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Voorstellen & inleiding 

• Andries Koornstra te Heerenveen

• Genealoog sinds 1978

• Achter de schermen werkzaam, niet 
publicerend

• Eén boek: redactie Frysk 
Kertiersteatenboek

• Eén artikel: Gen.Jierboek 2008: Tjebbinga
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Voorstel: Migratie van Friezen naar 

West Friesland

• Voordeel: Interessant onderwerp, waar 
weinig onderzoek naar is gedaan

• Nadeel: pionierswerk is niet geschikt voor 
een lezing die als causerie wordt gebracht

• Nadeel: lijkt een vrij smalle “doelgroep” 
bewoners van steden en vlekken in het 
westen van onze provincie.
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Collaterale successie

• Genealogie in de breedte, zowel wat 
familie als wat topografie betreft

• Prachtige rijke bron: faciliteren van het 
“opsporen” van toevalsvondsten

• Voorloper memorie van successie

• Prettig handschrift: periode 1716-1805
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Collaterale successie

-nadelen-

• Over het algemeen geen nadere toegang

• Betrokkenen komen op onvoorspelbare 

plaatsen tevoorschijn –speld in hooiberg-

• Niet op internet beschikbaar

• Begint laat: 1716

• Boedels beneden 500 caroligulden niet 
belast
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Ontstaan

• Besluit van de Staten om belasting te 
heffen op nalatenschappen die niet in een 
rechte lijn vererfden.

• Resolutie van 17..

• Geen belasting op nalatenschappen vóór 
deze datum

• Opgeheven in 1805: nieuwe integrale 
belasting op nalatenschappen.
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Memories van successie

• Uitgebreide voortzetting: in principe alle 
nalatenschappen worden belast, tenzij er 
niets te halen valt (certificaat van 
onvermogen)

• Ook hier slechte toegankelijkheid

• Hier echter wel activiteit om de 
toegankelijkheid te verbeteren.
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Memories van successie

• Voorbeeld rechte lijn vererving: 

• Overledene : Douke Arends Wassenaar 

Overleden op: 22 augustus 1828 Wonende te : 

Welsrijp 

• Tekst: vrouw van Thomas Jelles Wobma, boer; 

moeder van minderjarige Arend, Sibbeltje, Jelle, 

Jouke, Gerrit en Trijntje Thomas Wobma 

(toeziend voogd is Arend Gerrits Wassenaar, 

idem).
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Memories van successie

• Voorbeeld “collaterale vererving”
• Overledene : Harmen Jarings Molemaker 

Overleden op: 18 juli 1824 Wonende te : 
Rotsterhaule 

• Tekst: veenbaas; weduwnaar van Trijntje 
Gerbens (overleden 12/7/1822: ingesteld 
vruchtgebruik ad fl. 17.709,77 vervalt nu 
aan haar erfgenamen: zie ad c); geen 
kinderen
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Memories van successie

• broer van Trijntje Jarings Molemaker 
(weduwe van Hans Eelkes Baggelaar), 
veendersche, wijlen Akke (moeder van: zie 
ad a) en wijlen Wiebe Jarings (vader van: 
zie ad b) (3 staken: elk 1/3) Saldo fl. 
17.709,77. 

Memories van successie 

e broer van Trijntje Jarings Molemaker 
(weduwe van Hans Eelkes Baggelaar), 
veendersche, wijlen Akke (moeder van: zie 
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Memories van successie

• - ad a (Akke Jarings, moeder van): wijlen Sipke (vader 
van Dirk Sipkes Woudstra, schipper wonend in schip), 
wijlen Eelke (1e man van Kersje Jans Woudstra, thans 
vrouw van Jan Hendriks Wind junior te St. Johannesga; 
vader van Jan, schipper, Akke, vrouw van Barend 
Jacobs van Sloten, varensgezel en minderjarige Durk, 
Janke, Jaring, Klaas en Harmen Eelkes Woudstra), 
reeds in november 1824 overleden Lammert, schipper 
Joure en Trijntje Durks Woudstra (vrouw van Siebren 
Jans de Vries, mr.uurwerkmaker Joure). (4 staken: elk 
1/4 van 1/3). 

Memories van successie 
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1/4 van 1/3).



Memories van successie

• - ad b (Wiebe Jarings, vader van): Rigtje
Wiebes (vrouw van Freerk Johannes de 
Jong, mr.koperslager Joure), Minke
Wiebes (vrouw van Hendrik Ruurds v.der 
Meer, inlandse kramer Uitwellingerga) en 
Ype Wiebes Speelmans, mr.timmerman 
Oppenhuizen (3 staken: elk 1/3 van 1/3). 
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Memories van successie

• - ad c (Trijntje Gerbens, zuster van): wijlen 
Sjouke Gerbens (vader van Gerbrig 
Sjoukes, weduwe van Popke Jacobs 
Langedijk, herbergierster Oosterwierum, 
Gerben Sjoukes Faber, mr.grofsmid 
Nijland en Lijsbeth Sjoukes, weduwe van 
Age Harmens Engwirda, mr.bakkerin 
Poppingawier (3 staken elk 1/3 van 1/2) 
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Memories van successie

• Freerk Gerbens (vader van Leentje Freerks 
Veenstra, weduwe van Arjen Hanzes Faber, 
arbeidster Rien en Freerk Freeks Postma, 
arbeider Bovenknijpe; grootvader van Metje 
Hattems, vrouw van Tjeerd Douwes v.der 
Schaaf, timmermansknecht Harlingen en van 
Fedde, arbeider Haskerhorne, Freerk, idem 
Grouw, Gerben, boerenknecht aldaar en 
minderjarige Ale Harmens v.der Pol, idem 
Oldeouwer: voogd is vader Harmen Feddes 
v.der Pol, arbeider Oudehaske) (4 staken elk 1/4 
van 1/2). 
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CS-eigenschappen

• Exemplaar bij de Grietenij of stad. Vaak 
zonder inventaris. In dit geval wordt de 
grootte bepaald a.d.v. de post waarop de 
overledene staat aangeslagen op het 
personele cohier.

• Ook wel met inventaris. Bij twijfel over de 
post op het personele cohier wellicht?
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CS-eigenschappen

• Strikt genomen geen onderdeel van het 
archief van het Nedergerecht, want het is 
een belastingheffing.

• Scheiding hiermee moeilijk, want sommige 
Grietenijen hebben registraties in een deel 
(recesboek, autorisatieboek) dat wel bij dit 
archief hoort.
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CS-inhoud: wat wordt vermeld?

• Erflater. 

• eigenlijk altijd woonplaats, 

overlijdensplaats en –datum

• vaak naam echtgeno(o)t(e)

• namen erfgena(a)m(en), echter zelden 
familierelatie(s)

• waarde van de erfenis
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CS-inhoud: wat wordt vermeld?

• Kwaliteitsverschillen op het niveau van de 
registrerende grietenij of stad. Dus: de ene 
maakt er meer werk van dan de andere.

• Waarschijnlijk ook verschil in kwaliteit die 
samenhangt met de behandelende 
grietenij- of stadssecretaris.

• Kortom: de eisen waren waarschijnlijk niet 
erg minutieus vastgelegd.
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Archief van de rekenkamer

• Onderdeel van het statenarchief, 
eveneens archiefvormend m.b.t. 
collaterale successie-heffing:

• Registratieboeken met hoofdstukken per 
grietenij/stad: lijken minder volledig dan 
die op lokaal niveau

• Inventarissen (latere begindatum)
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Archief van de rekenkamer

• Ik gebruik deze alleen als het 
nedergerecht het af laat weten: dus niet 
bewaard gebleven of elders berustend 
(stad Franeker: op het gemeentearchief, 
bovendien niet verfilmd).
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Wat is er bewaard

• Leeuwarderadeel: 1717-1805 *

• Ferwerderadeel: 1718-1807 *

• West Dongeradeel: 1716-1805 *

• Oost Dongeradeel: 1776-1804

• Dantumadeel: 1716-1805

• Kollumerland c.a.: 1725-1804

• Achtkarspelen: -
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Wat is er bewaard

• Smallingerland: 1716-1806

• Idaarderadeel: 1738-1803

• Rauwerderhem: 1728-1805

• Menaldumadeel: 1768-1795

• Franekeradeel: 1719-1806

• Barradeel: 1716-1776

• Baarderadeel: 1716-1806
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Wat is er bewaard

• Hennaarderadeel: 1762-1807

• Wonseradeel: 1716-1805 *

• Wymbritseradeel: 1716-1806 *

• Hemelumer Oldeferd c.a.: 1717-1806

• Het Bildt: -

• Utingeradeel: 1716-1806

• Aengwirden: -
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Wat is er bewaard

• Doniawerstal: 1731-1801 ###

• Haskerland: 1717-1806

• Schoterland: 1716-1805 ###

• Lemsterland: 1750-1805

• Gaasterland: 1803-1805

• Opsterland: 1794-1807 ###?

• Ooststellingwerf: -
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Wat is er bewaard

• Weststellingwerf: 1753-1806 *

• Leeuwarden: HCL (volledige periode?)

• Bolsward: 1716-1806 *

• Franeker: op Gemeentearchief

• Sneek: 1716-1806 *

• Dokkum: 1717-1805

• Harlingen: 1716-1805
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Leeuwarden: HCL (volledige periode”) 
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Franeker: op Gemeentearchief 

Sneek: 1716-1806 * 

Dokkum: 1717-1805 

Harlingen: 1716-1805



Wat is er bewaard

• Workum: 1716-1805 *

• Sloten: -

• Staveren: 1717-1784 en 1792-1805 *

• IJlst: 1753-1805 *

• Hindeloopen: 1716-1751.

Wat Is er bewaard 

Workum: 1716-1805 * 

Sloten: - 

Staveren: 1717-1784 en 1792-1805 * 

IJlst: 1753-1805 * 

Hindeloopen: 1716-1751.



CS-eigenschappen

• Vererving ab intestato/ex testamento. 
Belangrijk verschil. 

• Het mooiste is ab intestato: alle 
erfgenamen delen mee.

• Ex testamento: geen controle meer op de 
afstammingsreeks, erven kunnen zo maar 
zijn uitgesloten.

• Veel voorkomend: huwelijkspartner erft.
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Ex testamento: geen controle meer op de 
afstammingsreeks, erven kunnen zo maar 

zijn uitgesloten. 
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CS-eigenschappen

• Familierelatie wordt wel gegeven als de 
erfgenamen dichtbij de overledene staan: 
echtgenoot/echtgenote (dan altijd ex 
testamento volgens het Friese recht), of 
broers/zusters.

• Ook aardig vaak niet. En dan is het 
puzzelen geblazen.
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, Familierelatie wordt wel gegeven als de 
erfgenamen dichtbij de overledene staan: 
echtgenoot/echtgenote (dan altijd ex 

testamento volgens het Friese recht), of 
broers/zusters. 

e Ook aardig vaak niet. En dan is het 
puzzelen geblazen.



casuïstiek

• Aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en 
beperkingen van deze bron inventariseren

• Inventariseren van “rode lijnen” binnen 
deze materie.

casuïstiek 

e Aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en 
beperkingen van deze bron inventariseren 

e Inventariseren van ‘rode lijnen” binnen 

deze materie.



Casus 1

Kaap De Goede Hoop

Casus 1 

Kaap De Goede Hoop



Kaap -1-

• WYM Y, folio 186, 29 okt 1797.

• Inventaris voor het collateraal van de 

nalatenschap van Tjeerd Reinders van 
Woudsend, welke op de 20 mei 1792 aan 
de Kaap de Goede Hoop overleden is.

Kaap -1- 

, WYM Y, folio 186, 29 okt 1797. 

e Inventaris voor het collateraal van de 
nalatenschap van Tjeerd Reinders van 

Woudsend, welke op de 20 mei 1792 aan 
de Kaap de Goede Hoop overleden is.



Kaap -2-

• Overgeleverd door Atze Annes, huisman 
te Ypecolsga, hiertoe gelastigd door 
Tjeerd, Ynse, Sytse en Enne Feikes, in de 
Lemmer, Yme Feikes, te Woudsend, Fettje 
Sytzes en Leeuk Rintjes in de Lemmer, 
Tjeerd Rintjes te Oosterlittens, Gees 
Hessels, te Abbega, Grietje Atses, ter 
Leeuwarden, en de diaconie van de 
Gereformeerde gemeente te Woudsend.

Kaap -2- 

e Overgeleverd door Atze Annes, huisman 

te Ypecolsga, hiertoe gelastigd door 

jeerd, Ynse, Sytse en Enne Feikes, in de 
Lemmer, Yme Feikes, te Woudsend, Fettje 

Sytzes en Leeuk Rintjes in de Lemmer, 
Tjeerd Rintjes te Oosterlittens, Gees 
Hessels, te Abbega, Grietje Atses, ter 

Leeuwarden, en de diaconie van de 

Gereformeerde gemeente te Woudsend. 

  

 



Kaap -3-

• Extra informatie, aan het eind van de acte:

• Verklaring door de erven op 29 okt 1794, 

waarbij Fetje Sytses wordt gesterkt met 
haar man Douwe Tiemens, en Leeuk 
Rintjes met haar man Luitsen Siebes.

Kaap -3- 

e Extra informatie, aan het eind van de acte: 

e Verklaring door de erven op 29 okt 1794, 
waarbij Fetje Sytses wordt gesterkt met 
haar man Douwe Tiemens, en Leeuk 

Rintjes met haar man Luitsen Siebes.



Kaap -4-

• Plan van aanpak.

• Trigger: Douwe Tiemens is een bekende 

van mij. Familie van wijlen een goede 
kennis, Jaap Tjadens, in leven te Velp: 
familie van Veen (Oppedijk van Veen).

• Deze Douwe Tiemens als startpunt 
nemen.

• Proberen onderverdeling te maken.

Kaap -4- 

Plan van aanpak. 

Trigger: Douwe Tiemens is een bekende 
van mij. Familie van wijlen een goede 
kennis, Jaap Tjadens, in leven te Velp: 
familie van Veen (Oppedijk van Veen). 

Deze Douwe Tiemens als startpunt 

nemen. 

Proberen onderverdeling te maken.



Kaap -5-

• Groep 1: Tjeerd, Ynse, Sytse en Enne 
Feikes, in de Lemmer, Yme Feikes, te 
Woudsend.

• Groep 2: Fetje Sytses gesterkt met haar 
man Douwe Tiemens.

• Groep 3: Leeuk Rintjes met haar man 
Luitsen Siebes, te Lemmer, en Tjeerd 
Rintjes te Oosterlittens.

Kaap -5- 

, Groep 1: Tjeerd, Ynse, Sytse en Enne 
Feikes, in de Lemmer, Yme Feikes, te 

Woudsend. 

, Groep 2: Fetje Sytses gesterkt met haar 
man Douwe Tiemens. 

e Groep 3: Leeuk Rintjes met haar man 
Luitsen Siebes, te Lemmer, en Tjeerd 
Rintjes te Oosterlittens. 

  

 



Kaap -6-

• Groep 4: Gees Hessels, te Abbega 

• Groep 5: Grietje Atses, te Leeuwarden 

• Groep 6: diaconie van de Gereformeerde 
gemeente te Woudsend. (dus: een/enige 
gealimenteerde erfgenaam/erfgenamen.)

• Atse Annes in principe geen erfgenaam, 
maar wel even doorlichten i.v.m. eventuele 
verwantschap.

Kaap -6- 

Groep 4: Gees Hessels, te Abbega 

Groep 5: Grietje Atses, te Leeuwarden 

Groep 6: diaconie van de Gereformeerde 
gemeente te Woudsend. (dus: een/enige 
gealimenteerde erfgenaam/erfgenamen.) 

Atse Annes in principe geen erfgenaam, 

maar wel even doorlichten i.v.m. eventuele 
verwantschap.



Kaap -7-

• Atse Annes.

• Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 
maart 1756 Man : Atse Annes afkomstig 
van Ypecolsga Vrouw : Grietje Biekes 
afkomstig van Nijega 

• Dopeling: Anne Geboren op 12 december 
1772 in Ypecolsga Gedoopt op 31 januari 
1773 in Woudsend Kind van Atze Annes 
en Grietje Piekes 

Kaap -/- 

e Atse Annes. 

e Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 
maart 1/56 Man : Atse Annes afkomstig 
van Ypecolsga Vrouw : Grietje Biekes 
afkomstig van Nijega 

e Dopeling: Anne Geboren op 12 december 
1772 in Ypecolsga Gedoopt op 31 januari 
1773 in Woudsend Kind van Atze Annes 
en Grietje Piekes



Kaap -8-

• Allereerst: is de structuur duidelijk

• Mijn stap 1. Beginnen met de bekende 

(ook om te kijken of het de waard is er tijd 
in te stoppen – meestal veel tijd)

• Volgende stappen: een ieder op zijn plaats 
zien te krijgen.

Kaap -8- 

, Allereerst: is de structuur duidelijk 

e Mijn stap 1. Beginnen met de bekende 

(ook om te kijken of het de waard is er tijd 
in te stoppen — meestal veel tijd) 

e Volgende stappen: een ieder op zijn plaats 
zien te krijgen.



Kaap -9-

• Structuur van de groep erfgenamen.

• Broers/zusters van de erflater, of hun 

nakomelingen? Duidelijk geen 
broers/zusters, die zouden (voor een deel)  
het Reiners patroniem moeten hebben.

• Volgende stap: ooms/tantes of hun 
nakomelingen. Interessanter, maar ook 
bewerkelijker.

Kaap -9- 

e Structuur van de groep erfgenamen. 

e Broers/zusters van de erflater, of hun 
nakomelingen? Duidelijk geen 
broers/zusters, die zouden (voor een deel) 
het Reiners patroniem moeten hebben. 

e Volgende stap: ooms/tantes of hun 

nakomelingen. Interessanter, maar ook 

bewerkelijker.



Kaap -10-

• De erflater Tjeerd Reiners.

• Dopen Woudsend:

• Dopeling: Tjeerd Gedoopt op 13 november 
1746 Kind van Reiner Tjeerds en niet 
genoemde moeder 

• Dopeling: Tjeerd Gedoopt op 17 maart 
1748 Kind van Reinder Tjeerds en niet 
genoemde moeder 

Kaap -10- 

De erflater Tjeerd Reiners. 

Dopen Woudsend: 

Dopeling: Tjeerd Gedoopt op 13 november 
1746 Kind van Reiner Tjeerds en niet 
genoemde moeder 

Dopeling: Tjeerd Gedoopt op 17 maart 
1748 Kind van Reinder Tjeerds en niet 

genoemde moeder



Kaap -11-

• Huwelijk ouders:

• Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 

november 1742 Man : Reiner Tjeerds 
afkomstig van Woudsend Vrouw : Trijntje 
Hessels afkomstig van Woudsend 

• Kinderdopen: Tjeerd (1746, 1748); Hessel 
(1750, 1757, 1760); Hitje (1753, 1755); 
Solke (1761)

Kaap -11- 

e Huwelijk ouders: 

, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 
november 1742 Man : Reiner Tjeerds 

afkomstig van Woudsend Vrouw : Trijntje 

Hessels afkomstig van Woudsend 

e Kinderdopen: Tjeerd (1746, 1748); Hessel 

(1750, 1757, 1760); Hitje (1753, 1755); 
Solke (1761)



Kaap -12-

• Quotisatie 1749. Reiner Tjeerds, 
Wymbritseradeel Plaats: Woudsend 
Omschrijving: smakschipper.

Kaap -12- 

° Quotisatie 1749. Reiner Tjeerds, 
Wymbritseradeel Plaats: Woudsend 
Omschrijving: smakschipper.



Kaap -13-

• Groep 1: Tjeerd, Ynse, Sytse en Enne 
Feikes, in de Lemmer, Yme Feikes, te 
Woudsend.

• huwelijk op 20 maart 1757 te Woudsend 
c.a. Feyke Tjeerds, van Woudsend en 
Janneke Yemes, van Ypecolsga 

• Kinderen gedoopt te Woudsend: Tjeerd
(1759), Yme (1761), Neeltje (1769), Enne
(1771) en Reinder (1774).

Kaap -193- 

, Groep 1: Tjeerd, Ynse, Sytse en Enne 
Feikes, in de Lemmer, Yme Feikes, te 
Woudsend. 

e huwelijk op 20 maart 1757 te Woudsend 
c.a. Feyke Tjeerds, van Woudsend en 
Janneke Yemes, van Ypecolsga 

e Kinderen gedoopt te Woudsend: Tjeerd 
(1759), Yme (1761), Neeltje (1769), Enne 
(1771) en Reinder (1 774).



Kaap -14-

• Nog vermist: Ynse en Sytse.

• Inse, geboren  in Elahuizen, gedoopt op 

16 oktober 1763 in Elahuizen, kind van 
Feike Tjeerds en Janneke Imes.

• Sytse niet gevonden.

• Tussenconclusie: doopboeken bevatten 
hiaten, de collaterale successie kan 
vollediger zijn!!! 

Kaap -14- 

Nog vermist: Ynse en Sytse. 

Inse, geboren in Elahuizen, gedoopt op 

16 oktober 1763 in Elahuizen, kind van 

Feike Tjeerds en Janneke Imes. 

Sytse niet gevonden. 

Tussenconclusie: doopboeken bevatten 

hiaten, de collaterale successie kan 

vollediger zijn!!!



Kaap -15-

• Groep 2: Fetje Sytses gesterkt met haar 
man Douwe Tiemens, te Lemmer.

• huwelijk op 3 augustus 1783 in Lemmer  
Douwe Tymensz en Fettje Sietses, beiden 
van Lemmer.

• Kinderen gedoopt te Lemmer: Tietje 
(1784, 1791); Tymen (1788); Grietje 
(1794) en Sietse (1796)

Kaap -15- 

, Groep 2: Fetje Sytses gesterkt met haar 
man Douwe Tiemens, te Lemmer. 

e huwelijk op 3 augustus 1783 In Lemmer 

Douwe Tymensz en Fettje Sietses, beiden 
van Lemmer. 

e Kinderen gedoopt te Lemmer: Tietje 
(1784, 1791); Tymen (1788); Grietje 

(1794) en Sietse (1796) 

  

 



Kaap -16-

• Fettie, beboren op 1 oktober 1759, 
gedoopt op 7 oktober 1759 in Lemmer, 
kind van Sijtse Tjeerds en Tet Tjeerds.

• Andere kinderen: Grietje (1755), Tjeerd 
(1757, 1764)

• Huwelijk Lemmer 29 december 1754 
Sytse Tjeerds, van Woudsend en Tet 
Tjeerds, van Lemmer.  

Kaap -16- 

, Fettie, beboren op 1 oktober 1/59, 

gedoopt op 7 oktober 1759 in Lemmer, 

kind van Sijtse Tjeerds en Tet Tjeerds. 

, Andere kinderen: Grietje (1755), Tjeerd 

(1757, 1764) 

e Huwelijk Lemmer 29 december 1754 

Sytse Tjeerds, van Woudsend en Tet 
Tjeerds, van Lemmer. 

      

      

  

 



Kaap -17-

• Groep 3: Leeuk Rintjes met haar man 
Luitsen Siebes, te Lemmer, en Tjeerd 
Rintjes te Oosterlittens.

• huwelijk Woudsend 2 maart 1749. Rintje 
Johannes, en Idske Tjeerds, beiden van 
Woudsend.

• Kinderen gedoopt te Woudsend: Akke 
(1750), Johannes (1753), Grietje (1756), 
Jeltje (1762), Leuk (1765), Klaas (1767).

Kaap -1/- 

, Groep 3: Leeuk Rintjes met haar man 
Luitsen Siebes, te Lemmer, en Tjeerd 
Rintjes te Oosterlittens. 

e huwelijk Woudsend 2 maart 1749. Rintje 
Johannes, en Idske Tjeerds, beiden van 
Woudsend. 

e Kinderen gedoopt te Woudsend: Akke 
(1750), Johannes (1753), Grietje (1756), 
Jeltje (1762), Leuk (1765), Klaas (1767).



Kaap -18-

• Huwelijk 27 februari 1785 in Lemmer Luitje 
Siebesz en Leeuwk Rintjes Bakker, beiden 
van Lemmer 

• Tjeerd Rintjes niet gedoopt te vinden, 
maar:

• huwelijk 14 februari 1790 in Oosterlittens. 
Tjeerd Rintjes en Willemke Broers, beiden  
van Oosterlittens. Opmerking : hij is 
bakker 

Kaap -18- 

e Huwelijk 27 februari 1 785 in Lemmer Luitje 
Siebesz en Leeuwk Rintjes Bakker, beiden 
van Lemmer 

‚ Tjeerd Rintjes niet gedoopt te vinden, 
maar: 

e huwelijk 14 februari 1790 in Oosterlittens. 
Tjeerd Rintjes en Willemke Broers, beiden 
van Oosterlittens. Opmerking : hij is 
bakker 

  

 



Kaap -19-

• Hij is geen bakker, hij is huisman en heet 
Bakker!!!

• Kinderen gedoopt te Oosterlittens: Broer 
(1791), Rintje (1792) en Itske (1793, 1798) 
Zij gebruiken alledrie na 1811 de 
familienaam Bakker.

• Wederom een doop niet geregistreerd 
dus!

Kaap -19- 

e Hij is geen bakker, hij is huisman en heet 
Bakker!!! 

e Kinderen gedoopt te Oosterlittens: Broer 

(1791), Rintje (1792) en Itske (1793, 1/98) 
Zij gebruiken alledrie na 1811 de 
familienaam Bakker. 

, Wederom een doop niet geregistreerd 
dus!



Kaap -20-

• Groep 4: Gees Hessels, te Abbega

• Komen we nog op terug.

Kaap -20- 

, Groep 4: Gees Hessels, te Abbega 

e Komen we nog op terug.



Kaap -21-

• Groep 5: Grietje Atses, te Leeuwarden.

• huwelijk Woudsend 18 februari 1742. Atse 

Hissels en Hid Tjeerd beiden van 
Woudsend 

• Kinderen gedoopt Woudsend: Hitje (1742, 
1744), Grietje (1746), Hessel (1748), 
Jeltje (1752), Tjeerd (1755).

Kaap -21- 

, Groep 5: Grietje Atses, te Leeuwarden. 

e huwelijk Woudsend 18 februari 1/42. Atse 
Hissels en Hid Tjeerd beiden van 
Woudsend 

e Kinderen gedoopt Woudsend: Hitje (1742, 

1744), Grietje (1746), Hessel (1/48), 
Jeltje (1752), Tjeerd (1755). 

  

 



Kaap -22-

• Quotisatie 1749. Atse Hessels, 
Wymbritseradeel Plaats: Woudsend 
Omschrijving: smakschipper

Kaap -22- 

e Quotisatie 1749. Atse Hessels, 
Wymbritseradeel Plaats: Woudsend 
Omschrijving: smakschipper



Kaap -23-

• Groep 0. Reiner Tjeerds x Tryntje Hessels

• Groep 1. Feike Tjeerds x Janneke Imes.

• Groep 2. Sytse Tjeerds x Tetje Tjeerds.

• Groep 3. Itske Tjeerds x Rintje Johannes.

• Groep 5. Hitje Tjeerds x Atse Hessels

Kaap -23- 

Groep 0. Reiner 

Groep 1. Feike” 

Groep 2. Sytse Tjeerds x Tetje Tjeerds. 

Groep 3. Itske Tjeerds x Rintje Johannes. 

Groep 5. Hitje Tjeerds x Atse Hessels 

jeerds X Tryntje Hessels 

jeerds x Janneke Imes. 

  
 



Kaap -24-

• Namen te zoeken: Reiner, Feike, Sytse, 
Itske, Hidje

• huwelijk Woudsend 18 maart 1714. Tjeerd 
Reynders, van Woudsend, en Grietje 
Sytses.

• Kinderen gedoopt te Woudsend: Hitje 
(1715), ………. (1716), Reiner (1718), 
Sytse (1723 en 1726), Itske (1730) en 
Feike (1735).

Kaap -24- 

e Namen te zoeken: Reiner, Feike, Sytse, 
Itske, Hidje 

e huwelijk Woudsend 18 maart 1714. Tjeerd 
Reynders, van Woudsend, en Grietje 
Sytses. 

e Kinderen gedoopt te Woudsend: Hitje 
(1715), … … …. (1716), Reiner (1718), 
Sytse (1723 en 1726), Itske (1730) en 
Feike (1/35).



Kaap -25-

• Reiner Tjeerds x Tryntje Hessels als 
ouders van onze erflater. Beider familie 
erft ab intestato.

• Reiner Tjeerds familie is behandeld

• Tryntje Hessels afkomst dan?

Kaap -25- 

e Reiner Tjeerds x Iryntje Hessels als 

ouders van onze erflater. Beider familie 

erft ab intestato. 

, Reiner Tjeerds familie is behandeld 

e Tryntje Hessels afkomst dan”?



Kaap -26-

• Groep 4: Gees Hessels, te Abbega 

• Groep 5: Grietje Atses, te Leeuwarden, 
dochter van Atse Hessels en Hidje Tjeerds

• Zijn Gees Hessels en Atse Hessels
(Grietjes vader) misschien broer en zus 
van de moeder van de erflater, Trijntje 
Hessels?

• Grietje Atses zou dan erfgename via vader 
én moeder zijn.

Kaap -26- 

, Groep 4: Gees Hessels, te Abbega 

, Groep 5: Grietje Atses, te Leeuwarden, 
dochter van Atse Hessels en Hidje Tjeerds 

e Zijn Gees Hessels en Atse Hessels 
(Grietjes vader) misschien broer en zus 
van de moeder van de erflater, Trijntje 
Hessels’? 

, Grietje Atses zou dan erfgename via vader 
én moeder zijn. 

  

 



Kaap -24-

• Gees gedoopt Woudsend op 27 
september 1733 Dochter van Hessel Atses 
en niet genoemde moeder.

• huwelijk Woudsend 13 januari 1715. 
Hessel Atzes, van Woudsend en Hitje 
Cornelis, van Nieuw Brongerga.

• huwelijk Woudsend 29 juni 1732.Hissel 
Atses, van Woudsend en Aag Louwes 
afkomstig van Spaarndam. 

Kaap -24- 

, Gees gedoopt Woudsend op 27 
september 1733 Dochter van Hessel Atses 
en niet genoemde moeder. 

e huwelijk Woudsend 13 januari 1715. 
Hessel Atzes, van Woudsend en Hitje 
Cornelis, van Nieuw Brongerga. 

e huwelijk Woudsend 29 juni 1732.Hissel 
Atses, van Woudsend en Aag Louwes 
afkomstig van Spaarndam.



Kaap -25-

• Levensloop Hessel Atses.

• Trouwt in 1715, komt in 1722 te Nijehaske 
van Nw. Brongerga.

• Kinderen Nijehaske: Sybrich (1723) en 
Cornelis (1726)

• Kind Woudsend uit tweede huwelijk: Gees 
(1733) zie verder.

• Tryntje en Atse in periode 1715-1722 
geboren?

Kaap -25- 

e Levensloop Hessel Atses. 

e Trouwt in 1715, komt in 1722 te Nijehaske 
van Nw. Brongerga. 

e Kinderen Nijehaske: Sybrich (1723) en 
Cornelis (1726) 

e Kind Woudsend uit tweede huwelijk: Gees 
(1733) zie verder. 

e Tryntje en Atse in periode 1715-1722 
geboren? 

  

  

  

 



Kaap -26-

• huwelijk 15 februari 1761 in Woudsend 
Jan Hiddes en Geeske Hissels, beiden 
van Woudsend 

• Kinderen: Riemke (1762), Aag (1764) en 
Hidje (1771).

Kaap -26- 

e huwelijk 15 februari 1761 in Woudsend 
Jan Hiddes en Geeske Hissels, beiden 

van Woudsend 

e Kinderen: Riemke (1762), Aag (1764) en 
Hidje (1771).



Kaap -27-

• Aanvullend onderzoek is dus nodig.

Kaap -2/- 

e Aanvullend onderzoek is dus nodig.



Casus 2.

Een familie Jellema te Tzum en 
omstreken

Forum Tresoar 13 november 2007

Casus 2. 

Een familie Jellema te Tzum en 

omstreken 

Forum Tresoar 13 november 2007



Jellema -1-

• Geplaatst door ene “Jurjel” uit Emmeloord, 
denkelijk Jurjen Jellema.

• Zijn enige vraag, alle reacties, 8 in getal, 
zijn bij deze kwestie verzonden.

• NB: bij mijn telling waren er 373 van de 
855 forumleden met geen bijdragen, dus 0 
antwoorden.

Jellema -1- 

, Geplaatst door ene ‘Jurjel” uit Emmeloord, 

denkelijk Jurjen Jellema. 

e Zijn enige vraag, alle reacties, 8 in getal, 

zijn bij deze kwestie verzonden. 

, NB: bij mijn telling waren er 373 van de 

655 forumleden met geen bijdragen, dus 0 

antwoorden.



Jellema -2-

• Mijn broer en ik zijn bezig met onze stamboom: 

JELLEMA. 

Van het echtpaar Jelle Seerps (Sierooops) 

Jellema en Akke Cornelis zijn wij op zoek naar 

hun geboorte- en overlijdensgegevens (data, 

plaats). 

(I generatie) 

Misschien kan iemand ons op een spoor zetten. 

Jellema -2- 

e Mijn broer en ik zijn bezig met onze stamboom: 

JELLEMA. 

Van het echtpaar Jelle Seerps (Sierooops) 

Jellema en Akke Cornelis zijn wij op zoek naar 
hun geboorte- en overlijdensgegevens (data, 
plaats). 

(l generatie) 
Misschien kan iemand ons op een spoor zetten.



Jellema -3-

• Verdere info: Jelle is overleden in Meppel 
en Akke in Achlum. Hun 2 kinderen zijn: 
1. (Seerps) Sieroops Jellema. Hij is 
gedoopt op 29-03-1771 in Meppel 
2. Douwe Jelles Jellema, geboren in 1773 
in Meppel en overleden op 08-10-1933 in 
Achlum (II generatie) 

Jellema -3- 

, Verdere info: Jelle is overleden in Meppel 
en Akke in Achlum. Hun 2 kinderen zijn: 

1. (Seerps) Sieroops Jellema. Hij is 
gedoopt op 29-03-1771 in Meppel 
2. Douwe Jelles Jellema, geboren in 1773 
in Meppel en overleden op 08-10-1933 in 
Achlum (Il generatie)



Jellema -4-

• Gezien de naam van de tweede zoon en de locatie 

vermoed ik dat dit de doopakte van Jelle Seerps is:

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1732
Dopeling: Jelle
Gedoopt op 13 juli 1732 in 
Oosterend/Hennaard
Kind van Serp Douwes en Franske 
Hessels Fopma 

Jellema -4- 

e (Gezien de naam van de tweede zoon en de locatie 

vermoed ik dat dit de doopakte van Jelle Seerps is. 

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1 7/32 
Dopeling: Jelle 
Gedoopt op 13 juli 1732 in 

Oosterend/Hennaard 
Kind van Serp Douwes en Franske 
Hessels Fopma



Jellema -5-

• Dus hypothese: Jelle Seerps (Jellema) is 
een zoon van Seerp Douwes en Franske 
Hessels Fopma, en gedoopt op 13 juli 
1732 te Oosterend.

• Pro’s: *de naam Douwe komt terug.
• Contra’s: *geen dochter Franske; *een 

eindje uit de buurt; *doop is aan de vroege 
kant

Jellema -5- 

e Dus hypothese: Jelle Seerps (Jellema) is 

een zoon van Seerp Douwes en Franske 
Hessels Fopma, en gedoopt op 19 juli 
1732 te Oosterend. 

e Pros: “de naam Douwe komt terug. 

e Contra's: “geen dochter Franske; “een 

eindje uit de buurt; “doop is aan de vroege 

kant



Jellema -6-

• Mijn eigen conclusie: bewijs is niet met 

gegevens uit DTB’s sluitend te krijgen
• Dit nog gevonden:FRL V3, 29 maart 1792. 

Benoeming van Johannes Reins, huisman en 

leraar der mennisten te Tzum en van Reinder 

Rientses, huisman onder Dronrijp (ook 

doopsgezind) tot curatoren over Cornelis, Sjerp 

en Douwe Jelles, kinderen van Jelle Sierps en 

Acke Cornelis, beide overleden →

Jellema -6- 

° Mijn eigen conclusie: bewijs is niet met 
gegevens uit DTB 's sluitend te krijgen 

e Dit nog gevonden:FRL VS, 29 maart 1792. 
Benoeming van Johannes Reins, huisman en 

leraar der mennisten te Tzum en van Reinder 
Rientses, huisman onder Dronrijp (ook 

doopsgezind) tot curatoren over Cornelis, Sjerp 
en Douwe Jelles, kinderen van Jelle Sierps en 
Acke Cornelis, beide overleden >



Jellema -7-

• De curatoren volgen de overleden curator 
Cornelis Cornelis, huisman onder Tzum, 
op.

• Dus: waarschijnlijk heeft moeder Akke een 
broer Cornelis.

• Zowel Jelle Seerps als Akke Cornelis ruim 
voor begin BS overleden.

Jellema -/- 

e De curatoren volgen de overleden curator 
Cornelis Cornelis, huisman onder Tzum, 

op. 

e Dus: waarschijnlijk heeft moeder Akke een 
broer Cornelis. 

, Zowel Jelle Seerps als Akke Cornelis ruim 
voor begin BS overleden.



Jellema -8-

• Het collaterale element in deze kwestie: 

Baarderadeel Y2, folio 78, 22 

november 1779. Overleden te 

Wieuwerd op 1 september 1779 

Douwe Seerps. 

Jellema -8- 

e Het collaterale element in deze kwestie: 

Baarderadeel Y2, folio 78, 22 

november 1779. Overleden te 

Wieuwerd op 1 september 1/79 

Douwe Seerps.



Jellema -9-

• Zijn erfgenamen:

• -Hendrik Seerps te Bozum
-Hessel Seerps te Jorwerd
-Maayke Seerps, vrouw van Gosse Johans te Weidum
-Pytter Dirx, huisman te Weidum, als vader over zijn 
zoon Tjerk Pytters, bij Sibbeltje Seerps
-Seerp Harmens, Hendrik Harmens, Sible 
Harmens,Pytter Harmens, Froukje Harmens
-Antje Seerps, gesterkt met haar man Jelle Hessels te 
Arum
-Cornelis Cornelis, huisman te Tzum, als curator 
over de kinderen van wijlen Jelle Seerps te 
Tzum. 

Jellema -9- 

Zijn erfgenamen: 

-Hendrik Seerps te Bozum 
-Hessel Seerps te Jorwerd 
-Maayke Seerps, vrouw van Gosse Johans te Weidum 
-Pytter Dirx, huisman te Weidum, als vader over zijn 
zoon Tjerk Pytters, bij Sibbeltje Seerps 
-Seerp Harmens, Hendrik Harmens, Sible 
Harmens,Pytter Harmens, Froukje Harmens 
„nde Seerps, gesterkt met haar man Jelle Hessels te 
rum 

-Cornelis Cornelis, huisman te Tzum, als curator 
over de kinderen van wijlen Jelle Seerps te 
Tzum.



Jellema -10-

• Conclusie: de hypothese (van forumlid 
Saskia uit Lioessens) klopt.

• Akke Cornelis voorouders is een heel 
ander verhaal (maar ze zijn wel gevonden)

• Eigenlijk had de familie Agema moeten 
heten (in plaats van Jellema)

Jellema -10- 

e Conclusie: de hypothese (van forumlid 
Saskia uit Lioessens) klopt. 

e Akke Cornelis voorouders is een heel 

ander verhaal (maar ze zijn wel gevonden) 

, Eigenlijk had de familie Agema moeten 
heten (in plaats van Jellema)



Casus 3.

Johannes Jans 

van Oosterlittens

Casus 3. 

Johannes Jans 

van Oosterlittens



Johannes Jans -1-

• Forumvraag van Jeroen Hofstra

• In mijn kwartierstaat komt voor Johannes 

Jans. Ik ben op zoek naar zijn ouders.

• gedoopt op belijdenis te Oosterlittens 20-
5-1762.

• Johannes tr. Oosterlittens 26-10-1760 met 
Aafke Eelzes (1734-1778), dr. van Eelse 
Douwes en Antje Durks.

Johannes Jans -1- 

e Forumvraag van Jeroen Hofstra 

e In mijn kwartierstaat komt voor Johannes 
Jans. Ik ben op zoek naar zijn ouders. 

e gedoopt op belijdenis te Oosterlittens 20- 
5-1762. 

e Johannes tr. Oosterlittens 26-10-1760 met 
Aafke Eelzes (1734-1778), dr. van Eelse 
Douwes en Antje Durks.



Johannes Jans -2-

• Kinderen van het echtpaar: Jan, Antje, 
Tjaltje, Jantje, Aafke Johannes.

• Op 18-6-1799 wordt over Affke Johannes 
Hessel Jans, huisman te Tzum en 
halfbroer van wijlen Johannes Jans tot 
curator benoemd.

• huwelijk op 12 mei 1776 in Winsum: 
Hessel Jans van Ried en Foekjen Durks 
afkomstig van Winsum.
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1772 te Ried.
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• Het eerste dat me opvalt is het feit dat er 
geen kinderen van Hessel Jans en Foekje 
Dirks worden gedoopt. In de praktijk is dat 
bijna altijd een teken dat de echtelieden op 
leeftijd zijn. 
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• FRL UU3, folio 104 vso, 19 dec 1805. 
Gecompareerd de erfgenamen ex 
testamento van wijlen Hessel Jans, in 
leven huisman te Tzum, en aldaar 
overleden op 20 nov 1805.
Ook die van Foekje Dirks, in leven 
huisvrouw van Hessel Jans te Tzum, en 
ook aldaar overleden op 20 nov 1805. 
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• Eerste gedachte: hier moet een ongeluk 
zijn gebeurd.

• Archief van de Leeuwarder Courant: niets 
te vinden.

• Heeft iemand ooit een ongeluk o.i.d. in die 
oude kranten kunnen vinden?

Johannes Jans -6- 

, Eerste gedachte: hier moet een ongeluk 
zijn gebeurd. 

e Archief van de Leeuwarder Courant: niets 
te vinden. 

, Heeft iemand ooit een ongeluk o.i.d. in die 
oude kranten kunnen vinden?



Johannes Jans -7-

• We moeten maar gewoond doorzoeken 
met de hulp van bronnen die hun nut al 
hebben bewezen: de collaterale successie 
in dit geval dus.

• Er blijken aan Hessel Jans drie erfstaken 
te zijn!
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• HEN H, folio 156, 5 dec 1746. Op verzoek 
van Tomas Hendriks, koopman te 
Menaldum, als oom, wordt Mercus 
Hendriks, huisman te Welsrijp, curator 
over de (niet met naam genoemde) 
kinderen van wijlen Jan Wopkes bij zijn 
eerste vrouw Tjaltje Hendriks. Dit mede op 
verzoek van Jan Wopkes weduwe, Ytje 
Sjerks, om scheiding tussen haar en haar 
stiefkinderen te maken.
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• Doopsgezinde familie

• Thans aardig wat wetenswaardigheden

• Een enthousiaste Jeroen zegt er op terug 
te komen. 

• Tot op heden: stilte, stilte, stilte.

• Ik heb geen tijd om alle interessante 
dingen uit te werken. Einde vraag dus?
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Conclusies -1-

• Collaterale successie is een voorloper van 
de memories van successie; en wel de 
bijzondere vorm: “geen kinderen”

• De akten bieden veel kansen om mooie 
vondsten te doen, maar er is geen 
garantie op succes te geven.

• De bron wordt door onbekendheid én 
ontoegankelijkheid veel te weinig gebruikt.
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• Hoe verder in graden de erfgenamen zijn 
verwijderd van de erflater, hoe meer 
gegevens boven tafel kunnen komen.

• “overgeslagen” dopen kunnen worden 
aangewezen.

• Migratie van familieleden komt aan het 
licht

• Enzovoorts
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