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9MEINDERT HOBBEMA

nIcO van der wOude

De Friese komaf van Meindert Hobbema

 

Bij het onderzoek naar de kwartierstaat van mijn kinderen kom ik ook 
terecht bij families in Amsterdam. Niets bijzonders. Die stad werkt al 
eeuwenlang als een magneet op mensen uit alle windstreken. Vanwege 
onze goeddeels Friese achtergrond heb ik bij archiefonderzoek bijna als 
vanzelf oog voor andere Friezen om utens.1 
Zo vond ik in de Amsterdamse archieven bij toeval het huwelijk van 
de wereldberoemde zeventiende-eeuwse kunstschilder Meindert 
Hobbema. Zijn familie bleek niet vast te knopen aan mijn voorouders die 
boerden op Hobbemastate te Dronrijp. Minne Jans (1649 - 1694), trouwt 
Welsrijp 8 mei 1681 Lijsbet Rommerts (1651 - 1708). Deze voorouders van 
de latere Harlinger familie Tuininga zijn de nummers 2824/2825 uit de 
kwartierstaat van mijn kinderen.
Daarmee was de genealogische kous bepaald nog niet af, want is die 
geslachtsnaam Hobbema nu Fries of niet? Ik ben zeker niet de eerste 
die zich dat afvraagt. Joast Halbertsma en Wopke Eekhoff doen al in 
de negentiende eeuw een poging den groten landschapsschilder thuis te 
brengen in Friese dreven. In weerwil van hun eruditie doen beide mannen 
het in dit geval via genealogisch broddelwerk. Fryske Anneksaesjedriuw is 
dan ook de titel die J.J. Kalma geeft aan dit hoofdstuk in zijn boek over 
niet uitgegeven handschriften van Halbertsma.2 Kalma is zelf al een 
eind beter op streek met de ouders van Hobbema, maar ook hij moet 
het antwoord schuldig blijven op de vraag of die familie Hobbema nu 
Fries is of niet.
De kwestie is dan ook niet simpel op te lossen, want bij zijn huwelijk 
in 1668 is de schilder van Amsterdam af komstig, waar hij in 1638 in de 
Nieuwe Kerk gedoopt wordt. 
Ik liet de zaak rusten, tot ik mijn aantekeningen teruglas en vervolgens 
bij toeval op internet zag dat er van Hobbema veel bekend is, maar ik las 
ook dit op Wikipedia: 
The son of a carpenter named Lubbert Meyndertsz, he adopted his grandmotheŕ s 
surname Hobbema quite early on, although it is not known why. 
Dat laatste intrigeert me, want doorgaans is er wel een sluitende 
verklaring voor het hergebruik van een ondergedoken familienaam. 
Ik heb sowieso wel wat met dat fenomeen slaapnaam. Mijn directe 
voorvader Sierck Saeckes (ca. 1614 - ca. 1665) voert schijnbaar uit het 
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niets de familienaam Juesma, evenals zijn oudste en jongste zoon, 
Manglius en Jurien Siercks Jousma.  Sierck heeft daar een goede reden 
voor: standsgevoel. Hij is namelijk een ligterzoon, een buitenechtelijk 
kind dus, van Saco Siercks geteeld bij eenen Hendrikien Pieters.3 Sierck 
verwijst zo demonstratief terug naar een illustere voorouder: Saecke 
Herjuwsma, gevolmachtigde van Opsterland (1525), accijnsmeester 
van Smallingerland en Opsterland (1524-1526) en grietman van 
Smallingerland (1527, 1528, 1531).4 
Het is niet de enige keer dat ik ondergedoken Friese familienamen 
ontdek. Ik tref dit vaker aan bij het onderzoek naar mijn voorouders uit 
Dantumadeel en Kollumerland. Syurdtsma, Idema en Halbetsma om 
enkele voorbeelden te noemen.
Enfin, de Engelse tekst rond Hobbema hierboven leverde het motorisch 
moment voor onderzoek naar de herkomst van die achternaam - en nee, 
de naam komt niet van zijn grootmoeder en ja, we geraken terug in It 
Heitelân. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling hier een volledig (archief )
overzicht te geven van het leven van Meindert Hobbema. Er is namelijk al 
genoegzaam gepubliceerd over de man en zijn werk.5 De moeizame start 

Meindert Hobbema, Boslandschap met een vrolijk gezelschap in een wagen. 
Landschap met vrolijk gezelschap, ca. 1665. Rijksmuseum, Amsterdam
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als wees, de schildersopleiding bij Jacob van Ruisdael, de merkwaardige 
keuze om penseel en palet in te ruilen voor peilwerktuigen - en zo 
ongekend schilderstalent ondergeschikt te maken aan een betrekking 
als wijnroeier - en de trieste levensavond als weduwnaar met een 
vileine schoonzoon en een drankzuchtige dochter. Stof voor een roman 
welhaast, maar niet hier en niet nu. Centraal bij dit genealogische 
artikel staan de Friese af komst en de ondergedoken familienaam. 
Onder ons & ondergronds in Mokum. Dit is een relaas over Friezen 
(en Ostfriesen) die elkaar op weg helpen in die grote stad op palen 
en een verdwenen Friese familienaam die op de valreep toch nog 
wereldberoemd werd.

1.  Meindert Hobbema

Meindert Hobbema, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31 okt. 1638, 
kunstschilder, wijnroeier (1668 - 1709)6 overl./begr. Amsterdam 
(Meijndert Hoppema op de Roosegragt bij het Doolhof/Westerkerkhof ) 7/14 
dec. 1709, (o)tr. Amsterdam 2/18 nov. 1668 Eeltje/Eeftie Pieters Vinck, 
van Gorinchem, geb. rond 1634, huishoudster van de Amsterdamse 
burgemeester Lambert Reynst, overl. Amsterdam (in een huis in de 
Konijnestraat in ’t Schip d’ Hoop), begr. Amsterdam (Heiligewegs- en 
Leidschekerkhof ) 29 juli 1704. 

Meindert is gedoopt door ds. Eleazar Swalmius, getuige bij die 
plechtigheid is Ytje Bouwens.
Het huwelijk tussen Meindert en Eeltgen werd op 18 november 
ingezegend in de Nieuwe Kerk door dominee Otto Belcampius.
De leerling van Jacob Isaacs van Ruisdael gaat aanvankelijk door het leven 
als Meindert Lubberts, alleen met een patroniem dus. Op 8 juli 1660 
verklaart Meindert Lubberts, out omtrent 22 jaeren ruim f. 141 schuldig 
te zijn aan sr. Onneken Albertz Valckbaerhoff (het staat niet vermeld in 
deze akte, maar dat is zijn voogd en een ‘neef ’ van zijn ouders, ik kom er 
hieronder op terug) vanwege slaeppenninghen. Onderpand is het erfdeel 
van Meindert. Aansluitend verklaart sr. Jacob van Ruisdael in die akte 
dat Meindert Lubberts bij hem eenighe jaren gedient en geleert heeft ende 
dat hij gesien ofte verstaen heeft, dat de slaepvrouwe van de voorsz. Meynert 
Lubbertsz. alle weecken door den voorsz. Valckbaerhoff behoorlijcken betaelt en 
voldaen is en dat de voorsz Meyndert Lubbertsz ’t voorsz. gelt niet onbehoorlijck 
noch roeckeloos, maer suynigh en fatsoenlijcken verteert en verwoont heeft.7

In deze akte is dus nog geen sprake van een familienaam, maar toch 
maakt Meindert Lubberts al op vrij jonge leeftijd gebruik van de naam 
Hobbema. Die geslachtsnaam gebruikt hij in formele documenten in 
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Portret van Meindert 
Hobbema, Eugène Van 
Maldeghem, (1823 – 1867). 
Rijksmuseum, Amsterdam

ieder geval op 20 feb. 1665 als hij in de Nieuwezijds Kapel getuige is bij 
de doop van Maria, dochter van Pieter Timmers en Ariana Brouwers, 
en hij gebruikt de familienaam wanneer hij op 28 april 1668 als getuige 
optreedt bij de ondertrouw van zijn aanstaande zwager: Cornelis 
Pieters Vinck ondertrouwt (Gorinchem op 22 april en) Amsterdam 28 
april 1668 Geertruijd Baltes, van ‘Veuren, woont tot Deventer’. Cornelis 
is metselaar, hij is 32 jaar oud, zijn ouders zijn dood en hij wordt dus 
geassisteerd door Meindert Hobbema.
In datzelfde jaar gebruikt Meindert de achternaam ook bij zijn eigen 
huwelijk. Bij die huwelijksvoltrekking is Meindert Hobbema 30 
jaren oud, zijn beroep is schilder, zijn ouders zijn dood en hij wordt 
geassisteerd door zijn leermeester, de schilder Jacob van Ruisdael. 
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De familienaam Hobbema komt voor zover te overzien boven water in 
de jaren rond 1660. De site van The National Gallery of Art meldt: he 
signed his name M. Hobbema on paintings as early as 1658, he used only his 
baptized name on legal documents until 1660. Mogelijk doelt het museum op 
de signatuur op het werk ‘Een bebost landschap met figuren’, waarvan 
geschat wordt dat het rond 1658 geschilderd is, maar zeker is dat dus niet. 
Hoe dan ook, het gebruik van de achternaam loopt zonder twijfel 
parallel met de maatschappelijke en culturele opgang van de 
naamdrager, al kan ook een praktische reden een rol hebben gespeeld: 
er is een naamgenoot in de immer uitdijende IJstad, want op 5 jan. 1669 
ondertrouwt die Mijndert Lubberts, als weduwnaar van Annetje Paulus, 
met Helena Ariaens. Bij zijn eerste ondertrouw, te Amsterdam op 19 
aug. 1656, blijkt hij af komstig uit Jever. De Oostfries is dan 28 jaar oud 
en hij verdient de kost als schoenmakersgezel.    
 
Eeltie Vinck is bij haar huwelijk met Meindert Hobbema af komstig van 
Gorcum, ze is 34 jaren oud en ze wordt geassisteerd door haar broer 
Cornelis Vinck.8 
Verder hebben Eeltie en Cornelis Vinck nog een zuster, Lysbeth Pieters 
Vinck. Zij wordt op 24 febr. 1701 genoemd in het testament van het 
echtpaar Hobbema/Vinck.
Van geen van de broer en zussen Vinck is overigens een doop te 
Gorinchem overgeleverd.9 
Eeltie Pieters Vinck was voor haar huwelijk als meid in dienst in de 
huishouding van Lambert Reynst (1613-1697), schepen (1656), schout, 
bewindhebber VOC, raad admiraliteit Noorderkwartier. Hij verloor zijn 
functies bij de troebelen in 1672 vanwege zijn verwantschap met Johan 
de Witt en de families Bicker en De Graeff. Lambert Reynst ondertrouwt 
Amsterdam 19 juli 1647 Aaltje Bicker van Swieten. Meindert Hobbema 
heeft zijn baan als wijnroeier via dit echtpaar verkregen.10

Het lijkt er sterk op dat Meindert en Eeltie elkaar hebben leren kennen 
via Adriana Brouwers en Pieter Timmers, het echtpaar dat in 1673 als 
doopgetuige aantreedt bij de doop van Pieternella, het vierde kind van 
Meindert Hobbema en Eeltie Vinck. Adriana is net als Eeltie namelijk 
af komstig uit Gorinchem. Zij ondertrouwt Amsterdam 8 juli 1662 Pieter 
Timmers, van Amsterdam. Bij de inschrijving staat een vermelding van 
een consent van een dominee uit Gorcum. 
Meindert en Eeltie kenden het echtpaar Timmers/Brouwers 
klaarblijkelijk al langer. Zoals we hierboven zagen is Meindert in 
februari 1665 getuige bij de doop van een kind van het echtpaar. Eeltie 
is op 29 juli 1674 in de Noorderkerk getuige bij de doop van Alida, 
dochter van Pieter Timmers en Ariana Brouwers. Er schuilt kennelijk 
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een jarenlange vriendschap achter, want Pieter Timmers wordt ook nog 
genoemd in het testament van het echtpaar Hobbema/Vinck op 24 febr. 
1701.11 En op 29 mei 1709 machtigt Pieter Timmers, dan woonachtig 
te Delfshaven, Meindert Hobbema om voor hem een transportakte te 
passeren van een huis gelegen op Cattenburg te Amsterdam.12

Meindert Hobbema is op 13 febr. 1675 in de Amsterdamse Nieuwe Kerk 
samen met Neeltje Voogt getuige bij de doop van Thomas, zoon van 
de kunstschilder Johannes van Kessel en Clara Swigters, zo staat op de 
Wiki van Johannes van Kessel. Later is Meindert voogd over Isaac, een 
andere zoon van dat echtpaar.13 
Op 29 jan. 1688 is de gesworen stads roeijer Meindert Hobbema getuige 
bij een controle van een lading brandewijn in het schip d’ Catharina. 
Wijnroeier Hobbema bevindt de inhoud van twee vaten brandewijn niet 
in orde.14

Op 26 juni 1696 is ‘Mijndert Gobbema’ getuige bij de doop van zijn 
kleindochter Cornelia, dochter van Jan d’ Jonge Frappe en Pieternella 
Gobbema (sic!).
Op 23 okt. 1697 is Meindert Hobbema samen met Celetie (bedoeld zal 
zijn: Eeltie) Vinck in de Nieuwe Kerk getuige bij de doop van Jurriaan, 
zoon van Jan Jurriaanse Groenman en Ariaantie Barents.
Op 5 sept. 1706 is Meindert Hobbema in de Amsterdamse Westerkerk 
samen met Catrijntje Teijse van der Poll getuige bij de doop van Neeltje, 
dochter van Jan IJurie Groenman en Arijaentje Barents en op 9 mei 1708 
is hij samen met Lijsbet Janse getuige bij de doop van hun zoon Andries.
Jan Jurriaansz Groenman, van Magdeburg, stratenmaker, ondertrouwt 
Amsterdam 6 okt. 1696 Ariaantje Barents van Veen, van Amsterdam. 
Hij assisteert zijn halfzuster Catrina van de Pol bij haar ondertrouw te 
Amsterdam 22 april 1707 met Joannes Klancka. 
Op 10 dec. 1709 hebben de wijnroeiers bekend gemaakt, dat hun Confrater 
Meynert Hobbema den 7 dezer overleden is.15

Uit het huwelijk van Meindert Hobbema en Eeltje Pieters Vink (allen 
ged. Amsterdam):
1.  Eduart, ged. (Nieuwe Kerk) 8 sept. 1669 (getuigen: Cornelis Reijnts 

en Corn: Roelants en Annetje Jans Crans; we zullen dit echtpaar 
hieronder nog terugzien).

2.  Eduart Hobbema, ged. (Nieuwe Kerk) 30 juli 1670 (getuigen: 
Cornelius Reynts en Corn: Goutsmit), overl. voor 23 jan. 1699.

  Op 23 jan. 1699 wordt te Amsterdam een akte opgemaakt, waaruit 
blijkt dat Eduard Hobbema in 1695 voor onderchirurgijn is uitgevaren 
met de galjoot De Snoeper in dienst van de VOC. Hij is ongehuwd 
en zijn ouders zullen zijn erfgenaam zijn, dus het lijkt niet gewaagd 
te veronderstellen dat Eduart dan niet meer leeft.16 
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3.  Pieternelle, ged. (Westerkerk) 11 dec. 1671 (getuigen: Cornelis 
Pieters Vinck en Janneken Jans Demmeron).

4.  Pieternella Hobbema, ged. (Westerkerk) 6 dec. 1673 (getuigen: Pieter 
Timmers en Ariaentie Brouwers), begr. Amsterdam (Heiligewegs- 
en Leidsche Kerkhof ) 5 aug. 1706, (o)tr. Amsterdam/Buiksloot 14/30 
nov. 1692 Johannes Frappe de Jonge, ged. Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 6 jan. 1665, goudsmid, zoon van Johannes Frappe en Cornelia 
Verbeeck.17  

  Bij het huwelijk zijn beide vaders aanwezig als getuige. Het echtpaar 
Frappe/Hobbema krijgt kinderen. Bij de doop van Amerentia op 
13 dec. 1693 (Westerkerk) zijn beide grootouders van moederskant 
doopgetuigen. Bij doop van Cornelia op 26 juni 1696 (Nieuwe Kerk) 
is grootvader Meindert Hobbema ook getuige.

  De sappige maar werkelijk intrieste wederwaardigheden rond 
de echtelieden Frappe/Hobbema staan uitgebreid beschreven in 
Bredius (1910). Het is een verhaal met een treurige uitkomst, vol 
van overspel, verlating, veelwijverij, drank en (schoon)ouderlijke 
onmacht.

5.  Ammerentje, ged. (Amstelkerk) 26 juni 1676 (getuigen: Abraham 
Alewijn de Jonge en Judick Raatelbant), begr. Amsterdam 
(Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof ) 1 juli 1676. 

  Bij de begrafenis van het kind op 1 juli 1676 wordt geen naam 
vermeld, maar omdat Eduart en Pieternella vernoemd zijn en op 
dat moment nog in leven, moet het wel om de kleine Ammarentje 
gaan. 

  Doopgetuige Abraham Alewijn de Jonge is een schoonzoon van 
Lambert Reynst, hij ondertrouwt Amsterdam 21 juli 1672 Elisabeth 
Reynst. De tweede getuige, Judick Ratelband, is af komstig van 
Vlissingen en ondertrouwt Amsterdam 18 april 1668 Lucas 
Kalenbergh, schipper op Rotterdam. Elisabeth Reynst is enkele 
keren getuige bij dopen van kinderen van Judick (6 juli 1669 en 
10 sept. 1670), zodat ik vermoed dat Eeltje Vinck Judick kent via de 
familie Van Reynst.  

2.  Lubbert Meynerts

Lubbert Meynerts, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18 mei 1614, 
huistimmermansgezel 1635, huistimmerman 1643, vlotschuitvoerder 
1653, (o)tr. 1. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 8/30 sept. 1635 Rensje Eduwarts 
(Goutsmit), geb. ca. 1614, overl. tussen 9 okt. 1650 en 13 maart 1653.18 
Lubbert Meynerts otr. 2. Amsterdam 20 maart 1653 Grietje Pieters, 
van Alkmaar, geb. ca. 1603; zij otr. 1. Amsterdam 14 mei 1650 Frans 
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Huiberts (Stuivesant), af komstig van Haarlem, geb. ca. 1595, arbeider 
1616, 1630, herbergier 1650, dan wonende op de hoek van de Dijkstraat 
te Amsterdam, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 20 juli 1652.

Bij het eerdere huwelijk van de tweede vrouw van Lubbert Meinderts, 
Grietje Pieters, wordt van haar man, Frans Huiberts, vermeld dat hij 
herbergier is en af komstig van Haarlem en weduwnaar. Grietje is 
af komstig van Alkmaar en 47 jaar oud.
Frans Huiberts, van Haarlem, arbeider, ondertrouwt 1. Amsterdam 
9 juli 1616 Willempje Engels. Hij ondertrouwt 2. Amsterdam 21 juni 
1630 Jannetje Jans, op haar beurt weduwe van Jan Jans. Dat echtpaar (o)
tr. Amsterdam/Sloterdijk 3/18 juni 1628, hij van Winsum, geassisteerd 
door zijn zus, Maritie Jans. 
Frans Huiberts Stuivesant testeert op 9 aug. 1649. Uit dat testament blijkt 
dat hij een voorzoon heeft, Engel Fransz, bij Willemtje Engels en dat hij 
op het moment van de opmaak van deze akte gehuwd is met Jannetje 
Jans.19 Jannetje testeert op dezelfde datum.20 Tot erfgenamen benoemt 
zij haar man, haar zus Huibertje Jans, haar stiefmoeder Pleuntje Jans en 
haar dienstmaecht Grietje Pieters. Jannetje Jans is tijdens de opmaak van 
haar testament sieckelyck gaende en ze overlijdt enige maanden daarna, 
want ze wordt begraven te Amsterdam (Oude Kerk) op 29 dec. 1649, als 
vrouw van Frans Huiberts.
We zien dus dat de tweede vrouw van Lubbert Meynerts, Grietje Pieters, 
trouwt met haar werkgever, slechts enkele maanden na de dood van 
diens tweede vrouw, Jannetje Jans.  
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De af komst van Rensje Eduwarts21

Bij haar huwelijk heet men haar af komstig van Amsterdam, maar ik 
kan haar doop daar niet vinden. Nader onderzoek toont aan dat zij 
familie blijkt te hebben in (de omgeving van) Rotterdam. Die mensen 
gebruiken gaandeweg de zeventiende eeuw de familienaam Goutsmit 
en hun wortels liggen zeker in Oost-Friesland. 
De belangrijkste aanwijzing voor de herkomst van Rensje Eduarts loopt 
via de doopgetuigen bij de eerste twee kinderen van haar zoon Meindert 
Hobbema en Eeltje Pieters Vinck. In 1669 en 1670 zijn in Amsterdam de 
doopgetuigen bij de beide Eduarts (naast de Amsterdamse burgervader 
Cornelis Reijnts) Cornelis Roelants Goutsmit en Annetje Jans Crans.
Die Cornelis en Annetje zijn familie van moederskant van Meindert 
Hobbema en hoewel ze te Amsterdam voorkomen als doopgetuige en 
ook wel in de notariële archieven aldaar22 is het echtpaar van elders 
af komstig. Cornelis Roelants Goutsmit, geboren in Rotterdam, wonend 
te Haringvliet (onder)trouwt Rotterdam 11/25 aug. 1658 Annetje Jans 
Krans, geboren in de Meijerij van Den Bosch, wonende te ‘Rijstuijn’. In 
1664 is Cornelis schipper van de St. Jan.23 Cornelis en Annetje testeren te 
Rotterdam op 24 nov. 1658.24

Deze doopgetuigen zijn kinderen van Roelant Eduarts, een broer 
van Rensje. Dat blijkt bij de inschrijving in de Amsterdamse 
weeskamerboeken (hieronder beschreven), Daarbij aanwezig is een 
oom van de weeskinderen, Roeland Eduwarts uit Rotterdam. Verder 
is aanwezig Onnick Alberts (Valckbaerhoff ), een neef van de moeder. 
De herkomst van Roelant en Onnick is van belang, omdat dit ook 
informatie biedt over de af komst van Rensje Eduarts. Daarom hieronder 
wat nadere gegevens over beide mannen.

Roelant Eduarts
Hij is geboren rond 1604 en zijn beroep is schipper, bij de admiraliteit 
- uit de aard van de zaak vermoedelijk van Rotterdam. De eerste 
Rotterdamse akte daarover stamt uit april 1634. Roelant Eduartsz 
Goutsmit (30), schipper bij kapitein Gillis de Vries van Bolswaert, legt 
dan een verklaring af rond een vechtpartij.25 Een tweede akte wordt 
opgemaakt in Rotterdam in 1648. Roelant Adrijaens Eduarts Goutsmith, 
schipper (43), en (zijn zoon) Eduart Roelants (18), verklaren dan dat zij 20 
tonnen vlees hebben geladen en naar Colchester in Engeland hebben 
gebracht, waar het publiekelijk is verkocht.26 
Een derde akte, van 9 okt. 1653, geeft een beeld van het gezin van Roelant. 
Op die dag benoemt Trijntien Cornelis, vrouw van schipper Roelant 
Eduwaerts Goudtsmith, in haar testament haar man tot erfgenaam, 
met de bepaling dat hij zorg moet dragen voor het onderhoud van hun 
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kinderen: (alle dopen te Rotterdam) Amerentia (3 jan. 1640; merk op 
dat deze voornaam lijkt op Rensje), Jacobus (31 maart 1637), Neeltien, 
Eduwaert (26 sept. 1630), Joannes (1 okt. 1635) en Cornelis (24 aug. 1628).27 
Naast deze kinderen liet het echtpaar ook nog in de Maasstad dopen: 
Meijndert (16 mei 1632) en Annetge (7 april 1645). Bij de doopgetuigen 
louter onbekende namen, zonder herkenbare vernoeming van mogelijke 
ouders. Moeder Trijntje Cornelis wordt begraven te Rotterdam op 12 
juli 1654.
Het meervoudige patroniem van Roelant Adrijaens Eduarts Goutsmith 
in de tweede akte is voer voor genealogen, want dit leek zelfs het 
ouderpaar in beeld te brengen.
Die mogelijke ouders zijn Eeduwart Arians en zijn tweede vrouw. Eduart 
(onder)trouwt 1. Rotterdam 29 april/13 mei 1601 met Geertgen Gillis 
(hij is af komstig uit ‘Welwits’, mogelijk Woolwich) en op 2 sept./6 okt. 
1602 hertrouwt hij in Rotterdam als weduwnaar met Bayken Hendricks. 
Hierbij staat expliciet aangetekend dat hij uit Engeland komt. 
Een goed teken (vooral in verband met Rensje) leek dat ditzelfde 
echtpaar daarna ook nog eens voorkwam in Amsterdam, waar Eduwart 
Aerjansz en Beyke Henrix op 6 juli 1610 in de Nieuwe Kerk een dochter 
Lijsbet laten dopen. Bij die doop zijn geen getuigen vermeld. Op 11 
jan. 1615 wordt in de Nieuwe Kerk mogelijk nog een kind gedoopt, 
Lijntje, dochter van Euert Aerjansz en Bayke Henrix. Getuige bij die 
plechtigheid is Neel Jans. 
De doop van Rensje werd echter niet gevonden en naast dat twijfelpunt 
was het geen goed teken dat broer en zus Roelant en Rensje Eduarts 
later genoeg gelegenheid hadden, maar beiden geen van hun kinderen 
naar Beyke vernoemden. Afgezien van die ene keer ‘Adryaen’ bij Roelant 
treffen we niet één van de namen van het veronderstelde stamouderpaar 
onder hun kinderen aan. Wel noemden beiden een zoon Johannes, 
voorts waren er dochters Jannetje en Neeltien (en een zoon Jacobus) van 
wie de herkomst van de naam onopgehelderd is.
Bij nader inzien leek het ouderschap van Eduwart Aerjansz en Beijke 
Henrix steeds minder zeker - en uiteindelijk gaf de Rotterdamse 
trouwinschrijving van Roelant Eduarts uitsluitsel. Hij is geen kind van 
Eduwart Aerjansz en Beyke Henrix. Eduart (onder)trouwt Rotterdam 
14 nov./5 dec. 1627 Trijntje Cornelis, weduwe van Jacob Adriaans. De 
‘jongezel’ Roelant Eduarts is dan af komstig uit Oost-Friesland. Helaas 
staat een exacte plaats van herkomst bij deze huwelijksinschrijving niet 
vermeld. 
De drie conclusies zijn: 1. Rensje Eduarts is af komstig uit de familie 
die zich later in de zeventiende eeuw Goutsmit gaat noemen; 2. de 
voorouders van Rensje en Roelant Eduarts zijn af komstig uit Oost-
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Friesland en 3. Rensje en Roelant Eduarts zijn geen kinderen van 
Eduwart Adriaans en Beyke Hendriks. 
Wie dan wel de ouders zijn? Ik heb het niet kunnen achterhalen. Wellicht 
is er ergens in Oost-Friesland in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
een goudsmid Eduard actief.

Onnick Alberts Valckbaerhoff
Hij is geboren rond 160128 als zoon van Albert Alberts en Tietgen 
Meinderts. 
De eerste vermelding van Onnick is een akte waarin hij met zijn broer, 
Meindert Alberts, als borg optreedt namens hun moeder, Tietgen 
Meinderts, weduwe van Albert Alberts. Op 10 aug. 1623 koopt Tietgen 
Meijnerts, weduwe van Albert Albertsz, een huis en erf, bij de Amstel 
buiten de Oude Regulierspoort (Keizerssteegje) van Jacob Claesz.29 
Ik vond geen Amsterdamse akten terug met de vader, Albert Alberts. 
Het is dus nog maar de vraag of hij wel in de IJstad geleefd heeft. Moeder 
Tietje verdiende klaarblijkelijk de kost met kamerverhuur aan zeelui. 
Tietgen Meijnertz, weduwe van Albert Alberts, wordt op 19 maart 1621 
door Arent Gerrits, van Maaseik, benoemd tot erfgenaam. Zij is zijn 
slaapvrouwe, hier eerst en vooral eerbaar op te vatten als ‘hospita’. Arent 
vertrekt binnenkort als bootsgezel met het jacht De Liewinne naar Oost 
Indien en omdat hij verder geen erfgenamen heeft, wordt Tietgen als 
begunstigde genoemd.30

Op 2 sept. 1622 wordt een soortgelijk testament opgemaakt, waarin 
Harman Oekerman, af komstig van Oldenburg, zijn slaapvrouw Tietje 
Meinderts, weduwe van Albert Alberts, begunstigt, vlak voor hij als 
bootsgezel op het schip Amsterdam zal vertrekken naar Indië.31

Dan de oudere broer van Onnick Alberts. Meindert Alberts is geboren 
rond 1591 en hij is huistimmerman. Hij ondertrouwt Amsterdam 10 
febr. 1618 Doetje Gerbrands van Bil. Hij is dan 27 jaren oud, af komstig 
van ‘Blixtercarspel’ en wordt geassisteerd door zijn moeder, Tietje 
Meinderts. Doetje is af komstig van St. Jacobs kerk, ze is 27 jaren oud en 
een dochter van Gerbrand Cornelis.
Meindert Alberts laat in de jaren daarna in Amsterdam in de Lutherse 
kerk kinderen dopen (in ieder geval, er zijn mogelijk meer kinderen 
van vaders met die naam, maar de moeder wordt doorgaans niet 
vermeld, zodat onduidelijk is of we een doop met de goede Meindert 
Alberts te pakken hebben): Neeltgen, 4 aug. 1624 (getuigen: Hendrick 
Alberts, Arent Sieverts en Anneken Gerbrands); Nelltgen, 22 maart 1626 
(getuigen Onnick Alberts en Tytgen Meinderts).
Meindert Alberts ondertrouwt 2. Amsterdam 16 nov. 1634 Annetje 
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Barents, weduwe van Claes Jansz Bolt. Meindert geeft dan als 
herkomstplaats ‘Eugens’ op. Bij het kerkelijk huwelijk (Evangelisch-
Luthers) op 3 december staat als plaats van herkomst ‘Egens’ genoteerd.
Ook uit het tweede huwelijk zijn te Amsterdam kinderen gedoopt: 
Pieter, 15 juni 1636 (getuigen: Egbert Hendriks, Dirkje Barents en 
Annetje Alberts).
Doopgetuige bij de kinderen van Meindert Alberts is enkele keren 
een zekere Annetje Alberts. Zij zou heel goed een zus kunnen zijn 
van Meindert en Onnick, maar ik kan in de Amsterdamse archieven 
eigenlijk weinig van haar terugvinden. Dat geldt ook voor de doopgetuige 
Hendrick Alberts.
Meindert komt ook voor in het Evangelisch-Luthers lidmatenboek te 
Amsterdam. Daar noteert men dat hij woont in de Nieuwe Leliestraat 
en dat hij af komstig is van ‘Betjaerlandt’. 
De plek van herkomst is dus Butjadingen. Dat schiereiland ligt in 
Noord-Duitsland aan de Jadeboezem en de Waddenzee, waarin aan de 
oostkant de Wezer en aan de westkant de Jade uitmonden.

Dan Onnick Alberts zelf. Hij ondertrouwt 1. Amsterdam 7 juli 1628 
Stijntje Martens.
Bij het eerste huwelijk is Onnick af komstig van Waddenercarspel, hij 
is 27 jaar oud, goudslager en hij wordt geassisteerd door zijn moeder, 
Tietje Meinderts. Stijntje Martens is 24 jaar en af komstig van ‘Horsum’, 
ze wordt geassisteerd door Anna Sanders. 
Beide vrouwen komen op 20 maart 1628 samen voor in een notariële 
akte waarin ook Onnick Alberts genoemd wordt.32 Het draait om de 
inventaris van de goederen van de overleden Matthijs Jansen. 
Op 29 juli 1628 treden aan Thomas Janssen te Husum (in Oost-
Friesland) als gevolmachtigde van Lijntie Iffes, Hencke Andriesse en 
Hans Jessen, respectievelijk moeder en broeders van wijlen Matthijs 
Jansen; Claes Jessen en Asmus Pieters, voogden over de kinderen van de 
overleden zuster van wijlen Matthijs Jansen; en Onnick (er staat: Oncke) 
Alberts als man en voogd van Stijn Martens, tezamen erfgenamen van 
Matthijs Jansen. Zij staan tegenover Anneke Sanders, ongetrouwd en 
gesterkt met de bakker Jan Harmens en de plateelbakker Haijen Esere.33 
Het gaat om de verkoop van de helft van een huis en erf in de Nieuwe 
Kerks Wijde steeg; de koopster bezit de andere helft al.
Uitsluitsel over de verhoudingen tussen betrokkenen geeft een akte van 
18 aug. 1628. In die inventarisatie na het overlijden, op 19 februari, van 
de plateelbakker Matthijs Jansen staat dat hij getrouwd was met Trijntje 
Sanders, die een zus is van Anna Sanders. Stijntje Martens is een nicht 
van de overleden Matthijs Jansen.34 Opnieuw is sprake van geografische 



21MEINDERT HOBBEMA

aanduidingen in Oost-Friesland: Embden, Broedersbuij (Brodersby), 
Husum, Boekelund (Böklund), Gotdorp (Gettorf ) en er is ook bezit in 
Amsterdam. Onnick Alberts wordt genoemd als koper van een huis aan 
de Brouwersgracht, op de hoek van de Brouwersstraat. De gehele akte 
bevat onder meer een uit het Hoogduits vertaald document rond de 
familie van Matthijs Jansen.
Uit het huwelijk van Onnick Alberts en Stijntje Martens (allen gedoopt 
Amsterdam, Lutherse kerk, moeder niet genoemd): 
1.  Sussanna, ged. 14 juli 1630 (getuigen: Claes Aerents, Jan Martens, 

Duttjen Gerloffs, Magdalene Martens).
2.  Albert, ged. 20 juli 1632 (getuigen: Meindert Alberts, Jacob Scholten, 

Giertgen Gerrets).  
3.  Susanneken Valckbaerhoff, ged. 29 jan. 1634 (getuigen: Meindert 

Alberts, Jan Martens, Webbetje Haes, Klaertje Vijlips), otr. 
Amsterdam 27 febr. 1654 Hendrick Willemse (Brant), bakker, 
brouwer in de brouwerije vande dubbelde sleutels; hij ondertrouwt 
1. Amsterdam 30 maart 1652 Aaltje Ubelmans, ged. Amsterdam 
21 jan. 1629, dochter van Pieter Ubelmans en Truitje Pieters (van 
Weerd).

 4.  Tijtjen Valckbaerhof, ged. 13 dec. 1635 (getuigen: Albert Gerrits, 
Annetje Barents (vrouw van Meindert Alberts), Lijsbeth Jans). Een 
Tietje Valckbaerhoff ondertrouwt Amsterdam 12 juli 1664 Claes 
Jacobs, zij is dan 25 jaar oud.

  Op 31 juli 1634 wordt een kind zonder naam als kind van Onnick 
Alberts begraven (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk). 
Onnick Alberts ondertrouwt 2. Amsterdam 10 juni 1637 Aaltje 
Anthonis/Teunis, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 29 jan. 1604, 
dochter van Anthony (Teunis) Lubberts (ter Aa), kleermaker, en 
Magdaleen Egberts. Aaltje ondertrouwt 1. Amsterdam 13 maart 
1630 Cornelis Claes (van Dael).
Bij het huwelijk is Onnick af komstig van ‘Waddemerscarspel’. 
Aaltje Teunis is in 1641 doopgetuige bij een kind van Lubbert 
Meinderts en Rensje Eduarts.
Uit het huwelijk van Onnick Alberts en Aaltje Anthonis (allen 
gedoopt Amsterdam, Lutherse kerk, moeder niet genoemd): 

5.  Madeleen, ged. 9 mei 1638 (getuigen: Egbert Anthonis, Jan Jansen 
en Pyreijntje van Dalen (de eerste en de laatste getuige zijn man 
en vrouw, respectievelijk de broer en de schoonzus van Aaltje 
Anthonis, zij ondertrouwen Amsterdam 2 dec. 1634).

6.  Albert, ged. 31 okt. 1639 (getuigen: Wessel Bakker, Pieter Messer, 
Machtelt Harmens).

Onnick Alberts Valckbaerhoff (dan dus met familienaam) ondertrouwt 
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3. Amsterdam 8 mei 1643 Catalijntje Dominicus, van Middelburg, 
weduwe van Daniel Pieters.
Bij het huwelijk is Onnick af komstig van ‘Warnderkaspel’ en Catalijntje 
is van Middelburg. Beide huwelijkspartners wonen op de Dam.

Catalijntje Dominicus is diverse keren doopgetuige bij kinderen van 
Lubbert Meinderts en Rensje Eduarts.
Onnick Alberts is overleden voor 15 aug. 1667, want op die datum treedt 
Catalijntje Dominicus als zijn weduwe aan in een akte voor de insolvente 
boedel van (haar schoonzoon) Hendrick Willemsz Brant, voormalig 
brouwer in de brouwerije vande dubbelde sleutels op de Prince gracht tegens 
over het ouwe doolhoff.35 
Tot zover neef Onnick Alberts Valckbaerhof. Zijn herkomst is met 
zekerheid Oostfries, meer precies: Butjadingen. Plaatsaanduidingen 
rond Onnick en zijn broer Meindert als ‘Betjaerlandt’, ‘Eugens’, ‘Egens’ 
en ‘Waddemerscarspel’ en ‘Blixtercarspel’ zijn allemaal (bij benadering) 
traceerbaar. Waddens maakt deel uit van de gemeente Butjadingen, 
vlakbij Waddens loopt de Oegenser Weg (waar ten noordwesten van 
Waddens een huis genaamd Oegens staat) en stroomt het Blexer Sieltief 
en er bestaat een plaats Blexen.36 Het zou me niet verbazen als ergens 
in die contreien een huis of een boerderij staat (of stond) met de naam 
Valckbaerhof.
Onnick Alberts is een neef van Rensje Eduarts, maar over de precieze 
verhouding tussen hun Oostfriese ouders valt niets met zekerheid te 
zeggen. We weten niet of die verbinding loopt via zijn vader (Albert 
Alberts) of de moeder (Tietgen Meinderts). De daadwerkelijke 
familieverhoudingen vallen ook hier helaas niet terug te vinden en 
de vraag blijft open of de leden van de familie Goutsmit ook Butjeters 
zijn, zoals de inwoners van Butjadingen zich in het plaatselijke dialect 
noemen. 
    
Terug naar de centrale lijn rond Lubbert Meinderts en Rensje 
Eduarts. Bij het zoeken naar aktes met het echtpaar is overigens 
enige voorzichtigheid geboden, want ook hier is een naamgenoot 
voorhanden. Die man is boekverkoper en hij is iets ouder dan onze 
Lubbert Meinderts. Dat blijkt uit een vermelding in de zogeheten 
confessieboeken. Op 6 dec. 1640 is hij van Amsterdam, out omtrent 32 jaar, 
boeckverkooper opt Ruslant.37 Hij is dus geboren circa 1608. Deze ‘andere’ 
Lubbert Meinderts ondertrouwt Amsterdam 31 maart 1632 met Susanna 
Jochems. Hij is dan boekbinder, 25 jaar oud, geassisteerd door zijn vader 
Meindert Lubberts. Wellicht is deze Lubbert gedoopt te Amsterdam 
(Nieuwe Kerk) op 26 febr. 1606 als zoon van de droogscheerder Meindert 
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Lippen en Willemken Andries. De boekverkoper Lubbert Meinderts 
wordt op 8 dec. 1643 ingeschreven in de poorterboeken van Amsterdam, 
hij is af komstig uit die stad.
Getuige bij de doop van onze Lubbert in 1614 was Aeltje Gerrits (een 
nicht, op 1 mei 1619 is zij ook aanwezig bij de weeshuisinschrijving van 
de kinderen van Meindert Tiebbes, zie hieronder).
Bij het eerste huwelijk is Lubbert af komstig van Amsterdam, 
huistimmergezel, oud in het 22ste jaar, Reijnsje Eduarts is 21 jaar oud 
en eveneens af komstig van Amsterdam. Bij het huwelijk staat bij beide 
partners vermeld dat er geen ouders zijn en ook getuigen ontbreken. 
Het huwelijk is voltrokken op 30 sept. 1635 door ds. Swalmius.38

Het is niet zeker of het om onze man gaat, maar op 30 jan. 1638 is in 
Amsterdam een Lubbert Meynertsz als neve van Frerick Jansen getuige 
bij diens ondertrouw met Hester Eduwaett, sinds acht jaren weduwe van 
Lourens Jansz. Frerick Jansen is dan snijdersgezel, 22 jaar oud. 
Op 28 dec. 1643 verklaren de huistimmerman Lubbert Meinderts, out 
ont. xxxi Jaren, wonende in de Lindedwarsstraat aende Noorderkerck en de 
metselaar Douwe Boeles, mede namens de vlotschuitvoerder Frederick 
Fredericxsz, dat zij in de herfst van 1638, bij zijn reis nae Oostindien voor 
hem gebouwd hebben.39 Douwe Boeles is ook een Fries, hij is bij zijn 
ondertrouwinschrijving te Amsterdam op 9 jan. 1627 metselaar, 24 
jaar oud, af komstig van Balk en zijn vrouw Gooske Jeltes, weduwe van 
Rommert Taenesz, is af komstig van Koudum.
Op 1 dec. 1645 geeft Lubbert Meinderts, dan zelf vlotschuitvoerder, 
opdracht aan de scheepstimmerman Jacob Pieters om een nieuwe 
vlotschuit te maken. Die moet uiterlijk veertien dagen voor de 
Amsterdamse kermis af zijn. De maten worden ook vastgelegd en de 
prijs is 1159 gulden, terwijl Lubbert 500 gulden inruilgeld krijgt voor 
zijn oude schip. Bij de getuigen staan ook de naam en de handtekening 
van Lieven Bouwens, de neef van Lubbert Meinderts.40

Op 6 mei 1653 verkoopt Lubbert Meijnertsz, vlotschuitvoerder, een huis 
en erf met achterhuis in de Lindendwarsstraat aan Dirck Roeloffsz 
Blaeuwenhaen. Daarbij treden aan als borg voor Lubbert … de Bruijn 
en Onnick Alberts Valckbaerhoff.
Op 16 mei 1654 worden twee kinderen ingeschreven in het 
Burgerweeshuis.41 Het zijn Eduard, oud 12½ jaar, en Aeltgen, oud 8¾ 
jaar. Zij zijn kinderen van Lubbert Meinderts ingeboren burger deser stede 
en Rensje Eduwarts, die op 30 sept. 1635 getrouwd zijn in de Nieuwe Kerk. 
Aanwezig zijn Roelof (sic!) Eduwards, een broer van Rensje, wonende te 
Rotterdam en het echtpaar Onnick Alberts Valckbaerhoff en Catalijntje 
Dominicus, neef en nicht van de moeder. 
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Ook aanwezig bij de inschrijving in het weeshuis is Grietje Pieters, de 
stiefmoeder van de kinderen. Meindert Lubberts (15 jaren) is een volle 
broeder van de andere twee. Hij blijft vanwege zijn leeftijd buiten het 
weeshuis. 
Genealogisch interessant zijn enkele bijschriften rond en onder de akte: 
het poorterceel van de vaders vader (Meindert Tiebbes dus) is gedateerd 7 
oktober 1611; Eduard is gedoopt 30 sept. 1641 in de Noorderkerk; Aeltje 
op 11 juli 1645 in de Oude Kerk; Eduard Lubbers is op 1 mei 1662 uit 
het weeshuis gegaan; op 27 mei 1662 heeft hij een rijksdaalder synde 
syn pilgift opgenomen (hij ondertekent met naam en patroniem, dus 
zonder familienaam); het overlijden van Aaltje Lubbers staat genoteerd 
en tenslotte staat onder de originele inschrijvingsakte een vermelding 
van twee zilveren lepels die ooit als pillengift aan Aaltje gegeven zijn. 
De lepels worden in 1692 aan de Vrouw moeders overhandigd - om als 
hypotheek ten gunste van het weeshuis te dienen.
Uit het huwelijk van Lubbert Meynerts en Rensje Eduwarts (allen ged. 
Amsterdam):
1.  Aeltje Lubberts, ged. (Nieuwe Kerk) 18 jan. 1637 (getuige: Ytje 

Bouwens).
2. Meindert Lubberts Hobbema, (= nr. 1).
3.  Edewart Lubberts, ged. (Noorderkerk) 30 sept. 1641 (getuige: Aeltie 

Tunis).
  Mogelijk is Eduart identiek met Edouard Hobbema die te Parijs als 

goudsmid werkt en die later te Londen woont. 
  Volgens Wikipedia rond de genealogie van de familie Harache 

trouwt Edouard Hobbema te Parijs 21 dec. 1669 Madeleinne 
Harache, geb. ca. 1645, bij huwelijk af komstig van Rouen. Uit dit 
huwelijk: Etienne, geb. Londen 1674. 

  Wellicht is er verder nageslacht: ik vond een Stephen Hobbema die 
respectievelijk op 3 aug. 1703 en 20 okt. 1704 met zijn vrouw Anne 
in Londen (Saint Martin In The Fields, Westminster) laat dopen: 
Stephen Hobbema en John Edward Hobbema.

4.  Aeltje Lubberts, ged. (Oude Kerk) 11 juli 1645 (getuigen: Catlijn 
Demmincus en Griet Heindrix), overl. Amsterdam (notitie bij de 
akte van inschrijving van het Burgerweeshuis) 18 nov. 1671.

5.  Jannetje Lubberts, ged. (Oude Kerk) 17 nov. 1648 (getuige: Katalijntje 
du Minkis), overl. voor 16 mei 1654.

6.  Johannes Lubberts, ged. (Oude Kerk) 9 okt. 1650 (getuige: Catalijntie 
de Mijnkes), overl. voor 16 mei 1654.



25MEINDERT HOBBEMA

3.  Meynert Tiebbes

Meynert Tiebbes (ook: Meint Tiebbes), geb. ca. 1582, af komstig van 
Kollum, ’varendgezel’ 1605, 1611, poorter van Amsterdam 1611, lichterman, 
korendrager 1619, overl. Amsterdam 1619 (voor 1 mei), otr. Amsterdam 
5 nov. 1605 Aeltje Lubberts, geb. ca. 1577, af komstig van Meppel, overl. 
Amsterdam 1619 (voor 1 mei).

Bij het huwelijk staat bij beide partners vermeld dat er geen ouders zijn 
en ook getuigen ontbreken. Als beroep van Meynert wordt varendsgezel 
opgegeven, zijn leeftijd is 23 jaar en als plaats van herkomst geeft hij 
Kollum op. Aaltje is af komstig van Meppel en 28 jaren oud.
Op 7 okt. 1611 wordt Meynert Tiebbes ingeschreven als poorter van 
Amsterdam.42

Op 27 april 1615 verkoopt Meinderts broer Bouwe Tiebbes (dan nog 
schoenlapper van beroep) aan Jan Willems een huis en erf aan de Schans 
(in de akte staat: Fortificaties) bij het Nieuwe Huiszittenhuis.43 Meindert 
Tiebbes wordt ook in de akte genoemd, hij woont aan de noordzijde 
in ‘thuys en erue by Meynert Tiebbes van Adriaen Pus (?), huystimmerman 
gecoft. Borgen voor Bouwe Tiebbes zijn in die akte Meindert Tiebbes, 
lichterman, en Bouwe Jans, tapper. Bouwe Jans is enkele jaren ouder 
dan de broers, maar hij is eveneens uit Kollum af komstig. We zullen 
hem hieronder nog terugzien.
Meynert Tiebbes verkoopt op 22 febr. 1619 huis en erf in de Huiszittensteeg 
(Turfsteeg) aan Jacob Jansz. Daarbij treedt ook familie op voor Meindert 
Tiebbes: Bouwe Tiebbes sijnen broeder (mede comparerende) wordt 
genoemd als borg.44 Het is mij overigens onduidelijk hoe of wanneer 
het onroerend goed in het bezit van Meindert is gekomen, want een 
aankoopakte heb ik niet kunnen vinden.
Meindert en Aaltje zijn niet lang daarna overleden. Dat blijkt uit een 
inschrijving in de boeken van het Burgerweeshuis.45 Op 1 mei 1619 
worden daar ingeschreven: Jannetie (7 jaar), Lubbert (5 jaar), Meynert 
(3 jaar) en Aeltie (8 weken) (naast de gewone aanduiding ‘meisjes’ heet 
men de jongens kneghien). Zij zijn kinderen van Meindert Tiebbes, 
korendrager, en Aaltje Lubberts. Een ander kind dat bij inschrijving 
genoemd wordt is Tiebbe Meinderts. Hij komt niet in het weeshuis, 
maar hij zal opgevoed worden door Bouwe Jans. Aanwezig is ook Bouwe 
Tiebbes, der kinderen vaders broeder en verder ook Aeltje Gerrits, een nigte, 
van moederzijde, al staat dat bij de weeshuisinschrijving niet expliciet 
vermeld. Aaltje Gerrits is kort voor deze trieste gebeurtenis in mei, op 3 
maart 1619, ook de getuige bij de doop van dochter Aeltje. 
Aaltje Gerrits ondertrouwt 1. Amsterdam 9 febr. 1602 Evert Adriaans, 
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hoedenmaker, af komstig van Amersfoort. Aaltje is dan 26 jaren oud, 
af komstig van Meppel en zij wordt geassisteerd door (Geert?) Jans, een 
nicht. Aaltje Gerrits ondertrouwt 2. op 9 aug. 1608 met de lichterman 
Dirk Groenland. Bij de doop van een dochter van dit echtpaar, Lobberich, 
op 26 juli 1609, is onze Aaltje Lubberts een van de doopgetuigen in de 
Amsterdamse Oude Kerk. 
Bij de intekening in het weeshuis in 1619 is het opmerken waard dat er 
geen sprake is van Egbert Meinderts, maar in een bijschrift bij de akte 
van 1619 staat wel een later genoteerde verwijzing naar een af handeling 
van de nalatenschap, circa dertig jaar later - en daaruit blijkt zonneklaar 
dat Egbert wel degelijk tot het gezin behoort. 
Een plausibele verklaring is dat Egbert vermoedelijk het eerste kind is 
in het gezin en dat hij als oudste geheel buiten de administratie van het 
weeshuis valt en dat verklaart dan weer waarom het weeshuis rekent 
met vijfde delen van het ouderlijke geld (dus inclusief het deel van 
Tiebbe Meinderts).46

Het gezin van Meynert Tiebbes en Aeltje Lubberts valt dus goed te 
reconstrueren via de overgeleverde dopen en de inschrijving bij het 
weeshuis in 1619 en de drie decennia later bijgeschreven informatie op 
diezelfde pagina. Die latere notities slaan op enkele aktes, die in het 
notarieel archief van Amsterdam bewaard gebleven zijn. 
Allereerst is er een akte die opgemaakt wordt op 1 okt. 1648 op verzoek 
van Tiebbe Meinderts. Hij is dan woonachtig in Zweden, maar hij is 
in persoon in Amsterdam aanwezig bij een zaak die draait om 1/5e deel 
van ruim 164 guldens. Dat bedrag is op 1 mei 1619 door de regenten van 
het weeshuis op rente gezet bij de bierdrager Bouwe Tiebbes. Het geld 
is af komstig van de in deze akte niet bij naam genoemde ouders van 
Tiebbe Meinderts, maar verderop staat dat de insinuant, de eiser dus, een 
broer is van Lubbert Meinderts.47 Beide partijen vinden elkaar overigens 
vlot: enkele bladzijden later staat een akkoord genoteerd tussen Tiebbe 
Meinderts en Bouwe Tiebbes ende partien blijven sullen goede vrunden.48

Oudste zoon Egbert Meinderts is aanwezig bij de opmaak van een 
tweede akte die dertig jaar na de opname in het weeshuis opgemaakt 
wordt. Op 3 aug. 1649 brengt notaris Gilles Borsselaer op verzoek van 
Egbert een bezoek in de kelder van Lubbert Meijndersen. Die blijkt niet 
thuis te zijn, maar zijn (niet bij name genoemde) vrouw is wel aanwezig. 
Het is Egbert te doen om geld, dat in oktober 1633 en in oktober 1635 door 
sijn oom Bouwen Tiebbes is gegeven. Van dat geld heeft Egbert tot op heden 
noch interest, noch capitael weder heeft gecregen en daarom is het dat hij het 
bedrag nu via de notaris metten interest vandien vrundelijck doet affeijschen. 
Er staat expliciet bij dat hij er het liefst verder geen proces van ziet komen; 
de verhoudingen zijn goed en dat wil hij graag zo houden. De vrouw 
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des huizes, Rensje Eduwarts, geeft echter geen krimp en antwoordt: 
laet den insinuant doen wat hij te rade wert, wij hebben niet te accorderen. 
De reden daarvoor wordt vervolgens in de daaropvolgende akte van 5 
aug. uitgelegd, op verzoek van Lubbert Meinderts, vlotschuitvoerder. 
De oom, bierdrager Bouwe Tiebbes (70 jaar, maar er staat bij: off daer 
ontrent)49 is ook hierbij als getuige aanwezig. Lubbert Meinderts en zijn 
zuster Janneken Meinderts verklaren in de akte dat al in 1633 een deel 
van de schuld terugbetaald is, in presentie, van za: Bouwen Jansen, waert 
in den vergulden cop. De rest van de schuld is destijds geschonken en dus 
zou de zaak afgehandeld moeten zijn.50 
Uit het huwelijk tussen Meindert Tiebbes en Aaltje Lubberts (alle dopen 
te Amsterdam):
1.  Egbert Meinderts, ged. (Nieuwe Kerk) 13 maart 1607 (getuige: 

Nelletje Pouwels), overl. na 5 aug. 1649.
2.  Tiebbe Meinderts, wonende in Zweden (1648), overl. na 1 okt. 1648.
  Er is van Tiebbe geen doop overgeleverd, maar zoals hierboven 

uiteengezet, is zijn broer Egbert het enige kind dat volledig buiten 
de competentie van het weeshuis valt - en dus zal hij wel de oudste 
zijn.

3.  Janneken Meinderts, ged. (Oude Kerk) 28 juni 1612 (getuige: 
Jezijntjen Hiddes), overl. na 5 aug. 1649.

4. Lubbert Meinderts, (= nr. 2).
5.  Meindert Meinderts, ged. (Oude Kerk) 30 juni 1616 (getuigen: 

Jannetje Jans en Grietje Lieves).
6.  Aeltje Meinderts, ged. (Nieuwe Kerk) 3 maart 1619 (getuige: Aeltje 

Gerrits).

Een broer van Meynert Tiebbes is:

3a.  Bouwe Tiebbes

Bouwe Tiebbes, geb. ca. 1585, poorter van Amsterdam, af komstig van 
Kollum, schoenlapper 1606, 1615, lichterman en geswoorene bierdrager 
(in ieder geval vanaf 1621), overl. voor 2 sept. 1661, otr. 1. Amsterdam 
20 mei 1606 Grietje Lieuwes (ook: Lievens), geb. ca. 1584, af komstig 
van Ferwerd; otr. 2. Amsterdam 16 juni 1640 Jannetje Lamberts, van 
Antwerpen, weduwe van Anthonis Jacobs.

Het eerste levensteken van Bouwe Tiebbes in de archieven vinden we 
toch nog in Friesland, in een akte van autorisatie uit Kollumerland. Op 
9 febr. 1602 wordt Tiebbe Meents curator over Buwe Tiebbes, oud 17 jaar, 
weeskind.51 
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Tiebbe Meents
Die curator Tiebbe Meents is een oom van moederskant, een broer dus 
van Yck Meints. Ik geef hier enige nadere informatie over hem. Hij 
komt op 28 jan. 1581 voor in het Register van geestelijke opkomsten van 
Oostergo, te Oldtwolde (Oudwoude): Tiebbe Meynts 2 madt vor vij gg. myn 
i reael.52 
Op 7 nov. 1587 komt Tiebbe Meents in een korte akte in het recesboek 
voor als voormond over Auck Eesckesdr, maar de (familie)relatie tussen 
beiden blijft onduidelijk.53

Opmerkelijk is een akte van 18 sept. 1593 waarin Tiebbe Meents tot 
curator benoemd wordt over Foeckel Folckertsdr, oud 16 jaar, waarbij 
ook Yck, haar moeder aanwezig is.54 Er staat verder geen vader vermeld 
en ook de verdere verhouding tussen de personen blijft ongenoemd. De 
meest logische verklaring is dat Foeckel Folckerts een dochter is uit een 
eerder huwelijk van Yck Freercksdr, die in 1620 genoemd wordt als de 
vrouw van Tiebbe Mients.55

Op 8 okt. 1599 en 23 dec. 1601 treedt Tziebbe Meents aan in de aanpalende 
grietenij Dantumadeel. In het sententieboek komt hij voor als eiser 
tegenover respectievelijk Wbbe Wbbes en Balling Wilckes.56 
Op 13 maart 1604 neemt Tiebbe Meents voor het gerecht aan om vanwege 
Meent Tiebbes aan Dominicus Thoenisz 16 carg. te betalen.57 Het staat 
niet in de akte vermeld, maar Tiebbe betaalt hier namens zijn zoon. Die 
familierelatie wordt duidelijk uit een hypotheekakte van 16 mei 1620, 
die geregistreerd wordt op 9 nov. 1631. Daarin treedt Meint Tiebbes 
aan, geassisteerd door zijn vader Tiebbe. Diens patroniem wordt niet 
vermeld, maar verderop in de akte komt ook Impck Tiebbes voor, hier 
expliciet genoemd als zuster van Meint - en zij is zeker een dochter van 

Gezicht op de 
Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, gezien 
vanaf de Dam, 
anoniem, ca. 1693-
1694. Rijksmuseum, 
Amsterdam
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Tiebbe Meints (zie hieronder, in de akte van 5 maart 1619).58 
We zien dus dat er twee gelijknamige neven zijn. Onze Tiebbe Buwes 
(nr. 4) heeft een zoon Meent Tiebbes die later in Amsterdam Meindert 
genoemd wordt. En zijn zwager Tiebbe Meents heeft ook een zoon 
Meent die in Kollumerland blijft en daar blijkbaar als Mient, ook wel 
Meint, geduid wordt.
De curator uit 1602, oom Tiebbe Mients, komt met enige regelmaat 
voor in de archieven, doorgaans rond bescheiden zaken. Hij woont bij 
een gerechtelijke sententie op 18 dec. 1604 te Kollum59 en begin 1611 
nog steeds, volgens een kladaantekening dan meer precies in het Wester 
quartier.60

Tiebbe Meents treedt op 16 april 1616 in een korte akte in het recesboek 
aan als olde oom van Cornelis Cornelisdr.61 
Op 5 maart 1619 is Tiebbe Mients aanwezig voor zijn dochter, Ymck 
Tiebbes, bij de inventarisatie in het sterf huis van haar man, Sibet 
Minnes.62  
Tiebbe Meents leeft nog te Kollum op 11 mei 1620, wanneer hij met zijn 
vrouw Yck Freercksdr aan Harmen Sybesz twee paarden, een wagen en 
een slede levert.63

Terug naar Bouwe Tiebbes, want die moet in de periode na 1602 
welhaast zijn broer gevolgd zijn naar Amsterdam. In 1606, bij het eerste 
huwelijk daar, geeft Bouwe op dat hij af komstig is van Kollum. Hij is 
dan schoenmaker van beroep, 21 jaar oud en hij wordt geassisteerd door 
zijn broer, Meinne (lees: Meindert) Tjebbes. Bruid Grietje Lievens is 22 
jaar en ook af komstig uit Friesland, zij is van Ferwerd.  
Een Bouwe Tiebbes staat te Amsterdam als poorter (zonder opgave 
van een herkomstplaats of nadere gegevens) vermeld in februari 1607. 
We moeten voorzichtig zijn, zeker zonder verdere gegevens. Bouwe 
Tiebbes uit Kollum is weliswaar getrouwd, maar nog niet voljarig, dus 
het is niet helemaal zeker of het over onze man gaat. Een expliciete 
poorterinschrijving zoals die van zijn broer heb ik niet kunnen vinden.
Op 15 aug. 1619 koopt Bouwe Tiebbes een huis en erf aan het Uilenburg 
van burgemeester Frans Hendriks Oetgens.64

Op 12 mei 1621 verkoopt Bouwe Tiebbes datzelfde onroerend goed 
aan zekere Hendrick Hendricxsz. Uit die akte blijkt dat de metselaar 
Cornelis Lieuwes en de lichterman Bouwe Sybrants borg staan voor 
Bouwe Tiebbes.65

De mensen die zich garant stellen doen dat natuurlijk niet zomaar, 
vaak gaat het om familie of vrienden. Gelet op hun namen is eenzelfde, 
Friese, achtergrond in dit geval waarschijnlijk. 
Dat klopt, want Cornelis Lieuwes blijkt de zwager van Bouwe Tiebbes. 
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Cornelis ondertrouwt Amsterdam 1 april 1606, af komstig van Ferwerd 
en 30 jaren oud (dus is hij geboren rond 1576), met Anna Klaes. Grietje 
Lieuwes is op 20 jan. 1611 getuige bij de doop van Klaes, zoon van haar 
broer, Kornelis Lieuwes, metselaar, en Anna Klaes en op 24 juli 1612 bij 
de doop van Lieve, zoon van Kornelis Lieves en Anna Klaes.
De tweede borg bij die verkoopakte van 12 mei 1621, Bouwe Sybrants, 
ondertrouwt Amsterdam 20 febr. 1616 met Grietje Broers, van 
Enkhuizen, weduwe van Rijnert Henricxsz. Bouwe Sybrands is dan 32 
jaren, lichterman en af komstig van Kollum. 
Een lichter is een type schip, dat gebruikt wordt om goederen uit grotere 
(zee)schepen te lossen. In Amsterdam kende men het lichtermans- en 
lichterliedengilde en ook het korenlichtermansgilde. Bouwe Sybrands 
is dus geboren rond 1584 en heeft niet alleen zijn herkomstplaats gemeen 
met de broers Tjebbes, maar ook de leeftijd. Klaarblijkelijk is het huwelijk 
tussen Bouwe Sybrands en Grietje Broers toch niet doorgegaan, want 
op 4 nov. 1617 ondertrouwt Bouwe Sybrands te Amsterdam met Aeltje 
Henrix, van Naarden. Hij is dan 33 jaren oud, varensgezel en opnieuw 
staat Kollum als zijn herkomstplaats vermeld. Grietje Broers, van 
Enkhuizen, weduwe van Reijmer Henricxsz, ondertrouwt Amsterdam 
23 april 1622 Bartelt Jeuriaensen.
Op 21 aug. 1621 koopt Bouwe Tiebbes, bierdrager, van de oud-
burgmeester Frans Hendricxsz Oetgens een erf in de Anjeliersstraat.66 
Op 10 febr. 1627 koopt Bouwe Tiebbes een erf met getimmerte in de 
Anjelierstraat van Anthonij Robbertsz van de Vijver echtgenoot van 
Haesgen Claes, weduwe van Aem van Apel.67

Op 13 april 1630 verkoopt Bouwe Tiebbes een huis en erf in de 
Anjeliersstraat aan Tjebbe Theunis, waarbij Bouwe Jans en Bouwe 
Sybrands, corendrager voor hem optreden als borgen.68

Ik denk niet dat het toeval hier een rol speelt: die Friezen in Amsterdam 
trekken gezamenlijk op in handel en wandel en bij rouw en trouw. 
Opnieuw zijn het dus Friese vrienden die de helpende hand toesteken. 
Bouwe Jans zagen we bij een aankoop door Bouwe Tiebbes in 1615 al 
eerder als borg optreden, samen met Meindert Tiebbes. 
Het kostte enige moeite om deze Bouwe Jans thuis te brengen. Om te 
beginnen zijn er meer mannen met die naam, dus enige voorzichtigheid 
is op zijn plaats. 
Ik denk echter dat ik er niet ver naast kan zitten, als ik stel dat het om 
deze man gaat: de varensgezel Bouwe Jans ondertrouwt Amsterdam 12 
jan. 1608 Jannetje Jans (merk op dat een vrouw met die naam twee keer 
doopgetuige is bij kinderen van Bouwe Tiebbes en Grietje Lieuwes en een 
keer bij de doop van een zoon van Meindert Tiebbes en Aeltje Lubberts). 
Bouwe Jans is dan 33 jaar (en dus is hij geboren rond 1575) en varendgezelle, 
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af komstig van Harlingen. Wederhelft Jannetje Jans wordt begraven in 
de Oude Kerk op 6 mei 1621, als huisvrouw van Bouwen Jansen wonende 
op het watter, In de Kop. Bedoeld is hier de herberg ‘In de vergulden kop’, 
gelegen aan ‘het Water’, dat is het huidige Damrak.69 
Bouwe hertrouwt op 22 april 1626, als weduwnaar van Jannetje Jans, 
met Marie Govaerts, van ’shertogenbosch, weduwe van Dirc Warnartsz. 
Bouwe Jans is bij dat tweede huwelijk niet af komstig van Harlingen, 
maar van Kollum. 
Hij is dus ook af komstig uit Kollumerland en ook nog eens een 
leeftijdsgenoot, al scheelt het enkele jaren met Meindert en Bouwe 
Tiebbes. Een Buwe Jans wordt op 15 mei 1598 genoemd als curandus 
voor het gerecht van Kollumerland, wanneer een zekere Eeue Teunis tot 
curator over hem benoemd wordt, onduidelijk blijft echter of het hier 
om dezelfde man gaat.70 
De Bouwe Jans in Amsterdam blijkt gelieerd aan de familie van de 
broers. Hij wordt in een akte uit 1648 namelijk een oom en gewesene 
voocht genoemd van Tiebbe Meinderts, een zoon van Meindert Tiebbes 
en Aaltje Lubberts.71 De exacte verhouding is met het woord oom 
overigens moeilijk aan te geven, er kunnen immers meerdere (familie)
verbanden mee aangeduid worden.
Bouwe Jans voert aan het eind van zijn leven ook nog de familienaam De 
Vries. Dat blijkt op 21 jan. 1639 wanneer hij als poorter van Amsterdam, 
ziek van lichame Agnita Jans machtigt, zij is de vrouw van zijn overleden 
broer, kapitein Adam d’Vries.72 Kort daarop is Bouwe Jans overleden, 

Twee schepen: een vlotschuit en een schietschuit, Reinier Nooms, 1652 – 1654. 
Rijksmuseum, Amsterdam
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want op 1 febr. 1639 wordt hij begraven in de Oude Kerk en op 3 juni van 
datzelfde jaar machtigt zijn weduwe, Maria Goverts, geassisteerd met 
haar voogd, Nicolaes Cruijs, dezelfde Agnita Jans, weduwe van kapitein 
Adam d’Vries, die ook hier de broer van Bouwe Jans genoemd wordt.73  

Terug naar Bouwe Tiebbes. Hij staat in 1639 samen met de kaaskoper 
Joris Jacobsz garant voor de weduwe van Bouwe Jans, Maria Goverts. Zij 
is, zo verklaren de beide mannen in de akte, een vrouw van Eere, staende 
ter goeder naem ende faem.74

Op 23 mei 1633 komt Bouwe Tiebbes voor in een attestatie, opgemaakt 
voor notaris Palm Mathijsz, op verzoek van Bouwe Tiebbes, waarin 
de sleper Jochum Claes en de kammaker Gerrit Jans verklaren dat 
zes bierdragers uit een kelder op de Oude Schans pijpen Spaanse 
wijn hadden bewerkt, toen een schuitenvoerder een wagenschot 
omverhaalde, waardoor een pijp loskwam en bijna een dodelijk ongeval 
werd veroorzaakt.75

Op 28 okt. 1633 is de bierdrager Bouwe Tiebbes getuige bij een zaak 
waarbij een slagersverbod is overtreden het gedermte van een ossien, 
vergaan, dat in het water van binnen so gestelt gelijk een mensch die de pluris 
heeft.76

Jannetje Lamberts, de tweede vrouw van Bouwe Tiebbes, is op 2 juli 1643 
in de Oude Kerk te Amsterdam getuige bij de doop van Grietje, dochter 
van Lieven Bouwes en Grietje Nannix.

Bierdrager, 
Jan Luyken, 1711. 
Rijksmuseum, 
Amsterdam
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Op 26 april 1642 verkoopt Bouwe Tiebbes aan Carsten Jansz een erf met 
getimmerte in de Anjeliersstraat. Als borgen voor Bouwe treden dan op: 
Lieuwe Bouwens (zijn zoon) en Herman Cornelis, vlotschuitvoerders.77 
Op 2 sept. 1661 verkopen de erven Bouwe Tiebbes aan Steven Otten 
van Ulden een huis en erf aan de Egelantiersgracht zuidzijde, gelegen 
tussen De Engelse Roos en De Vergulde Molen.78

Uit het huwelijk tussen Bouwe Tiebbes en Grietje Lieuwes (allen ged. 
Amsterdam): 
(?) Wellicht is ook dit een kind van het echtpaar:
  Bouwe Bouwes, ged. (Nieuwe Kerk) 20 febr. 1607 (ouders: Bouwe 

Tebbesz en Grietje Cornelis, getuige: Stijn Gerrits).
1.  Trijn Bouwes, ged. (Oude Kerk) 28 dec. 1608 (getuigen: Albert Klaes 

en Sara Pieters),
otr. Amsterdam (en Purmerend) 28 nov. 1626 Claas Jansz de Wit, 
van Purmerend, oud 22 jaar, varensgezel. 
In de ondertrouwakte staat aangetekend dat de bruid een dochter is 
van Bouwe Tiebbes. Trijntje zelf is absent, maar haar vader neemt 
de honneurs waar. 
Trijntje Bouwens is op 27 mei 1636 in de Amsterdamse Nieuwe 
Kerk getuige bij de doop van Sijtje, dochter van haar zwager Jan 
Nanningsz en haar zus Ytje Bouwes.

2.  Ytje Bouwes, ged. (Oude Kerk) 18 nov. 1610, denkelijk begr. 
Amsterdam (Karthuizer kerkhof, Iette Bouwens op ..fransepad 
inde kuijpers gang) 30 okt. 1661, otr. 1. Amsterdam 14 juni 1635 Jan 
Nannincxsen, geb. Amsterdam ca. 1615, metselaarsgezel, zoon van 
Nanninck Jans (en Claesken Heinricks).

  Op 4 en 5 april 1635 is de boedelbeschrijving van wijlen Nanningh 
Janssen, metselaar, weduwnaar van Claesken Heindricks, in de 
Anjeliersdwarsstraat. Waarschijnlijk was hij doopsgezind (hij laat 
althans een menniste ledeboeck met coper beslach in octavo na). Grietje 
en Jan Nannincks worden in de akte expliciet genoemd.79 

  Ytje Bouwes otr. 2. Amsterdam 9 okt. 1649 Aldert Uldrix, van 
Harlingen, geb. rond 1620, caffawerker, zoon van Uldrik Hendrix 
en Sytgen Alderts. Aldert otr. 1. Amsterdam 5 dec. 1642 Marritje 
Hendrix, geb. ca. 1622, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof ) 6 
maart 1648, dochter van Hendrik Hendriks en Mary Lamberts.

  Bij de doop van Ytje is haar vader schoenlapper. Getuige bij die 
doop is Aeltje Lubbers, de vrouw van Meindert Tiebbes (nr. 3).

  Ytje Bouwens is op haar beurt in respectievelijk 1638 en 1637 getuige 
bij de doop van Meindert Hobbema (nr. 1) en diens zus Aeltje.

  Bij het eerste huwelijk van Ytje is haar vader Bouwe Tiebbes 
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aanwezig als getuige. Bruidegom Jan Nanninx wordt geassisteerd 
door zijn voogden Jan Isacks en Bartiel Jansz.

  Op 11 sept. 1637 verkoopt Ytge Bouwes met procuratie van haar 
echtgenoot Jan Nanningsz, althans op de vaert sijnde, een huis en 
erf met achterwoning bij de Westerstraat (Anjeliersgracht) NZ op 
het Mosterdpad aan Jan Jansz. Bouwe Tiebbes, bierdrager, en diens 
zoon Lieuwe Bouwes, vlotschuitvoerder, treden bij die gelegenheid 
op als borg voor hun dochter en zus.80

  Op 18 juni 1643 verklaart Ytje Bouwens, huisvrouw van Jan 
Nanninghsz metselaar out omtrent XXXIII jaeren (met twee anderen 
die er na haar werkten: Annetie Holtmans en Grietie Tomas van 
Dalen), dat zij van 22 mei 1632 tot 25 juni 1635 als dienstmeid 
gewoond en gewerkt heeft bij Jan Joosten Glimmer, weduwnaar 
van Grietie Thomas en dat deze werkgever altijd een keurige, 
vrome man geweest is.81

  Ytje (als ‘Zijtje’ of ‘Lijtje’) Bouwes is op 9 juni 1647 in de Nieuwe 
Kerk getuige bij de doop van Maritje, dochter van haar broer Lieven 
Bouwes en Grietje Nanninx.

  Eycken Bowens is op 4 okt. 1648 in de Amsterdamse Noorderkerk 
getuige bij de doop van Bowentien, kind van Teijbe Dowens en 
Greijtien Dowens.

  De tweede man van Ytje, Aldert Uldriks, heeft familie in 
Amsterdam, want zijn moeder, Sytje Alders, is op 17 sept. 1643 
met Hendrik Hendriks en Marij Lamberts (de ouders van Maritie 
Hendriks) in de Amsterdamse Oude Kerk getuige bij de doop van 
Marijtjen, kind van Aldert Uldriks en Maritie Hendriks. Sytje is 
op 4 juni 1656 in de Westerkerk ook getuige bij de doop van Uldrik, 
zoon van Aldert Uldriks en Ytje Bouwes.

  Aldert Uldriks heeft in ieder geval een zus, Ytje Uldriks, af komstig 
van Harlingen, zij ondertrouwt Amsterdam 8 dec. 1634 Jan Dirks, 
waarbij haar vader, Uldrik Hendriks, aanwezig is. 

  Een andere zus zal zijn Aaltje Uldriks, af komstig van Harlingen, 
ondertrouwt Amsterdam 28 okt. 1628 Jan Pieters. Getuige namens 
Aaltje is dan Sytgen Alderts. In de marge van de akte is vermeld dat 
Uldrik Hendriks ook consent geeft, hij is dus de man van Sytgen 
Alderts.

3.  Lieuwe (ook: Lieven) Bouwes, ged. (Nieuwe Kerk) 18 nov. 1612 
(getuige: Jannetje Jans), varensgezel 1637, vlotschuitvoerder 1639, 
otr. Amsterdam 18 juli 1637 Grietje Nanninx, van Amsterdam, 
geb. ca. 1619, dochter van Nanningh Jans (en Claeske Heindricks). 
Grietje Nannings Rinhuijsen otr. 2. Amsterdam 9 mei 1654 Sijmen 
Gysbertse, weduwnaar van Anna Claes.
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  Bij het huwelijk wordt Lieven geassisteerd door zijn vader Bouwe 
Tiebbes en Griet Nanninx door haar voogden Jan Isacks en Bartiel 
Jansz. Zij is dus een zus van de man van Ytje Bouwes.

  Lieuwe Bouwes, vlotschuitvoerder, koopt op 21 mei 1638 een erf met 
getimmerte aan de noordzijde van de Anjeliersstraat van zekere 
Frederick Harmans en van IJdtge Bouwens, de echtgenote van Jan 
Nanninghsz, metselaar.82

  Grietje Nanninx, oud 20 jaar, huisvrouw van Lieven Bouwes, 
vlotschuitvoerder, legt op 19 febr. 1639 met enkele andere getuigen 
een verklaring af rond een incident met het gooien met stenen, 
nadat steendragers de doorgang van bakker Jan Heimes van 
Hattom verhinderd hadden met stenen.83 

  Op 6 maart 1639 is Grietje in de Oude Kerk getuige bij de doop van 
Bouwen, zoon van Jan Nanningsz en IJtje Bouwes.

4.  IJmken/Immetje/Emmetie Bouwes, ged. (Oude Kerk) 21 dec. 1614 
(getuigen: Ael Lubberts en Liesbeth Lievens), otr. 1. Amsterdam 
23 jan. 1638 Boudewijn Gedeons, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 7 
nov. 1610, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 26 febr. 
1639, zoon van Gedejoen Boudewijnsz (de Bomminge) en Barbara 
Barents; otr. 2. Amsterdam 5 mei 1640 Aldert Aldertse, varentman. 
Hij otr. 2. 16 maart 1656 Steijn Jans, weduwe Valuers Garmex, begr. 
Amsterdam (Nieuwe en Engels Kerk) 3 nov. 1655.

  N.B. de vader staat bij de inschrijving van de doop abusievelijk 
vermeld als Bouwen Thonis, schoenlapper, de moeder is Grietje 
Lievens.

  Doopgetuige Ael is natuurlijk de vrouw van Meindert Tiebbes, de 
tweede getuige is denkelijk de zus van Grietje Lieuwes. Lijsbeth 
Lieuwes, ondertrouwt Amsterdam 2 juni 1618 Warnaar Janz, 
kleermaker, af komstig van Munster. Verder is aangetekend dat zij 
af komstig is van Ferwerd. Ze is dan 25 jaar oud en dus is ze geboren 
rond 1593. 

  Op 22 okt. 1626 testeert het echtpaar.84 Liesbeth ligt ‘sieck te bedde’. 
Men verklaart elkaar tot erfgenaam, maar de niet bij naam 
genoemde moeder van de eerstaf lijvige wordt ook genoemd als 
erfgenaam. Niet lang daarna is Liesbeth overleden, want Werner 
Jans ondertrouwt 2. Amsterdam 9 okt. 1627, als weduwnaar van 
Liesbeth Lievens, Fennetje Lourens.

  Bij het huwelijk tussen Immetje Bouwes en Boudewijn Gedions is 
zij af komstig van Amsterdam, 22 jaar oud, geassisteerd door haar 
vader, Bouwe Tiebbes. Boudewijn is af komstig van Amsterdam, 
varentgezel, geassisteerd door zijn moeder, Barbara Barents. 

  Bij het huwelijk tussen Immetje Bouwes en Aldert Aldertse is zij 
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weduwe van Boudewijn Gideons en ze wordt geassisteerd door 
haar vader. Aldert is af komstig van Amsterdam, 26 jaren oud, 
varensgesel, geassisteerd door zijn zus, Geesje Alderts.

  Immetje Bouwes is op 22 febr. 1639 in de Nieuwe Kerk getuige bij de 
doop van Grietje, dochter van Claes Jansz en Trijntje Bouwes.

  Emmetie Bouwens is op 7 juni 1650 samen met Albert Alberts en 
Cornelis Pieters in de Oude Kerk getuige bij de doop van Uldrick, 
zoon van Albert Uldricks en IJtgen Bouwes.

5.  Annetje Bouwes, ged. (Oude Kerk, de vader is lichterman) 30 juli 1617 
(getuigen: Cornelis Lieuwes en Jannetje Mathijs), otr. Amsterdam 
3 juli 1638 Albert Sickes, van St. Jacobskark, metselaar. Hij otr. 1. 
Amsterdam 6 dec. 1636 Anna Harmens.

  Bij het huwelijk wordt Annetje Bouwes geassisteerd door haar 
vader, Bouwe Tiebbes.

  Annetje Bouwes is op 22 april 1638 in de Oude Kerk te Amsterdam 
samen met Ytje Bouwes getuige bij de doop van Bouwen, zoon van 
Lieven Bouwen en Grietje Nanninx.

6.  Tjebbe Bouwes, ged. (Nieuwe Kerk) 8 okt. 1619 (getuige: Aeltje 
Lieves).

  De doopgetuige kan een zus zijn van Grietje Lieuwes. Er is 
een Aaltje Lieves af komstig van Ferwerd, zij ondertrouwt, met 
moeders consent, Amsterdam 2 mei 1620 Pieter Jans, van Grol. 
Beide partners zijn dan 23 jaar oud, dus ze zijn geboren rond 1597. 
Merk op dat er dan wel bijna twintig jaar verschil is met Cornelis 
Lieves, de mogelijke broer.

7.  Marija Bouwes, ged. (Oude Kerk) 27 dec. 1620 (getuigen: Jannetje 
Jans en Ael Heinrix).

  Jannetje Jans en Ael Heinrix zijn de respectievelijke vrouwen van 
Bouwe Jans en Bouwe Sybrands.

8.  Tjebbe Bouwes, ged. (Nieuwe Kerk) 12 jan. 1625 (getuige: Aeltje 
Henrix), otr. als

  vlotschuitvoerder, 21 jaar, geassisteerd door zijn vader Bouwe 
Tiebbes, Amsterdam 7 april 1646 Giertje Douwes, van Harlingen, 
25 jaren, geassisteerd door haar moeder Sara Frantsen.
Bouwe Tiebbes is op 24 febr. 1647 in de Amsterdamse Noorderkerk 
samen met Grietje Pieters getuige bij de doop van zijn kleinzoon 
Bowen, zoon van Tjebbe Bouwes en Giertje Douwes.
Deze Giertje Douwes heeft een broer, Keimpe Douwes genaamd. 
Hij ondertrouwt 1. Amsterdam 24 sept. 1650 Ariaentje Gosens. Hij 
is af komstig van Sexbierum, 27 jaar, en wordt dan geassisteerd door 
zijn moeder, Saertie Fransen. Bruid Ariaentje Gosens is af komstig 
van Amsterdam en ze is 37 jaar oud.
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Keimpe Douwes ondertrouwt 2. Amsterdam 18 mei 1663 Tietje Jans 
van Raesvelt. Hij is postmeester, af komstig van Harlingen, en hij 
is weduwnaar van Ariaentje Gosens. De bruid is 29 jaar, af komstig 
van Amsterdam, en ze wordt geassisteerd door haar moeder, 
Annetje Tiercx. 
Geertje en Keimpe Douwes zijn kinderen van Saartje Fransen, 
wonende aan de Haarlemmerstraat en weduwe van mr. Douwe 
Minnes, in leven barbier te Amsterdam. Dat blijkt uit een testament 
van 10 febr. 1652, opgemaakt voor notaris Jacob de Winter.85 Gelet op 
de herkomst uit Oudkerk zal dit hun huwelijk zijn: ondertrouwen 
(gerecht) Dokkum 20 okt. 1616 Douwe Minnes en Saeck Fransedr, 
wonende te Oudkerk. Een andere zoon uit dit huwelijk is Minne 
Douwes, hij ondertrouwt (geassisteerd door zijn moeder Saertje 
Franses) Amsterdam 1 aug. 1643 Grietje Pieters.
Ook deze familie is dus af komstig uit Friesland. Op 14 maart 1652 
wordt te Amsterdam voor notaris Jacob de Winter een akkoord van 
scheiding opgemaakt tussen Ydts Wopkedr, weduwe van Frans 
Gysberts, gesterkt met Minne Douwes, schuitvoerder, en Saartje 
Frans, weduwe van Douwe Minnes. Saartje is een dochter van Frans 
Gysberts en Ytske Wopkes. Er is in deze akte ook sprake van een 
zoon ‘tot Maccum in Vrieslandt’, de stoeldraaier Gysbert Frans.86 Hij 
trouwt Harlingen 1 febr. 1629 Jayts Reyners. Beiden zijn af komstig 
uit Makkum.
Van het echtpaar Frans Gysberts en Ydts Wopkedr zijn ook in 
Friesland sporen terug te vinden in de archieven. Op 8 mei 1613 
verklaren Sytze Alles en Aeff Sioerdtsdr, echtelieden te Giekerk, 
55 goudg. schuldig te zijn aan Frans Gysberts en Eets Wopckedr, 
echtelieden te Oudkerk.87 
Op 20 mei 1612 verklaren Sytze Allez en Aeff Sioerdtsdr 50 goudg. 
schuldig te zijn aan Frans Gysberts en Eets Wopckedr. Getuige is 
Johannes Joachimi, ludimagister (schoolmeester) te Oudkerk.88

Op 2 mei 1618 verklaren Frans Gijsbertsz en Ydts Wopkedr, 
tegenwoordig wonende in Trijnwolden, 100 goudg. schuldig te zijn 
aan Jantje Jetzisz en Antje Suirdtsdr, echtelieden, mede aldaar. 
Onderpand is het huis te Oudkerk, door henzelf bewoond.89

Frans Gijsberts is op 8 mei 1622 nog getuige bij een akte in 
Tietjerksteradeel: Dirk Beerntsz, gortmaker, en Nieske Heredr, 
echtelieden te Oudkerk, verklaren 100 goudg. schuldig te zijn 
aan Meynard Gerrytsz, eerste gezworen klerk ter secretarie van 
Leeuwarden. Aeltje Jans weduwe Here Jans te Oudkerk, de moeder 
van Nieske, is borg.90
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Een kleine zijstap. Er is in die dagen in Amsterdam nog iemand van 
dezelfde leeftijd die met eenzelfde patroniem uit hetzelfde Friese dorp 
komt: Lubbert Tiebbes. Ik denk dat hij geen familie is. Daar waar de 
broers Meindert en Bouwe en hun nazaten regelmatig gezamenlijk 
voorkomen als akte-, trouw- en vooral doopgetuigen, heb ik van deze 
Lubbert en de zijnen geen wederzijdse getuigen kunnen vinden. Ergens 
vind ik die herkomst ook wel bijna weer te toevallig en wie weet, is een 
Friese medesneuper nu juist naar deze man op zoek. Daarom hier kort 
zijn gegevens.
Lubbert Tiebbes, geb. ca. 1584, af komstig van Kollum, hoedenmaker, 
otr. Amsterdam 4 mei 1613 Sandrijn Witdoeks, van Brussel, geb. ca. 1585, 
dochter van Glaude Witdoek en Passchyntjen Jans.
Bij het huwelijk staan enkele nadere gegevens, maar de akte is moeilijk 
leesbaar. Duidelijk is wel dat hij hoedenmaker is, geen ouders heeft en 
dat er verder geen getuige genoemd wordt. Sandrijn is 22 jaar en wordt 
geassisteerd door haar moeder Passchijntjen Jans.
Op 10 okt. 1615 ondertrouwen te Amsterdam Here Rijcksz, van De Rijp, 
varensgezel, 23 jaren oud en Steventje Witdoek, van Brussel, oud 23 

Plattegrond van Amsterdam voor de vierde uitleg, anoniem, ca. 1625 - ca. 1650. 
Rijksmuseum, Amsterdam
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jaren en geassisteerd met haar ouders, Claude Witdoek en Passchyntjen 
Hermans. Alhoewel de naam van de moeder niet geheel overeenkomt 
(Jans versus Hermans) is Steventje wel degelijk een zus van Sandrijn 
Witdoeks. Dat blijkt wanneer Sandrijn Glaudes op 8 sept. 1616 in de 
Oude Kerk getuige is bij de doop van Rijkje, dochter van Heer Rijxks en 
Stevijne Glaudes.
De naam van de moeder is overigens wel degelijk Passchijntjen Jans. 
Zij is getuige bij de doop van Ytjen, op 2 juni 1622 in de Oude Kerk, een 
dochter van Jacob Aerjaensz en Stijntjen Glaudes.
Uit het huwelijk tussen Lubbert Tiebbes en Sandrijn Glaudes (allen ged. 
Amsterdam):
1.  Glaude, ged. (Oude Kerk) 30 maart 1614 (getuigen: Anneke van der 

Kappe).
2. Tebbe, ged. (Nieuwe Kerk) 14 aug. 1622 (getuige Ermtje Jacobs).
3. Jacob, ged. (Nieuwe Kerk) 29 maart 1626 (getuige: Griet Aerjans). 

Van Amsterdam naar Kollumerland
We hebben nu in Amsterdam vanaf de vroege zeventiende eeuw twee 
uit Kollum af komstige broers: Meynert en Bouwe Tiebbes. We moeten 
dus in het Kollumerlandse van eind zestiende eeuw op zoek naar hun 
vader Tiebbe. 
Dat puzzeltje wordt vlot opgelost door een akte van autorisatie uit 1602 
en een verkoopakte uit 1574. De Amsterdamse broers blijken kinderen te 
zijn van Tiebbe Buwes, die weer een zoon is van Buwe Buwes Hobbema. 
Ik zal het hieronder uiteenzetten.
Uiteindelijk gebruiken de broers in Amsterdam bij het opgeven van hun 
herkomst de familienaam niet (denkelijk was die al een tijdje uit beeld), 
maar ze kiezen er ook voor om Kollum als herkomstplek op te geven. 
Het lijkt niet vreemd of ongebruikelijk om een nabijgelegen wat groter 
dorp als plaats van herkomst op te geven in plaats van een dorp waar 
geen Amsterdammer van gehoord heeft. Mogelijk is Kollum trouwens 
de facto wel de vorige woonplaats van de broers, maar de eigenlijke plek 
van oorsprong van hun familie is toch echt het nabijgelegen Oudwoude, 
meer precies ter Luynen op die Wyrden onder den clockslach van Oltwoldt. 
Dat familiebezit, Wytsmagoed, lag overigens op een steenworp afstand 
van Kollum. 
Hoe dan ook, hier komt de ondergedoken familienaam Hobbema weer 
om de hoek kijken. De Amsterdamse schilder Meindert Lubberts wist 
klaarblijkelijk een eeuw later nog heel goed, hoe die vork in de steel zat.
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4.  Tiebbe Buwes (Hobbema)

Tiebbe Buwes (Hobbema), geb. in of voor 1548, overl. tussen 6 febr. 1593 
en 18 febr. 1595, tr. voor 11 okt. 1574 Eeske/Yck Meyntsdr, overl. (niet lang) 
voor 4 mei 1617.

Op 7 april 1573 tref ik Tiebbe Hobbema voor het eerst aan in akte in 
het recesboek van Kollumerland bij een schuldbekentenis aan zekere 
Tzysse Janz, terwijl diezelfde dag zijn broer Bronger Hobbema een 
schuld aan dezelfde man laat optekenen en Bronger Buwes (nu dus 
zonder familienaam) met nog een schuldbekentenis te boek staat.91 Het 
betekent dat Tiebbe, wanneer hij zelfstandig aantreedt voor het gerecht, 
op dat moment 25 jaar oud is, zodat hij in ieder geval geboren is in of 
voor 1548.
Het bewijs voor de filiatie tussen Tiebbe Buwes en zijn vader levert een 
akte van 14 sept. 1574. Dan kopen Pieter Courtz en Foeck, zijn wederhelft, 
een huis cum annexis van de broers Buwe en Tiebbe Buwez. Het gaat 
om bezit staende ter Luynen op die Wyrden onder den clockslach van Oltwoldt. 
Het is genaempt toe Wytsma en het is aan de broers nagelaten door hun 
vader, Buwe Hobbema. Zekere Claes Roelefs is meier, we zullen hem 
hieronder nog tegenkomen. Belenders zijn Hessel Mellema ten noorden 
en Thije Hayes ten zuiden. Er staat in diezelfde akte nog meer verkoop 
van bezit: mitsgaders die twie dardendelen der landen in Wytsma zaete.92 
De verkoopprijs beloopt 945 goudg. Deze verkoop staat ook vermeld 
in de rentmeestersrekeningen.93 Merk op dat het om twee derde delen 
gaat, ik zal hieronder aantonen dat er nog een broer was, de hierboven 
genoemde Bronger Buwez - en die verkoopt later het derde erfdeel aan 
dezelfde Peter Courtz.94

Die Peter of Pieter Coerts is op 28 jan. 1581 als volmacht samen met 
Reint Sapma een van de aangevers bij de geestelijke opkomst van 
Oudwoude.95 Pieter zal denkelijk een zoon zijn van Coert Peters, die in 
de Beneficiaalboeken uit 1543 te Oudwoude enkele keren voorkomt en 
die in de monsterlijsten uit 1552 vermeld staat onder de rustijgen inden 
dorpe Oltwold.96 Mogelijk is de naam van de moeder van Pieter Coerts 
‘Doy’, zij wordt in ieder geval in 1553 genoemd als de vrouw van Coert 
Pieters en in 1564 en 1567 komt Doy Hoytsma (dan dus met familienaam) 
voor als zijn weduwe, wanneer zij een rente verkoopt.97

De buurtschap Ter Lune of Terlune ligt ten noorden van Kollum en 
is van oudsher een strategische plaats aan het Dokkumerdiep, vroeger 
nog de toegang naar zee. Er zijn regelmatig schermutselingen en er 
wordt dan ook al in 1399 een slot gebouwd, om dat Dokkumerdiep te 
controleren. Materiaal van het blokhuis van Stavoren wordt hergebruikt 
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bij dat bouwproject. Ook in de jaren daarna is de omgeving van Ter 
Lune regelmatig het toneel van een verbeten strijd.98

Wytsma lag daar dus vlakbij, ten noorden van Oudwoude en de state 
werd vermoedelijk na 1500 gebouwd. In 1885 is de state er nog wel, zoals 
Andreae vermeldt. Er is nu niets meer van terug te vinden. De Wirden 
is volgens Andreae ‘eene plaatselijke benaming, die gegeven is aan 
eene hoogte of vluchtheuvel’ (…) ‘waar voorheen de staten Gauckema of 
Galama, Sytsma en Tadema stonden.’99

Kaart van het gebied ten 
noorden van Kollum, 
waarop bovengenoemde 
sluis en waterwegen zijn 
aangegeven. Vervaardigd 
naar plaatselijke opneming 
en met gebruik van de 
grietenijkaarten van 
Kollumerland van B. 
Schotanus en W. Eekhoff 
door A.J. Andrea, 1881  
(TRE T. 358 kaartnr. 
013109).
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In april 1576 proclameren zekere Claes Jans en zijn vrouw Doed de 
aankoop van een huis van Tiebbe Buwes, gelegen te Kettingwier, ten 
noordwesten van Westergeest, naest Popcke Ballinx huis.100 Mogelijk grijpt 
de aankoop van dit huis plaats in november 1574, wanneer Tiebbe Buwes 
voor zich en namens zijn niet bij name genoemde vrouw een aankoop 
proclameert van een huis in datzelfde Kettingwier. De verkoopbrief is 
van 11 okt. 1574. Verkopers zijn overigens de curatoren van Seerp Jansz 
en Jouck Meintsdr, denkelijk is zij een zus van Eesck Meyntsdr.101  
Op 12 jan. 1586 komt Tiebbe Buwes voor in het recesboek van 
Kollumerland versus Jacob Jans.102 
Op 30 aug. 1586 verklaart Lambert Andries geld schuldig te zijn aan 
Tiebbe Buwes.103

Tiebbe Buwes wordt op 10 jan. 1588 genoemd bij de vele akten rond 
landveranderinge.104

Op 8 dec. 1587 procedeert Lolcke Syurdtsz vanwege zijn vrouw Jantien die 
erfgename was van Joucke Cornelisz, de vader van haar eerste man, voor 
het Hof van Friesland tegen Tiebbe Meints voor zich en als volmacht van 
Eescke Meynts en Tiebbe Buwes, Symen Thoenisz voor zich en Uwe Uwes 
vanwege Meent Wierts als voogd over de kinderen van Lyeuwe Jansz.105 
Op 13 mei 1588 is Tiebbe Buwes vijftien dalers schuldig aan Tjalling 
Feddema, vanwege de koop van een foel.106

Op 11 juni 1588 is Tiebbe Buwes nog 20 dalers schuldig aan Berent Claes, de 
helft van het oorspronkelijke bedrag. De akte is overigens doorgehaald.107

Op 30 sept. 1589 verklaart Tyesse Tyaerdts geld schuldig te zijn aan 
Tiebbe Buwes vanwege de verkoop van een koe.108

Op 7 okt. 1589 verklaart Reurdt Martens tien dalers schuldig te zijn aan 
Tiebbe Buwes vanwege de verkoop van een paard.109

Op 19 mei 1590 en op 15 en 29 sept. 1591 heeft Tiebbe Buwes een geschil 
met een zekere Goytthie Lamberts. Bij de laatste akte verklaart Tiebbe 
te willen betalen ter cause van coop van peert. Ook op 11 nov. van datzelfde 
jaar speelt er een zaak tussen die twee mannen en op 26 jan. 1591 is er 
nog een inschrijving in het recesboek.110

Op 1 dec. 1590 heeft Tiebbe Buwes een geschil met zekere Reyner Jues.111

Op 7 nov. 1592 verklaart Tiebbe dat hij zal betalen aan Warner Geerts, 
als borg voor zekere Sijmon Thomas.112

Op 19 dec. 1592 komt Tiebbe Buwes voor in een zeer korte en doorgehaalde 
vermelding in het recesboek versus Gatse Jeltingha.113 Op 6 febr. 1593 
Tiebbe Buwes versus diezelfde Gaetze Jeltinga.114

Tiebbe Buwes is overleden voor 18 febr. 1595, want op die datum treedt 
Yck Tiebbe Buwes weduwe in het recesboek van Kollumerland aan 
versus Aede Brongers. Het gaat over zekere rekening die zij nog open 
heeft staan, waarbij Jacob Jans optreedt als commissaris.115
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Op 20 dec. 1597 voert juffrouw Anna van Mockema een zaak versus Yck 
Meentsdr.116

Op 10 febr. 1601 verklaart Hotse Lieuwes een al langer lopende schuld af 
te lossen aan Yck Meentdr.117

Op 28 juni 1603 eist Tiebbe Meents als curator over Buue Tiebbes, 
een weeskind van Yck Meentsdr en vanwege Meent Tiebbes betaling 
van 109½ goudg. door Taecke Eebels tot getierck.118 We zien hier dus de 
Amsterdamse broers in een Friese akte. Merk verder op dat de man 
die in Amsterdam niet anders gekend wordt dan als Meindert hier in 
Kollumerland nog gewoon Meent heet
Op 4 mei 1617 verklaart Foock Gerbe Tadema, weduwe van Teye Fockesz, 
twaalf goudg. te betalen aan de erfgenamen van Yck Tiebbe Buwes 
weduwe, vanwege de aankoop van een rier in het boelgoed van wijlen 
Yck. De schuld is op 15 nov. 1617 afgehandeld op verzoek van Roelof 
Theunis (in de marge staat verder een aanvulling bij w. Teye Fockesz, de 
akte is doorgehaald).119

Uit het huwelijk van Tiebbe Buwes Hobbema en Yck Meyntsdr (in ieder 
geval):
1. Meindert Tiebbes, (= nr. 3).
2. Bouwe Tiebbes, (= nr. 3a).

Kaart van de grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland, Jacob van Meurs 
(mogelijk), 1664. Rijksmuseum, Amsterdam
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5. Buwe Buwes Hobbema

Buwe Buwes Hobbema, overl. tussen 6 mei 1573 en 14 sept. 1574, tr. Anna N.N.

Verder met de volgende generatie en het raadsel van de ondergedoken 
familienaam Hobbema.
Dit is de stand van zaken. Ik voerde de stamreeks op van Meindert 
Hobbema tot Buwe Buwes Hobbema. Hij is zeker de vader van (in ieder 
geval) drie kinderen: Bronger, Buwe en Tiebbe Buwes.  
Met name die zoon Buwe zorgt voor verwarring, natuurlijk omdat hij 
dezelfde naam heeft als zijn vader. Vanaf 1570 komt Buwe Buwes enkele 
keren voor in de nedergerechtsarchieven van Kollumerland. Daarbij is 
soms sprake van Buwe Buwes, enkele keren van Buwe Hobbema en ook 
een keer Buwe Buwes Hobbema. 
Bij de twee aktes waarin Buwe Hobbema postuum voorkomt, is duidelijk 
dat het om de vader gaat. Bij de andere aktes is die familieverhouding 
niet vermeld en daar is het dus lastig om te bepalen of het om de zoon 
of de vader gaat. 
Sluitend bewijs is er niet, maar het lijkt toch het meest consequent om 
aan te nemen, dat de vader Buwe Buwes Hobbema heette en eigenlijk 
vrij consequent met die familienaam wordt aangeduid en dat Buwe 
junior (maar eigenlijk ook diens broers Bronger en Tiebbe) op een 
enkele uitzondering na slechts voorkomen met het patroniem, zonder 
de familienaam Hobbema dus. 
Het is een wankele aanname, ik geef het grif toe. Ik baseer me 
daarbij op de chronologie: na 1574 komt bij deze tak van de familie 
de geslachtsnaam Hobbema niet meer voor in de Kollumerlandse 
archieven - ik heb althans die achternaam niet terug kunnen vinden bij 
de hier gepresenteerde personen. 
We weten het echter niet zeker en dat heeft vervelende consequenties: 
gaat het bij onderstaande aktes nu om de vader of de zoon of zelfs om 
een niet verwante naamgenoot Buwe Buwes? 

Onderstaand materiaal is in ieder geval voorhanden in de archieven van 
Kollumerland. 
Op 17 nov. 1570 verklaart Buwe Buwes 117 goudg. en 5 st. schuldig te 
zijn aan Jan Martens en Gerloff Eybben en dat Jettzije Dercksz, Rompt 
Jacobs en Lambert Jansz borg voor hem staan.120 
Op 13 maart 1571 procedeert Deecken Reeninscken tegen Buwe Hobbema 
vanwege een rekening.121

In 1571 is Buwe Hobbema 191 goudg. en 14 st. schuldig aan Decken 
Reeninscksz en zijn vrouw.122
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Op 11 april 1571 koopt Ass Buwedr, de vrouw van Haye Tyarcksz, van 
Anna Jan Lubbersdr 1 pm in een fenne van 6 pm waarvan de koopster 
de andere 5 pm toekomt, met het convent van Veenklooster als belender, 
voor 42 goudg.123

11 april 1571: Sije Buwez koopt als voogd van Tryncke, de dochter van 
Tyarck Buwes bij Eelck, zijn tweede vrouw, 2½ pm, beklemd in Benne 
Jelckes kamp, van diezelfde Anna voor 104 goudg.124

11 april 1571: Buwe Buwez koopt 1 pm in de heert waar Tyarck Buwes 
is overleden en die nu door de koper wordt bewoond, van Anna Jan 
Lubbersdr, de weduwe van Tyarck Buwes en nu vrouw van Deecken 
Reeninsckz, voor 42 goudg.125

11 april 1571: Buwe Buwez heeft 130 goudg. ontvangen van Peter Jelttzyes 
en ook: Buwe Buwez consigneert 195 goudg. en 14 st. tot betaling aan 
Deecken Reeninscksz en vrouw.126

Op 25 sept. 1571 koopt Buwe Buwez Hobbema het aandeel dat verkoopster 
van haar vader en moeder geërfd had zowel binnen- als buitendijks in 
de door de koper gebruikte landen op de Wirden onder de klokslag van 
Oudwoude van ffreerck Buwedr, de vrouw van Aelltye Sypckez, voor 44 
goudg.127 
16 okt. 1571: Buwe Buwesz Hobbema contra de erven van Hey ...128

Op 31 okt. 1571 zal Buwe Buwez Deecken Reeninscken 14½ goudg. 
betalen.129

Bij deze vindplaatsen stuiten we dus op ‘verdachte namen’, mogelijk 
gaat het hier om familie. Deze mensen komen al in 1563 voor bij het Hof 
van Friesland. Tjerck Buwes, onder de klokslag van Oudwoude (ook in 
1556 aldaar),130 contra Buwe en Sije Buwes en Jouck en Frouck Buwedrs 
voor zich en Haye Tiercxz vanwege zijn vrouw.131 In 1571 proclameert As 
Buwedr, weduwe van Haye Tiarcks twee aankopen.132 Er zijn meerdere 
aktes rond deze personen. Ik heb geen volledigheid nagestreefd en ik 
kan natuurlijk een vindplaats gemist hebben, maar er is nergens sprake 
van een expliciete familieband met ‘onze’ mensen. 

Op 3 dec. 1571 verklaart Buwe Buwes Hobbema 33 goudg. schuldig te zijn 
aan Claes Roelofs.133

Op 11 dec. 1571 verklaart Buwe Buwes geld schuldig te zijn aan Freerk 
Dirks. Onder de akte is een aantekening opgenomen van de af handeling 
op 5 juni 1572. In de daaropvolgende akte verklaart Buwe Buwes Hobbema 
15 goudg. schuldig te zijn aan Harmen Derks, van Optwijzel.134

Op 21 jan. 1572 verklaart Buwe Buwes geld schuldig te zijn aan Thonis 
Claes backer.135

Op 4 maart 1572 verklaart Jan Reyners Falcks geld schuldig te zijn aan 
Buwe Buwes.136
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Op 18 maart 1572 is Buwe Hobbema geld schuldig aan Barber Lieuwesdr.137

Op 30 april 1572 wordt opnieuw een schuldbekentenis geregistreerd aan 
Douwe Heerckes door Buwe Buwes Hobbema, terwijl in het bijschrift 
d.d. 9 sept. 1572 de naam Buwe Buwes vermeld staat.138

Op 4 nov. 1572 verklaart Buwe Hobbema, namens zijn vrouw Anna, geld 
schuldig te zijn aan Claes Roeloffs.139 Onder de akte is een aantekening 
opgenomen rond de betaling door Buwe Hobbema, d.d. 6 mei 1573. 
Die Claes Roelofs zagen we al hierboven bij een akte uit 1571 en bij de 
verkoop in 1574 staat hij vermeld als gebruiker van Wytsmagoed. 
Anna is dus in 1572 de vrouw van Buwe Hobbema. Bewijs voor haar 
moederschap van de zoons van Buwe is dat natuurlijk nog niet.
Daarna is het stil rond Buwe Buwes Hobbema, tot de verkoopakte van 
zijn zoons in 1574 dus. De recesboeken van Kollumerland (respectievelijk 
nummer 5 en 6) vertonen overigens spijtig genoeg een hiaat tussen circa 
1573 en 1586.

Kinderen van Buwe Buwes Hobbema (in ieder geval, volgorde niet 
duidelijk) en wellicht Anna N.N.:
1. Buwe Buwes, overl. voor 30 aug. 1586, tr. Wyts N.N.
  We weten van zijn bestaan af, door de hierboven bij Tiebbe Buwes 

genoemde verkoopakte uit 1574.
  Wyts, Buwe Buwes weduwe komt op 30 aug. 1586 voor in een korte 

akte in de contentieboeken (pleidooiboeken) van Kollumerland, 
waarbij zekere Luitghen Sytthies de eisende partij is.140

2. Tiebbe Buwes Hobbema, (= nr. 4).
3.  Bronger Buwes Hobbema, geb. in of voor 1546, tr. voor 6 sept. 1575 

Aet N.N.
  Op 11 sept. 1571 komt Bronger Buwes voor als gedaagde in het 

recesboek van Kollumerland versus zekere Tamme Tzissma141 en 
op 23 december van dat jaar komt Bronger als eiser voor in een akte 
in de sententieboeken van Kollumerland tegenover dezelfde man, 
waarbij sprake is van seeckers stuck Dijcks gelegen in Dantumadeell.142 

  De vermelding uit 1571 betekent dat Bronger Buwes op dat moment 
25 jaar of ouder is, zodat hij in ieder geval geboren is in of voor 1546.

  Dat Bronger ook een zoon is van Buwe Hobbema (nr. 5 uit deze 
stamreeks) blijkt zonder enige twijfel uit een akte van 6 dec. 1574, 
wanneer Pieter Courts - die we ook als koper zagen bij Buwe en 
Tiebbe Buwes - de aankoop proclameert van vijf pm land van 
Bronger Buwes die hem angearft zijn van sijn vader, Buwe Hobbema. 
De koopsom is 39 goudg. en ook hier staat expliciet vermeld dat het 
gaat over land in Wytsmagoed.143

  Bronger Buwes en zijn huisvrouw Aet proclameren op 6 sept. 1575 



48 GENEALOGYSK JIERBOEK 2022

de wandelkoop van land op Oldwoldmermeeden van Jetthie Derx 
en Haes, zijn huisvrouw.144 De koop was overigens in juli van dat 
jaar gesloten (met een onduidelijk geschreven dagaanduiding), 
zodat we kunnen stellen dat Bronger en Aet toen ook al man en 
vrouw waren. Het echtpaar verkoopt dit land later dat jaar weer, in 
oktober 1575, waarbij de proclamatie op 29 november is.145 

  Op 28 april 1576 kopen Bronger Buwes en Aet van Pyl Frans een 
huis te Wederbuiren, op grond van Eede Allma.146 

Ik waag te betwijfelen of we nog verder terug in de tijd kunnen komen, 
met die familie Hobbema. Ik heb dat natuurlijk wel geprobeerd, maar 
aansluiting met de hier beschreven familie heb ik (nog) niet kunnen 
vinden.
In de monsterlijsten van Kollumerland uit 1552 bijvoorbeeld, staan bij 
de plaatsen Oudwoude en Kollum geen geschikte kandidaten. Ook in de 
bewaard gebleven Kollumerlandse archieven van de jaren daarna tref ik 
deze mensen niet aan, zodat ze mogelijk ergens rond 1560-1570 naar die 
grietenij verhuisd zijn.
De familie is mogelijk af komstig van Ee, waar inderdaad een 
Hobbemastate is.147 Gelegen in Oostdongeradeel, noordwestelijk, aan de 
andere kant van het Dokkumergrootdiep, is dat dorp geografisch gezien 
in de buurt van Wytsmagoed. Inderdaad zijn er in de Beneficiaalboeken 

Meindert Hobbema, Een watermolen, ca. 1664. Rijksmuseum, Amsterdam
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(1543) en in het Register van den Aanbreng (1511) vermeldingen rond een 
familie Hobbema te Ee, maar directe aansluiting met de hierboven 
beschreven familie uit Kollumerland blijkt daar niet uit: 
Joucke Obbema’ en ‘Beth uuyt Baucke Hubbema staede: ½ f l.
Rintie Hobma xviii st.,
Renthie Hobbama lxvi pondematen IV ans

Nu we toch in het grensgebied tussen Kollumerland en Oost-
Dongeradeel zijn, wat te denken van deze notatie van 20 dec. 1580 in het 
Register van Geestelijke opkomsten te Anjum: Tiebbe Bowesz i kogars (een 
koegras, circa ½ hectare).148 Qua tijd, voornaam, patroniem en plaats een 
opmerkelijke vermelding, maar ook hierbij moet aangetekend worden 
dat er geen enkel bewijs voorhanden is dat het om dezelfde man gaat. 
Samenvattend: de zoektocht naar de voorouders van Buwe Buwes 
Hobbema levert vooralsnog geen concrete resultaten op - en zo wint de 
tijd het uiteindelijk altijd van elke genealoog.

Naar een afronding. Het lijkt er sterk op, dat het gebruik van de 
familienaam Hobbema in het laatste kwart van de zestiende eeuw in 
deze tak van de familie al in Kollumerland in onbruik geraakt is. 
Geen wonder dus, dat de broers Meindert en Bouwe Tiebbes en hun 
kinderen die zondagse variant min of meer achterlaten in Fryslân en de 
achternaam ook in het mondaine Amsterdam nergens meer gebruiken. 
Dat betekent echter niet dat die geslachtsnaam helemaal aan de 
vergetelheid prijsgegeven is. Rond 1665 wekt kunstschilder Meindert 
Lubberts die familienaam weer tot leven, ongetwijfeld in lijn met zijn 
maatschappelijke opkomst en zijn artistieke werk als schilder. 
Zijn werkelijke roem kwam postuum, zoals zo vaak. Werk van de hand 
van Hobbema is opgenomen in de Eregalerij van het Rijksmuseum en 
zijn naam is terug te vinden op straatnaambordjes en pleinen in het 
hele land. Ook buiten de landsgrenzen kent men de grote schilder. 
Amsterdammer en Hollandse meester Meindert Hobbema had nog weet 
van zijn Friese komaf en penseelde zijn familienaam de internationale 
kunsthistorie in. Iconisch en monumentaal.
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