Vernoemingsreeks Sierk van der Woude
Op 3 augustus 1898 blies Sierk Tjallings van der Woude de laatste adem uit. De potschipper
van ‘De Hoop’was ongehuwd en had dus geen nageslacht. Hij is echter in meer dan dat ene
opzicht aan het eind van een eeuwenlange lijn. De naam Sierk dreigt namelijk uit de familie
Van der Woude te raken, want Sierks broer, Meindert, tooit geen van zijn vijf zoons (van wie
er twee weer jong overlijden) met die overoude naam.
Net geen eeuw na het verscheiden van Sierk Tjallings is er weer een trotse naamdrager: Sierk
Christiaan Johannes van der Woude.

1. Sierk Christiaan Johannes van der Woude.
2. Sierk Tjallings van der Woude, geb. Veenwouden 13-2-1828, potschipper op ‘De Hoop’,
overl. Bergum 3-8-1898, begr. Bergum. Sierk is ongehuwd gebleven.
3. Sierk Sijes Woudstra, geb. Veenwouden 17721, schipper, veenbaas, overl. Veenwouden 264-1813, begr. Veenwouden, tr. Veenwouden 29-10-1797 Neeltje Tjallings Huizinga, geb.
Veenwouden vóór 29-8-1772, daglonersche, overl. Veenwouden 28-8-1833, dr. van Tjalling
Rinzes en Baukje Oedses.
4. Sierk Pyters, geb. ca. 16682, overl. ca. 17383, huisman Siegerswoude plaats 4, tr.
Duurswoude 7-1694 Imme/Emcke/Emane Rintses, geb. 16694, leeft nog in 17385, dr. van Rinse
Sipkes en Janke Lourens.
5. Sierck Saeckes Juesma6, geb. ca. 1614, overl. tussen 5-11-1663 en 19-1-1665, tr. (1) Sanne
Mangliusdr.7, (preferabel) dr. van Manglius/Magnus8 Martinus, passementwerker te
Leeuwarden, en Trijntje Lambertsdr. Sierk tr. (2) Langezwaag 21-9-1662 Jacobien NN., van
Oldeberkoop.
6. Sierck Saeckes, boer, brouwer9, dorpsvolmacht voor Beetsterzwaag (1588)10, Raad ter
Admiraliteit (1601)11, rekenmeester voor de Zevenwouden (1603)12, overl. Beetsterzwaag
vóór 11 maart 160613, begr. “op Bexser swaegh kerckhof te suijden van de toren”14, trouwt
vóór 20 sept. 1583 Haeck Boeledr Boelens, overl. Beetsterzwaag 26 jan. 1629 “omtrendt 7 à 8
ueren voornoen”, dochter van Boele Broers, van Olterterp.15
7. Sierck Arents, geb. tussen 1508 en 1511, grietman van Smallingerland (in ieder geval van
1536 tot 1541), volmacht ten Landdage (1537), overl. vóór 17 jan. 1550, zoon van Arent N.N
en Jouck N.N.
Sierck Arents trouwt Trijn Saeckes Herjuwsma, overl. na 18 april 1573, dochter van Saecke
her Juwsma, alias Saecke toe Beets, gevolmachtigde van Opsterland (1525), accijnsmeester
van Smallingerland en Opsterland (1524-1526) en grietman van Smallingerland (1527, 1528,
1531) en Weemel N.N.
Trijn Saeckes Herjuwsma trouwt 2. vóór 1558 Pier Tiesses, geb. ca. 1532, overl. na 14 maart
1572, zoon van Tiesse Oeges en Auck Hoytedr.16
Jouck, van wie we het patroniem niet kennen, is onloochenbaar de moeder van Sierck Arents.
We weten van het bestaan van Jouck, omdat zij in de Aanbreng van Hennaarderadeel tweemaal
wordt genoemd als weduwe van haar eerste man, Sierck Hanckema. Jouck komt in 1511 voor

op de posten 1318 (te Edens) en 1332 (te Hennaard). Later zal haar zoon Sierck Arents die
bezittingen als erfdelen te gelde maken.
De naam Sierck raakt dus in de familie door een aloud Fries gebruik: een overleden echtgenoot
wordt in een volgend huwelijk vernoemd. Sierck Arents is dus vernoemd naar Sierck
Hanckema.
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Registre civique, kanton Bergum, marie Veenwouden; RAF Arch. gewestelijke besturen 1795-1813
(BRF) inv.nr. 3630 (zie ook: NT 8.29).
Op 23-10-1716 wordt de leeftijd van Sierk vermeld. Hij is dan 48 jaren oud (RAF T. 14 10499,
20). Hij moet dus geboren zijn rond 1668.
3
GAO, Reeëlcohieren Opsterland 1738-1739.
4
RAF T. 14 10499, 20. Zij is 47 jaren oud en moet bijgevolg geboren zijn rond 1669.
5
GAO Reeëlkohieren 1738, Siegerswoude: Sierk Pieters weduwe.
6
Familienaam bij de doopinschrijving van zijn dochter Trijntje en bij zijn tweede huwelijk.
7
Nooit een vermelding gevonden van de filiatie tussen Pieter Sierks en Sanne Mangels. Wel is
zij de moeder van Manglius. Hij is zeker een broer van Pieter (en Jurjen) Sierks.
8
Mangeltsje/Mangel komt voor als Friese voornaam. Het zou ontstaan zijn uit het Germaanse ManGoldt of het Oud-Saksische Manegolt. Het eerste lid van de samenstelling komt overeen met het
Nederlandse ‘menig, het tweede deel staat voor ‘heersen’. De naam betekent ‘heerser over velen’
(vgl. het Griekse Polycrates). Zie: Schaar, J. van der, Spectrum voornamenboek. Utrecht, 1992.
9
OPS 62 33: bij de inventarisatie is sprake van: “de groete brou ketel” en “een cleyne
ketel”.
10
T. 5, inv. nr. 2523 (ongefoliëerd).
11
T. 5, inv. nr 8, fol. 113. Zie ook: NA, Arch. der Admiraliteitcolleges, T. 1.01.47.01, inv.
nr. 3298, fol. 66. Zie ook: http://www.mpaginae.myweb.nl/Admiraliteit1601/adm1601t.htm
12
T. 5, inv. nr. 2297 (ongefoliëerd). Deze beroepsopgave is ook vermeld in Zijlstra (1996).
Overigens bleek bij controle, dat de daar opgegeven vindplaats niet als zodanig bestaat.
Mogelijk betreft het een verschrijving in de notatie; de beroepsopgave is wel juist.
13
T. 14 inv. nr. 16707 nr. 1, d.d. 11 maart 1606: “Haeck Boeledr, weduwe wijlen Syrk Sakes”.
14
Familiebijbelaantekeningen van J.M. Hemminga: zie NP 12 (1921/1922), pp. 63 e.v. Op 4 en
21 januari 1629 worden zijn kleinkinderen Hiltie en Sierck in hetzelfde graf, ten zuiden van
de toren op het kerkhof van Beetsterzwaag, bij hun “bestevader Sirck Sackes” begraven.
Klaarblijkelijk was daar het familiegraf, want ook dochter Taetske Siercks ligt daar begraven.
15
T. 325, inv. nr. 455.
16
Pier Tiesses is op 23 oktober 1555 (GJ 1984, p. 13) nog niet meerderjarig, maar op 29
januari 1558 is dat wel het geval. Zodoende kan geschat worden dat hij rond 1532 geboren moet
zijn.
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