 1059, 1204, 1288, 1378, 1437, 

1465, 1517, 1899. 
58
 ACH 10 394. Zie ook NT. 13.93. 

59
 ACH 56 54 en 60vo. 

60
 T. 345 56 (deze vindplaats geldt voor alle hier opgenomen vermeldingen van stemnummers van 

Westergeest in 1778). 
61
 KOL 128 69. 

62
 KOL 75 105vo en 202 (scheiding). 

63
 KOL 75 315. 

64
 KOL 76 3vo. 

65
 KOL 76 14vo. 

66
 KOL 78 35. 

67
 KOL 78 135. 

68
 KOL 78 136vo. 

69
 KOL 83 396. 

70
 NT. 13.113 nr. 85.  

71
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72
 NT. 13.112 nr. 1793. 

73
 KOL 83 259. 

74
 NT. 13.154, p. 113, fol. 257. 

75
 NT. 13.113 nr. 1557. 

76
 NT. 13.113 nr. 1262. 

77
 KOL 16 67. Zie ook NT. 13.112 nrs. 1174 en 1175. 

78
 NT. 13.112 nr. 1478. 

79
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80
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81
 KOL 72 375. 

82
 KOL 72 389. 

83
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84
 KOL 72 446. 

85
 Zie voor gezins- en curatorgegevens: NT. 13.112 nrs. 1175, 1517, 1519, 1793, 1881, 1974, 

1977 en NT. 13.113 nrs. 85, 32, 67, 121, 132. 
86
 KOL 83 259. 

87
 KOL 88 234. 

88
 KOL 88 250. 

89
 Zie daartoe: T. 14 inv. nr. 16763, d.d. 21 januari 1680. 

90
 KOL 88 251vo. 

91
 KOL 90 41. 

92
 NT. 13.113 nr. 304. 

93
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94
 NT. 13.113 nrs. 304 en 539. 

95
 Zie GJ 1990, pp. 63-76, m.n. p. 69. Zie ook: T. 318-02 inv. nr. 28: familie-aantekeningen 

Eskes. 
96
 Zie voor een volledige beschrijving: Stoter.  

97
 NT. 13.113 nr. 207. 

98
 KOL 94 144 en 152 (scheiding). 

99
 Fries Museum te Leeuwarden, foto Johan van der Veer. Met dank aan Marlies Stoter, 

conservator kunstnijverheid.  
100

 Zie voor gezins- en curatorgegevens rond Luitjen Botes ook: NT. 13.113 nrs. 133, 344, 348, 
352, 362, 428, 429, 446. 
101

 KOL 94 366vo. 
102
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103

 Vries, pp. 30-31.  
104

 NT. 13.112 nr. 1363. 
105

 NT. 13.112 nrs. 1386 en 1450.  
106

 NT. 13.112 nr. 1734. 
107

 NT. 13.112 nr. 1957. 
108

 NT. 13.112 nr. 907. 
109

 KOL 69 6. 
110

 NT. 13.112 nrs. 507, 763, 938, 1258, 1272, 1316 en 1348. 
111

 Hof van Friesland, band EEE nr. 2, p. 484. Zie ook: GJ 1955, p. 89. 
112

 KOL 80 209. Zie ook NT. 13.112 nr. 1741. 
113
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114
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115
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117
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119
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120
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121
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122
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123
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124
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125
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126
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127
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128
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129

 NT. 13.112 nr. 561. 
130

 NT. 13.112 nrs. 867 en 883. 
131

 http://home.tiscali.nl/~t952791/inscripties/kolmin.htm  
132

 KOL 69 49vo en 310 (in feite 311: scheiding). 
133

 NT. 13.112 nr. 983. 
134

 Zie daartoe bijvoorbeeld NT. 13.119. 
135

 NL 1925, jrg. 43, kol. 265. Zie voor meer publicaties over deze familie: GJ 1964, p. 74. 
136

 NT. 13.112 nr. 350. 
137

 NT. 13.112 nrs. 377 en 437. 
138

 NL 1925, jrg. 43, kol. 265. 
139

 Zonder volledigheid na te streven: NT. 13.112 nrs. 35, 162, 278 en 285 (de laatste keer 
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140

 KOL 65, ongefoliëerd. 
141

 Zie voor Elske Rintsedr ook: NT. 13.112 nr. 383. 
142

 KOL 68 302. 
143

 NT. 13.112 nr. 718.   
144

 NT. 13.112 nr. 82. 
145

 http://home.tiscali.nl/~t952791/inscripties/kolmin.htm 
146

 KOL 70 315. 
147

 Reitsma, p. 197 en 199. 
148

 T. 14 16698. Zie ook: GJ 1970, p. 72. Voor verdere vermeldingen zie: NT. 13.119. 
149

 Overgenomen uit: Eekhof, tussen pp. 339 en 340. 
150

 Zie voor gezins- en curatorgegevens: NT. 13.113 nrs. 133, 344, 348, 352, 362, 428, 429, 
446. 
151

 KOL 93 75. 
152

 NT. 5.37. 
153

 T. 14 inv. nr. 8669. 
154

 Vries, pp. 17-18. 
155

 KOL 94 373. 
156

 KOL 94 366vo en 387vo. 
157

 KOL 97 267 en 422 (scheiding). 
158

 NT. 13.113 nr. 527. 
159

 KOL 21 190, d.d. 27 februari 1725. 
160

 NT. 13.113 nr. 563. 
161

 KOL 143 (ongefoliëerd). Zie ook: NT. 13.138, p. 58, nr. 22. 
162

 Uit dit eerste huwelijk (allen gedoopt te Kollumerzwaag): Minse, gedoopt 19 juli 1716, 2. 
Minse, gedoopt 18 april 1718, 3. Bontje, gedoopt 30 maart 1721. 
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 Zie voor dit echtpaar: FK, p. 359 en Vries, pp. 15-16. 
164

 KOL 111 109, inschrijving 20 maart 1694. 
165

 NT. 13.113 nrs. 312, 370 en 374. 
166

 KOL 92 243 en 247 (scheiding). 
167

 KOL 93 338. 
168

 KOL 94 57vo. 
169

 Vries, m.n. pp. 9-14 en pp. 29-30. 
170
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171

 KOL 94 366vo. 
172
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173
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174

 KOL 21 140 (1722), 147vo (1722), 153 (1723) en 167 (1723). 
175
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176
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178

 KOL 97 226vo. 
179

 KOL 97 354. 
180
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(nummer 598) en 4 juni 1749 (nummer 600). 
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 KOL 99 216vo. 
182

 Gegevens over Roelof Minses en zijn voorouders en nakomelingen: vriendelijke mededeling van 
Reid van der Ley te Groningen. 
183

 Speciekohieren Kollumerland 1794, Westergeest nr. 52. 
184

 KOL 113 51. 
185

 KOL 113 74vo. 
186

 KOL 113 103 (1749), 248 (1759, dan is Luitjen Botes geboekstaafd als koopman te Oudwoude), 
271 (1759), 327vo (1763), 371vo (1766), 388vo (1766) en 389 (1766). 
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 KOL 99 (ongefoliëerd, fiche 12). 
188

 KOL 114 475 (1782), 586 (1784), 615 en 616 (1785) en 711 (1786). 
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 Zie voor het tijdstip van overlijden van Pieter Aukes de speciekohieren Westergeest 1796, 
nr. 51.  
190

 Zij komt ook wel voor met de familienamen “Noorman” en “De Vries”. 
191

 Zie voor het voorgeslacht van Gerrit Waatzes: Nicolai, S. Onze voorouders. Wie het waren en 

waar ze woonden. (Tresoar, GEN 244, m.n. pp. 12-13). Zie ook: GJ 2000, p. 59 (Waatze Halbes en 

Nieske Gerrits Posthumus). 
192

 Zie voor hen ook: FKW, p. 244. 
193

 Overigens heet CBG Dossier Radsma haar foutief “Hinke Botes”. 
194

 KOL 139 144 (de akte zelf is van 1 juli 1787). 
195

 KOL 139 170. 
196

 NT. 13.113 nr. 787. Heine Aukes Tolman/Klaver is overigens een broer van Pieter Aukes. Hij 
wordt gedoopt te Kollumerzwaag/Augsbuurt op 2 november 1749 als zoon van Auke Pieters en 
Antien Fockes. Hij overlijdt te Kollumerland op 3 juli 1838 en trouwt te Driesum op 6 
september 1772 Teetske Hessels, overleden te Kollumerland op 15 maart 1811, dochter van Hessel 
Meinderts en Antje Thomas. 
197

 Bartel Wybes Visser, geboren te Kollumerzwaag op 5 februari 1787, gedoopt aldaar op 4 maart 
1787, landbouwer, wonende te Kooten, zoon van Wybe Bartels en Hiltje Pieters Zuidema, trouwt 
te Kollumerland op 7 mei 1812 met Barber Rinderts Binnema, geboren te Westergeest op 26 
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J. Romein te Buitenpost: T. 26, inv. nr. 024004 repertoire nr. 14 (1813). Geciteerd via 
Tresoar (notariële archieven). 
201

 Notaris H. S. de Walle te Ferwerd: T. 26, inv. nr. 038005 repertoire nr. 6 (1817). Zie voor 
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024006 repertoire nr. 100 (1815), inv. nr. 024006 repertoire nr. 188 (1815), inv. nr. 024011 
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repertoire nr. 86 (1821, boelgoed) en ten slotte: inv. nr. 024015 repertoire nr. 111 (1824). 
Geciteerd via Tresoar (notariële archieven). 
210

 Zie voor dit echtpaar en hun voorouders: GJ 1983, pp. 78-80. 
211

 Geboren als Nammentje, de voornaam is gewijzigd in Waltje bij vonnis van de Rechtbank 
Leeuwarden, d.d. 14 januari 1822. Vriendelijke mededeling mr. T.M. Slof te Leeuwarden.  
212

 HAR 249 184. 
213

 T. 14 inv. nr. 11809.  
214

 Niet 59 jaar zoals Roarda, p. 61 suggereert. 
215

 HAR 241 184vo. 
216

 HAR 304 154. 
217

 HAR 242 350vo. 
218

 HAR 244 251. 
219
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Nieuwe Caerten van de Heerlijckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie ende de Lauwers. 

Franeker, 1664. Het gaat om de steeg onder het nummer “20”. Het huis van Harmen Jacobs cum 
suis is nu het tweede pand van boven, links aan de straatkant, bij de stip. Het huis dat daar 
schuin-linksboven is afgebeeld, is overigens het pand dat Jacob Harmens en Trijntje Tjeerds in 
1707 kopen van Jan van Swieten. 
222

 Nieuwland, m.n. pp. 67-68. 
223
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geleend van Wolter Robert van Hoëvell, Uit het Indische leven. Amsterdam, 1860. 


