Nakomelingen van Eelke Olferts
Voor Hindrik en Ulfert Sybolts de Jong, die beiden op eigen kompas zeer gedreven zijn in het
levend houden van de Koudumer historie.
Jan de Vries, mei 2012.1

I. Eelke Olferts, trouwt Ide.
20 okt. 1609, gereformeerde lidmaten Koudum; Eelke Olferts en Ide gehuwd, beiden lidmaat, wonend ‘Kerkeverndel’.

Uit dit huwelijk:
1.
Rienk Eelkes, volgt IIa.
2.
Olfert Eelkes, volgt IIb.

IIa. Rienk Eelkes, smid te Koudum, ged. Koudum 9 aug. 1607, trouwt 1. Koudum omstr. 1633
Wypk Bouwes, trouwt 2. Hylck Aukes.
16 maart 1633, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis van Rienk Eelkes, smid.
25 mei 1633, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis Wypk Bouwes gehuwd met Rienk Eelkes, hij is smid.
18 en 26 aug. 1633, kerkenraad Koudum; verzoening tussen Rienck en Olfert Elckes, met beijde haer wijven ende haeren
moeder, over een geschil en onlust tussen Rienck Elckes Smidt, met zijn huisvrouw enerzijds en diens broer Olfert Elckes
met zijn huisvrouw anderzijds. En dat deze kwestie niet alleen in woorden bestaende, maar zo hoog is opgelopen datse
hantbaerich tegen malcanderen geweest hebben. Dit tot grote schande en ergernis van de zwakken en vromen, die haer
hierin bedroeft hebben. Hun moeder is medeschuldig aan de onlust omdat zij het hield met de een en tegen de andere
was. De ergernis over de gebroeders groeide toen op dinsdag of woensdag toen er markt was in Koudum, zij in het
openbaar gecaest hebben. [Dit betekent mogelijk dat ze elkaar de maat namen, van met Middelnederlandse werkwoord
caestien.] De broers met hun vrouwen werden voor de kerkenraad ontboden, waar alleen Rienck verschenen is en
plechtig beterschap beloofde. Op 18 augustus is hem dit nogmaals gevraagd, na voorlezing van de verzoening, waerop
hij geantwoort heeft jae. Vervolgens, op 24 aug., twee dagen voor het Heilig Avondmaal, stemde Olfert Elckes ook in
met de verzoening (T 244-39 nr. 344A / 80v).
21 febr.1652, schuldbekentenis; Rienck Eelckes, smid te Koudum, ten gunste van Ockjen Jans weduwe van Thonis Elias
burgers van Stavoren, 150 gulden.2 (Tresoar 13-18 nr. 34 / 329).
18 juni 1654, schuldbekentenis; Rienk Eelkes te Koudum, getrouwd met Wypk Buwes, ten gunste van Elisabeth van
Dalen weduwe van zaliger Dirk de Leeuw te Amsterdam, 294 gulden wegens geleverd ijzerwerk, aldus overeengekomen
met-, en ondertekend in bijzijn van Gerard de Leeuw (Tresoar 13-18 nr. 34 / 502).
21 juli 1658, dopen Koudum; Dopeling: Aucke, zoon van Rienck Eelckes en Hylck Auckes.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Elcke Rienks, volgt IIIa.
2.
Bouwe Rienks, volgt IIIb.
3.
Epe Rienks, ged. Koudum 21 dec. 1645.
4.
Id Rienks, ged. Koudum 7 mei 1648.
5.
Fok Rienks, ged. Koudum 7 mei 1648.
6.
Pycke Rienks, ged. Koudum 17 juni 1649.

1

Sinds de eerste versie in 2012 is dit artikel voortdurend uitgebreid met nieuwe vondsten. In deze versie zijn nieuwe regesten te
herkennen aan de vette letters van de datum.
2
Gulden betekent in dit artikel de Caroli-gulden van twintig stuivers.
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IIb. Olfert Eelkes, herbergier in ‘De Witte Swaen’ te Koudum, ged. Koudum 9 sept. 1610, ovl.
na 1683, trouwt 1. Tot Jotgens, ovl. omstr. 1636; trouwt 2. Koudum 20 okt. 1639 Tietske
Douwes, ovl. voor 1658; trouwt 3. Koudum 29 aug. 1658 Trijntje Hilles, ovl. na 1683,
herbergierster te Koudum, weduwe van Bauke Geerts, ovl. voor 1657, veerschipper van
Koudum op Workum.
16 maart 1633, gereformeerde lidmaten Koudum; Olfert Eelkes en Tot Jotgens, beiden lidmaten.
28 febr. 1634, gereformeerde lidmaten Koudum; Olfert Eelkes en Tot Jotgens, beiden lidmaat, wonend Kerkebuurt.
1636, gereformeerde lidmaten Koudum; Olfert Eelkes.
5 maart 1650, schuldbekentenis; Baucke Geerts en Trijntje Hillesdr, echtelieden te Koudum, debet 200 gulde aan Claes
Heijneman en Fettie Wybesdr, eveneens echtelieden te Koudum, wegens geleverde Hollandse bieren. Het betrof een
afrekening van een kwestie van wanlevering en erreur in de reeckeninge. Het geld werd renteloos verstrekt en mocht
zolang onder het bedrijf blijven als de schuldenaren neringe van tapperij zullen doen. De akte is getekend met het merk
van Baucke die kennelijk niet kon schrijven en de handtekening van Trijntje (Tresoar 13-18 nr. 34 / 62).
8 april 1650, schuldbekentenis; Bauke Geerts, ordinaris schipper van Coudum op Workum, debet 100 gulden aan Aucke
Oeges en Trijntje Obbes, echtelieden, burgers te Workum, wegens een lening (Tresoar 13-18 nr. 34 / 202).
22 nov. 1655, schuldbekentenis; Pieter Jansen, schoenmaker te Koudum en Aeltje Gerrits, echtelieden, verklaren 25
gulden tegen een passende rente schuldig te zijn aan Olphert Eelkes en Tijets Douwes, echtelieden te Koudum.
Borgstelling van Úlke Jans, koopman te Koudum. Bekennen ons desen te vooren gelesen en onderricht te sijn alle argelist
en nieuwe invendinge geslooten des tot eenen waeren orconde, soo hebben wij Pijtter ende Ulke elx en in't sine met onse
handen onse mercken onder geschreven en voorts gebeden mr. Balthasar Hoffman, schooldiender in Coudum, dat hij
dese voor ons mede heeft onder geschreven. Akte geregistreerd 28 nov. 1656 (Tresoar 13-18 nr. 35 p. 117).
1 aug. 1657, schuldbekentenis; Trijntje Hilles, herbergiersche tot Coudum, weduwe van Baucke Geerts, mede namens
haar kind bij genoemde Baucke, debet 300 gulden aan Taed Rienx, biersteker te Staveren (Tresoar 13-18 nr. 35 p. 192).
13 aug. 1661, testament van den edele here dijckgraeff jhr. Hessel (Lolles) van Epema [...] sieck ende cranck te bedde
leggende. Erfgenaam o.a.: zijn neef Douwe (Seerps) van Epema, luitenant van een compagnie soldaten te voet. Deze
erfde: mijn hornleger met huisinge bomen en plantagie, waeronder den fenne, niet alleen achter huijs, maar oock mede
den fenne buijtendijck ende thien pondematen leggende op feensterfelt. Aan Freerk Alberts legateerde hij den huijsinge
ende stede die hij jegenwoordich bewoont, en aan Olphart Eelckes: Buijten sijn gedane diensten drie pondematen landts,
waarvan een Douwe Stromphoofs pondemate wert genaemt, ende den andere twie op feenstervelt leggende (Tresoar
14 EEE 2 / 328).
5 maart 1662, Kerkenraadsboek Koudum, afrekening van de armenvoogden; daerteboven is noch bij de arme voogden
ontfangen vijftien hondert car. gulden uijt handen vande erfgenamen van wijlen jhr. Hessel [Lolles] van Epema, in zijn
testament op sijn dood bedde gemaeckt, de armen besproocken. Van welcke vijftien hondert gulden door goedtvinden
vande arme voogden met malcanderen ses hondert car gulden zijn bestelt op renten aende kerckevoogden vande dorpe
Coudum, ten profijte vande armen, tegens, vier ten hondert, volgens obligatie. Ende noch ses hondert car. gulden op het
reversael van Freerck Alberts Schellinger verkochte huisinge aen Oplhert Eelckes, harbargier in de Swaen op Coudum
(Tresoar 244-39 nr. 345 / 521).
6 dec. 1669, rekeningen kerkvoogdij Koudum; betaelt aen Trijnke Hilles, ter saeke vertering van de leideckers doen sij de
haen op de kerke brachten, volgens quitancie 3 gulden 8 stuivers (SWF HON 10 nr. 2, afrekening 1669).3
27 april 1672, staat van het Zoutgeld Koudum; Olphert Eelkes aanslag 4 gulden, kapitaal 300 gulden (SWF HON nr. 18,
Staat van ’t Soutgelt).
April 1674, proklamatie H.O.N.;4 Taad Riencx inwoonster van Stavoren als koper van zeker huis en stede te Koudum inde
kerckebuiren, streckende voor van de halve straat tot achter aen de halve wegh. De executeur Lambertus Holwerda ten
zuiden [stem nr. 39] en Poppe Sjoerds erfgenamen ten noorden [stem nr. 40], belast met zes stuivers lasten en twaalf
stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus gekocht van Olphart Eelckes en Trijntie Hilles, echtelieden op Coudum, voor 1100
gulden. Ruardus Nicolai, secretaris en notaris te Hindeloopen protesteerde wegens de hypoptheek die hij op het pand
had. Nicolai dreef ook een bierhandel. Op 7 mei protesteerde buurman Lambertus Holwerda in judicia proosent die
versoeckt en beset ’t niaer van dese geproclameerde huijsinge als naestlegger. Hij gaf de koopschat in consignatie van
grietman Jongestal, met 9 zilveren ducatons en 125 gulden tot goedinge van ongelden. Genoemde Ruardus Nicolai stond
borg voor Holwerda en protesteerde tegen alle verder proklamaties. Op 5 september tekende hij een kwitantie voor
ontvangst voor het geld dat Holwerda aan de grietman in bewaring had gegeven (Tresoar 13-18 nr. 24 / 1).
12 dec. 1674, proclamatie H.O.N.; Eelcke Rienx en Wijts Bauckes echtelieden te Koudum, als kopers van een huis en
stede c.a. te Koudum in de Kerkeburen, schipper Rein Jurjens huis ten noordoosten, Sjouke Rutgers en Jarig Nolkes ten
3
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SWF is het gemeentearchief van Súdwest Fryslân.
HON is de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
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zuidwesten, strekkend voor van de halve straat tot achter aan de halve rijweg, belast met 6 stuivers en 1 1/2 stuiver
grondpacht aan Ruardus Nicolai. Aldus gekocht voor 200 gulden van Gerck Hiddes, mede als gelastigde van de
erfgenamen van Hidde Gerkes. Protesten en niaar van Sjouke Rutgers, Jurjen Jurjens namens zijn broer Rein.
Uiteindelijke koper werd Sjouke Rutgers (Tresoar 13-18 nr. 24 / 19).5
12 dec. 1674, proclamatie H.O.N.; Eelcke Riencx en Wytske Baukes, als kopers van zekere huizing en stede te Koudum
in de kerkeburen bewoond door Wibren Alberts, vrouw Rinia ten noordoosten, en de verkoper ten zuidwesten. Belast
met 6 stuivers floreen en 12 stuivers jaarlijkse grondpacht. Sampt mede dat inde selve huijsinge geen neringe van
Haerbarg ende Hollansche biertapperie gedaen sal mogen worden, als met consent van vercoper ende sijne successoiren
eijgenaers sijnde vande huijsinge daer de Swaen uwthangt daer aen staende. Aldus gekocht voor 750 gulden van
Ruardus Nicolai, konvooimeester te Hindeloopen (Tresoar 13-18 nr. 24 / 21).
26 mei 1677, proklamatie HON; Hylcke Douwes te Amsterdam als koper van vijftehalve pondematen maedlandt aen
twee stucken op Blockwar gelegen, gekocht voor 135 gulden van Olphart Eelkes en Trintie Hilles, echtelieden te Koudum
(Tresoar 13-18 nr. 24 p. 110).
20 dec. 1677, Hof van Friesland; Ruardus Nicolai, secretaris te Hindeloopen, namens Olphert Eelckes, herbergier te
Koudum, contra de deurwaarder Joachimus Gellij en Petrus Epema en Jacobus Spanga. De kwestie ging over onbetaalde
verteringen in de herberg van Olphert Eelkes genoten ten tijde van het opmaken van de inventaris van het sterfhuis van
Eelck van Aylva. [Okt. 1675] De gedaagden Epema en Spanga hadden zich voorgedaan als erfgenamen van Eelck van
Aylva. De deurwaarder had opdracht van het Hof van Friesland om de inboedel van het sterfhuis te inventariseren. In
zeven dagen tijd van 22 t/m 28 januari was voor 140 gulden verteerd door de deurwaarder en de beide andere
gedaagden. De deurwaarder zei gewoon in dienst te zijn geweest van het Hof en niet verantwoordelijk te zijn voor de
gemaakte kosten. De beide andere gedaagden waren ook niet van plan te betalen maer 't was soo, dat de gedaagden
hadden versocht de erfenisse te adieren [aanvaarden] onder beneficie van inventaris dockteren Spitholt en Rispens die
in qualiteit pure hadden geadieert ende erfgenamen waren geworden en daarom voor deze kosten moesten worden
aangesproken. De rechtbank stelde de herbergier in het gelijk (Tresoar 14 nr. 16546).
20 april 1683, testament van Fock Goyckes te Staveren, weduwe van Aucke Rinkes. Begunstigden: de kinderen van haar
zoon Goycke Aukes en van haar dochters Rinck en Jeltje Aukes. Het testament werd opgemaakt te Koudum bij notaris
Borus Heineman en getekend door de volgende getuigen: Olphert Eelckes, Gatse Fetses bakker, Luitcke Rinckes en
Jochum Jans, beiden schoenmaker, Cornelis Piers hospes, Lambertus Bos chirurgijn, alle op Coudum woonachtigh
(Tresoar 14 EEE 5 / 116).

Uit het eerste huwelijk:
1.
Renck Olferts volgt IIIc.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Douwe Olferts, volgt IIId.
3.
Bauke Olferts, ged. Koudum 16 okt. 1642.
4.
Jacob Olferts, ged. Koudum 11 sept. 1644.

IIIa. Elcke Rienks Reinners, ged. Koudum 1 dec. 1639, ovl. Amsterdam okt. 1698, begraven
Koudum, stuurman, makelaar te Amsterdam, trouwt omstr. 1663 Wyts Baukes, ovl. vóór
1718.
13 dec. 1663, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenissen van Eelke Rienx en Wytske Baukes.
5 juli 1667, verklaring; Eelke Reynders [tekent Elcke Reynckes], 26 jaar, stuurman, Bouwe Reynders [tekent Bouwe
Ryenckes], 25 jaar, hoogbootsman, beiden van Koudum, Witie Tjebbes [tekent Wydtie Tyebbesz], 35 jaar, timmerman,
opvarenden van 'de Schaapherder' van schipper Hylke Tietjes van Koudum, verklaren op verzoek van hun schipper, dat
ze ten anker liggende op de rede van Danzig getroffen werden door een extraorinaris harde storm uit het oost-noordoosten, die hen noodzaakte hun dagelijx touw te kappen. Hierdoor verloren ze 25 vadem touw en het anker. Naderhand
kochten ze deze zaken voor 16 rijksdaalders terug van een berger (SAA 5075 nr. 2877 / 452).6
27 april 1672, staat van het Zoutgeld Koudum; Eelke Rienx aanslag 4 gulden, kapitaal 300 gulden (SWF HON nr. 18, Staat
van ’t Soutgelt).

5
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Ondertekening verklaring d.d. 5 juli 1667 (SAA 5075 nr. 2877 / 452).
11 dec. 1684, uitspraak; Haeyttje Binckes en Elcke Reinners, beiden te Amsterdam, als goede mannen gekozen door Jan
Agges, Claas Bos en Paulus Verrijn, mede namens de andere reders van 'het Jonge Schaap' van schipper Euke Jarichs,
van Hindeloopen, versus genoemde Euke Jarichsz. Na beide partijen gehoord te hebben kwamen de comparanten tot
hun oordeel dat de schipper de heren Agges, Bos en Verrijn moet machtigen om van de heer Tjeerd van Alewa [Aylva]
en Barent Sevenaer te ontvangen soodanige somme van turffvracht als den schipper met 't schip verdient en
competerende is. Van deze ontvangsten dienen ze aan de schipper 1000 gulden te geven. Ze kunnen daarop 175 gulden
in mindering brengen, zijnde het bedrag van een vordering op Hendrik Haak die de schipper zelf moet zien te innen. Pas
in geval van wanbetaling kan de schipper dit bedrag ten laste van de rederij brengen. De schipper dient af te rekenen
met de bootsgezellen. 't Lootsmansgelt, vuur- en haelgelt mitsgaders de diensten, oncosten en tijd versuijm komen voor
rekening van de rederij (SAA 5075 nr. 5242A). Zie ook de machtiging van Euke Jarichsz d.d. 12 dec. 1684.
24 maart 1686, kwijting; Sipke Sipkes, voormalig schipper op 'de Propheet Moses' tegenwoordig te Amsterdam,
verklaart uit handen van Eelke Reijnders, makelaar, 775 gulden ontvangen te hebben van de gezamenlijke reders, voor
sijn jammelijk ongeval van't verliesen van sijn been in scheepsdienst veroorsaackt (SAA 5075 nr. 5246B).
20 juni 1688, kwijting; ondergetekenden, allen crediteuren van Adrian Hendricksz Korff, voormalig schipper op het
verkochte galjootschip 'Zee Fortuin', verklaren ontvangen te hebben uit handen van Eelke Reijnderts, makelaar te
Amsterdam en Tjaard Sibles, naar rato van hun vorderingen, alsulke somme van penningen als volgens repartitie daar
van gemaackt. En zij geven vrijwaring en kwijting (SAA 5075 nr. 5254).
19 april 1689, verklaring; Wybrand Cornelis, 55 jaar, Reyn Juriaens, 50 jaar beiden [koopvaardijschipper] van Koudum
en Eelke Reynderts, 49 jaar, makelaar te Amsterdam, verklaren op verzoek van Obbe Obbes, van Koudum, dat zij wijlen
de echtelieden Obbe Ippes en Tjerk Jacobs te Koudum goed gekend hebben, ook kennen ze Jacob Obbes, broer van de
rekwirant, die naar zij gehoord hebben is overleden. Zij verklaren dat genoemde Obbe Ippes en Tjerk Jacobs geen andere
kinderen hadden dan genoemde Obbe en Jacob en dat Jacob ongehuwd en kinderloos overleed en er geen andere
erfgenamen van hem in leven zijn. Gevende sij getuigen voor redenen van wetenschap langen tijd van jaaren met de
requirants vader en moeder familiaelijk tot Coudum te hebben omgegaen, verkeert en vrientschap gehouden, gelijk daer
na ook hebben gedaen met den voorschreven Jacob Obbes en nog doen met den requirant in desen (SAA 5075 nr. 5257B).
26 april 1695, machtiging; Eelcke Reynders, makelaar te Amsterdam machtigt Witske Baukes en Abe Eelckes, zijn
huysvrouw en soon respective, om zekere vorderingen, verband houdend met een lijfrente, te innen van Isaac Martijn
van Adius, infanterie-kapitein in het regiment van zijne vorstelijke doorluchtigheid, erfstadhouder en kapitein-generaal
van Friesland (SAA 5075 nr. 3854B / 320).
okt. 1698, boetes trouwen en begraven buiten Amsterdam; ontvangen van de volgende buite lijcke: Eelke Rijnders met
gevolg en 300 briekjens tot Coudum, 23 gulden [doorgehaald: tot Coudum].
1698, stemkohier Koudum; nr. 41 Wyts Bauckes.
8 mei 1712, gereformeerde lidmaten Koudum; Wytske Baukes, weduwe van Eelke Reiners, ingekomen van Amsterdam.
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Eelcke (Elcke) en Bouwe Rienksz schreven later hun naam als Rein(d)er(t)s (SAA 5075 nr. 5254, 2 juni 1688).

Uit dit huwelijk:
1.
Wypk Eelkes, ged. Koudum 16 juli 1671.
2.
Rinck Eelkes, ged. Koudum 27 juni 1675.
3.
Abbe Eelkes Rijnders, volgt IVa.

IIIb. Bouwe Rienks Rijenners, ged. Koudum 13 febr. 1642,
koopvaardijschipper te Koudum, trouwt Koudum 21 juli 1667 Ime Ages.

hoogbootsman,

11 dec. 1664, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis Bouwe Rienx.
27 april 1672, staat van het Zoutgeld Koudum; Buwe Rienx aanslag 4 gulden, kapitaal 1000 gulden (SWF HON nr. 18,
Staat van ’t Soutgelt).
22 april 1684, bevrachtingscontract; Christiaen Adriaens en Jan Raemburgh, kooplieden in compagnie te Amsterdam,
als bevrachters en Bouwe Rijenners van Koudum, schipper op de 'Juffrouw Anna Margaretha', van 96 x 23½ x 11¼ voeten
met een verdek van 4½. Van Amsterdam naar Riga en daar in de stad beladen met goederen en koopmanschappen met
bestemming Amsterdam, tot zoveel dat hij behoorlijk op de rede kan zeijlen, alwaer de verdere ladinge hem schipper sal
werden versorgtht. Vrachtprijs 1925 gulden met een kaplaken tot bevrachters discretie (SAA 5075 nr. 5240 /
ongenummerd; https://bit.pub/f/13.835.058.553.800).
12 okt. 1684, Sonttol 713920, Bowe Reinders, van Coudom, geladen met o.a. zout, kaas, traan en Rijnwijn, komend van
Amsterdam met bestemming Stettin [Szczecin].
27 maart 1685, verklaring; Jacob Sierixsen, van Vlieland, 29 jaar, stuurman, Seger Elderts, van Koudum, 45 jaar, kok, en
Pieter Ysbrands, van Medemblik, 28 jaar, bootsgezel, opvarenden van 'de Juffrouw Anna Margrieta', schipper de
eerzame Bouwe Reijnders, van Koudum, verklaren op verzoek van hun schipper dat zij op 30 okt. 1684 met hun schip
te Stettin op de rede kwamen, waar ze op 2 nov. begonnen te lossen en vervolgens 24 schok ganse kneppels innamen.
Zij hebben er lange tijd gelegen. Na 14 dagen vertrok het schip 'Oijevaer'. Eindelijk, op 3 dec. kregen ze hun lading in,
nadat door de schipper was geprotesteerd. Het weer vormde al die tijd dat zij onder de rede lagen geen beletsel voor
het laden. De bordingman vertelde dat de lading voor een deel nog niet gehouwen was. Na het verstrijken van de
overeengekomen ligdagen was de wind goed om te vertrekken, maar een dag na vertrek kregen ze tegenwind en sij in
de Sond komende 14 dagen na de wind hebben moeten wagten. Op 3 jan. 1685 kwamen ze in het Vlie, waar ze vanwege
ijsgang met groot gevaar voor schipbreuk moesten wachten en een zwaar touw grootelijx is beschadigt (SAA 5075 nr.
5243). Van de terugreis is geen Sontpassage aangetroffen.
6 aug. 1686, bevrachtingscontract; Dirck Boendermaker en compagnie, kooplieden te Amsterdam, als bevrachters en
Bouwe Reynders, van Koudum, schipper op 'de Juffrouw Anna Maria' van 96 x 23½ x 11¼, en boven 5 voeten. In ballast
naar Riga, goederen laden voor Bordeaux in Frankrijk, lossen, en laden met wijnen, brandewijnen en pruimen, tot de
volle bequame ladinge, maar maximaal 30 stukken pruimen, alles bestemd voor Amsterdam, Rotterdam of Zeeland.
Vrachtprijs per uitgeleverd vat te Amsterdam of Rotterdam 15 gulden en te Zeeland 5 stuivers meer, mits er pruimen
bij de vracht zitten, anders dezelfde prijs. Vier oxhoofden wijn is gelijk aan 1 vat en 5 stukken brandewijn of pruimen
gerekend voor 2 vaten. En daar en boven tien ducatonnen voor den schipper tot een caplaken. Als de schipper het
raadzaam vindt om komend van Riga eerst Texel in te komen, zal hij met het eerstvolgende konvooi zijn reis vervolgen.
Op de bestemming kan de schipper zoveel van zijn vrachtgeld opeisen als nodig voor scheepsbehoeften, en niet meer,
te rekenen volgens de dan te Amsterdam geldende wisselkoers (SAA 5075 nr. 5247B).
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Bouwe Rijenders 6 aug. 1686 (SAA 5075 nr. 5247B).

Uit dit Huwelijk:
1.
Wypk Bouwes, trouwt Doede Pieters, volgt IVc.
2.
Lits Bouwes, ged. Koudum 3 dec. 1670, trouwt Koudum 18 febr. 1694 Sipke Lolles,
koopvaardijschipper te Koudum.
11 april 1704, bevrachtingscontract; Pieter Kalckberner jr. als bevrachter en Sipke Lolles van Koudum, schipper
op het fluitschip 'Anna Dorothea' van ong. 155 lasten (SAA 5075 nr. 4200 / 1197).

3.
4.

Hylck Bouwes, volgt IVb.
Reynder (Rienk) Bouwes, stuurman, koopvaardijschipper, ged. Koudum 27 maart 1681.
31 mei 1709, machtiging; Reynder Bouwes, die na het overlijden van Doede Pieters als schipper is aangesteld op
'de Elias', machtigt Abbe Eelkes Reinders om namens hem de vrachtprijs te innen die Doede Pieters op zijn laatste
reis verdiend heeft (SAA 5075 nr. 7289 / 499).

5.

Age Bouwes, ged. Koudum 27 juli 1690.

IIIc. Renck Olferts, geb. voor 1639, trouwt Koudum 23 dec. 1655 Pieter Euwes, ovl. voor
1668, trouwt 2. Koudum 12 juli 1668 Jacob Wouters, weduwnaar van Kancke Pieters, ovl.
voor 1668.
10 febr. 1656, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenissen van Pieter Euwes en Rennicke Olpherts, gehuwd.
3 okt. 1658, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Jacob Wouters, jongeman.
3 okt. 1658, gereformeerde lidmaten Koudum; ingekomen Kancke Pieters, weduwe.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Eelke Pieters, ged. Koudum 31 aug. 1656.
2.
Doede Pieters, volgt IVc.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Toth Jacobs, ged. Koudum 2 mei 1669.
4.
Geert Jacobs, volgt IVd.
5.
Eelke Jacobs, volgt IVe.
6.
Fed Jacobs, ged. Koudum 2 juli 1676.

IIId. Douwe Olferts, ged. Koudum 21 febr. 1641, hoogbootsman, trouwt Koudum 9 dec. 1660
Eelk Sybrens ovl. 1697.
30 juni 1662, verklaring; de comparanten Cornelis Floris, van Graft, 33 jaar, timmerman; Douwe Olpherts, van Koudum,
22 jaar, hoogbootsman; Imme Jans, van Koudum, 44 jaar, kok; en Stoffel Jans, 36 jaar, bootsgezel; opvarenden van het
schip 'de Hopkoper' van Rincke Douwes van Koudum, verklaren op verzoek van genoemde schipper dat zij op 17
november van het vorige jaar met het genoemde schip ong. 6 mijl benoorden Bergen, met 5 touwen aan de eilanden
vast lagen, bij een extraorinaris harde storm uit het zuidwesten. 's Nachts kwam van de andere kant van het eiland het
schip 'de Gecroonde Jager' van Tjaard Formers aandrijven, welck schip tegen de klippen int korte aen duysent stucken
geraeckte. Ze wisten diverse goederen te bergen als een partij talk, een pak gemaakte klederen, een klein pakje met
zijden stoffen, een ton met rode barber, een ton met beverwol en een kas kaarsen. Daarnaast namen ze alle opvarenden
van het schip aan boord. Met zes man in een boot waren ze naar het wrak gevaren om touwen en riemen van boord te
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halen en indien mogelijk een vaatje geld te bergen. Met groot pericul van hun leven, met touwen om de middel 't selve
geld hebben geborgen, sijnde in een mat gepackt, 'twelck stont op een kleyn hoeckje van 'twrack, van't achterschip. Als
zij daar niet gelegen hadden met hun schip zou geen stuiver van het wrak geborgen zijn (SAA 5075 nr. 2883 / 427).
4 mei 1662, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Douwe Olferts, jongeman.
22 juni 1676, nedergerecht H.O.N.; Eelck Sibrens, gesterkt met haar schoonvader Olphert Eelckes accuseert Judijt
Foeckes (Tresoar 13-18 nr. 4 / 245).
1695, gereformeerde lidmaten Koudum; Douwe Olferts en Eelk, beiden lidmaten, wonende Kerkebuurt. Eelk ovl. 1697.

Uit dit huwelijk:
1.
Sybren Douwes, ged. Koudum 15 maart 1663, ovl. voor 1724, trouwt Koudum 8 dec. 1695 Nies
Symens, ged. Koudum 13 april 1673, dochter van Symen Hylkes en Syts Claeses.
23 maart 1724, registratieboek HON, schuldbekentenis d.d. 22 maart 1724; Nies Symens, weduwe van Sybren
Douwes, mede namens haar kinderen bij genoemde Sybren, bekent 280 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig
te zijn aan Fonger Idses en Aaltje Fetses, echtelieden te Koudum, uijt oorzake van getauxeerde en bij mij
overgenomen winckelwaren op den 1 febr. 1720 bestaande in saeijen, baeijen, sargies, linnen, toppen, coorde,
garens en wat dies meer is, bij wijlen Wyb Cornelis metter dood naagelaten (Tresoar 13-18 nr. 38 / 390).

2.

Tietj Douwes, ged. Koudum 8 sept. 1667, ovl. voor 1719, trouwt Koudum 18 dec. 1698 Sierk
Baukes, ovl. omstr. 1719, bijzitter HON, zoon van Bauke Sierks en Jel Scheltes. Van dit echtpaar
zijn geen kinderen bekend.
24 nov. 1719, weesboek H.O.N.; inventarisatie van het sterfhuis van Sierk Baukes ovl. te Koudum, bijzitter van
HON, weduwnaar van Tietj Douwes, op verzoek van Auke Folkerts en/of diens gelastigde Meeuwis Yges, die
samen met secretaris Jan Galtema de curatoren zijn van Jel en Folkert Rienks, kinderen van wijlen Rienk Baukes
en Tiertke Tjernes en voor 2/3 erfgenaam van genoemde Sierk en Piebe Gatses en Eelke Jacobs als curatoren van
Eelk, Piebe, Geeske en Douwe Wynes, kinderen van Elske Piebes; en Nies Symens namens haar kinderen Eelk,
Hylke en Douwe Sybrens bij wijlen haar man Douwe Sybrens. In de boedel o.a.: zeker huis met schuur, groede
en nieuwland aan de Symkewal, het deel door Sierk Baukes bewoond ontruimd en nog bewoond door Jel Broers;
1/48 part scheeps in de 'Grauwe Valck' van schipper Ids Fongers; een part scheeps in een loodsschuite van
schipper Jacob Sybrands van Vlieland (Tresoar 13-18 nr. 18).

3.

Wyne Douwes,volgt IVf.
Tietj Douwes en Sierk Baukes woonden in het commandeurshuis aan het
huidige Murk Lelspad. Stemkohier Koudum nr. 29, een huis.
1640, eigenaar Douwe Benckes weduwe, gebruiker Ulke Ockes.
1698, eigenaar en gebruiker Rieuwert Oeges.
1708, eigenaar en gebruiker Sierck Baukes.
1718, eigenaar en gebruiker Sierck Baukes.
1728, eigenaar Jel en Folkert Rienks, gebruiker Sjoerd Yges.
1738, eigenaar Jel en Folkert Rienks, gebruiker Minne Murks.
1748, eigenaar Jel en Folkert Rienks, gebruiker Auke Volkerts.
1758, eigenaar Jel Rienks, gebruiker Sybren Roelofs.
1778, eigenaar Jel Rienks, getr. met Bauke Sipkes, gebr. Sybren Joostes.
1788, eigenaar Bauke Sipkes, gebr. Bauke Pieters.

IVa. Abbe Eelkes Rijnders,
koopman te Amsterdam,
ged. Koudum 28 jan. 1677,
daar
ovl.
1746,
ondertrouwt Amsterdam 2
dec. 1701 Elisabeth Constant, geb. Middelburg, begraven Amsterdam 17 maart 1728,
weduwe van Cornelis Ploeger, dochter van Pieter Constant, koopvaardijschipper,
gouverneur van Tobago, kapitein-ter-zee, en Tanne Blanckebyle.7
11 dec. 1657, transport; Simon Pereira en David Pereira van de Portugese natie, inwoners van Amsterdam, als verkopers
van 134 rollen tabak en 3 balen laken, door genoemde comparanten te Martinique geladen in het schip 'de Oijevaar'
van schipper Pieter Constant, voor 800 gulden aan Jacob Volmaen (SAA 5075 nr. 1514 p. 186).
4 febr. 1695, verklaring; de heer Abbe Eelkes, koopman te Amsterdam, verklaarde dat de 12 tonnen Sint Ubes Sout,
gemerkt met ST en de pakke tabak gemerkt SLW, die hij ongeveer drie maanden geleden geladen heeft in het schip ‘St.

7

Pieter Constant (ovl.1683) was een van de kapiteins van Jacob Benckes tijdens diens expeditie naar West-Indië in 1676-1677. Na
zijn overlijden trouwt Tanne Blanckebyle (ovl. 1706), Amsterdam 19 okt. 1689 Jan Erasmus Reyning, voormalig kaapvaarder in WestIndië en een van de andere kapiteins tijdens deze expeditie (Jan de Vries, Verzwegen zeeheld, Jacob Benckes (1637-1677) en zijn
wereld (Zutphen 2018) zie aldaar de index).
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Pieter’ van schipper Eelke Douwes, beiden van Christiana [Oslo], voor rekening waren van de weduwe van zaliger
Soerren Laensen, koopvrouw te Outsoen (SAA 5075 nr. 3872 / 120).
11 okt. 1697, ondertrouw Amsterdam; Cornelis Claesz Ploeger van Philp en Elisabeth Constant, jongedochter van
Vlissingen, wonend op Kattenburg.
20 dec. 1700, overeenkomst; Harmen Backer, koopman in Tønsberg Noorwegen, verkoopt aan Abbe Eelkes, koopman
te Amsterdam een scheepslading hout. Te leveren zodra de schepen in 1701 op Noorwegen beginnen te varen. Er zal
nieuw en vers gehouwen hout geladen worden. De overeenkomst bevat een prijslijst (SAA 5075 nr. 5286 / 1631).
2 dec. 1701, ondertrouw Amsterdam, Abbe Eelkes Reynders van Coudum, commissarien koopman, 24 jaar, wonend op
het nieuwe eiland, geassisteerd met zijn moeder Pieternella Bauckes, en Elisabeth Constant van Middelburg, 25 jaar,
wonend op de Keizersgracht, geassisteerd met haar moeder Tanne Blonkebielle.
8 dec. 1702, transportakten Amsterdam voor 1811;8 bij executie verkocht voor 660 gulden aan Abe Eelkes Reijnders een
spiegelschip met opstaand en lopend want, zijnde een Zweeds maaksel genaamd ‘St. Andries’, toebehoord hebbende
aan schipper Andries Dirks van Stokholm.
11 april 1705, bevrachtingscontract; Abbe Eelkes Rijnders als bevrachter voor rekening van Andries Thomas Blicks,
burger en koopman te Fredrixhal [Halden] in Noorwegen en Jens Ibsen van Ootmarsen schipper op 'de Juffrouw
Catharina' 122 x 21 7/8 x 12 1/2 voeten. Hout laden in Fredrixhal voor Amsterdam. Vrachtprijs 1800 gulden en evt. 100
gulden extra voor de schipper als ook de voering benut mag worden (SAA 5075 nr. 7277 / 95).
11 mei 1705, bevrachtingscontract; Abbe Eelkes Rijnders als bevrachter en Bauke Pieters van Hindeloopen, schipper op
de ‘Juffrouw Ingena' van 131 x 28 x 13 voeten. Met de ingeladen stenen en dakpannen, met het eerste konvooi naar
Fredrixhal in Noorwegen, lossen en herladen met houtwaren, tot een diepgang van het schip van voor 13 en achter 15
1/2 voeten. Vandaar naar het Soenwater en met het Noords konvooi of met een konvooi vanuit de Sont retour naar
Amsterdam. Vrachtprijs 4500 gulden en een kaplaken van 10 ducatons voor de schipper (SAA 5075 nr. 7277 / 125).
11 mei 1706, begraven Amsterdam, Oude Kerk; Tanne Blanckebyle, van 't N [ieuwe] Lant, 8 gulden.
11 febr. 1710, insinuatie; Abbe Eelkes Rijnders, reder van het galjootschip 'het Luipaard' tegen koopman Dirk van
Tietsen. Deze heeft zich niet gehouden aan de overeengekomen chertepartij. In Windau zijn slechts 24 last pek geladen
en 5 last rogge in plaats van de volledige lading (SAA 5075 nr. 3005 / 411).
3 juni 1710, transport; Igle Auckes namens de weduwe van Evert Jans en namens Wybrand Rinners, beiden te Harlingen,
als verkoper en Abbe Eelkes Rijnders als koper van 1/16 part in het galjoot- of kofschip 'de Goudeman' voor 278 gulden,
van schipper Jarig Benckes van Molkwerum (SAA 5075 nr. 7292 / 305).
14 dec. 1712, testament van Abbe Eelkes Reynders (tekent Rijnders) en Elisabeth Constant, echtelieden te Amsterdam,
wonend op de binnenkant van het Nieuwe Eiland. Het graf in de Oudezijdskapel op nr. 111, mag gedurende 30 jaar na
de dood van de langstlevende niet geruimd of verkocht worden (SAA 5075 nr. 4671 / 426, nts. Joannes Backer).
13 febr. 1717, 3e proclamatie; de heer A. Eelkes Reiners te Amsterdam, als koper van zekere heerlijke stemgerechtigde
huizing in de gebuurte van Coudum, bestaand uit verscheidene kamers en keuken met bak, een hovinging en plantage
c.a., thans bewoond door Reintien Geertsma. Vrij van floreen. Schellinger ten oosten, de proklamant zelf ten westen,
de weg ten zuiden en ten noorden. Aldus gekocht voor 555 gulden van Wibrand van Loon, notaris te Bolsward, als
curator van de boedel van wijlen de bijzitter Alexander Sanders. Het betreft het huis met stem nr. 42 (T 13-18 nr. 25 /
330).
1718, stemkohier Koudum; nrs. 41 en 42 Abbe Eelkes Reyners, eigenaar en gebruiker.
17 maart 1728, begraafregisters Oudezijds kapel te Amsterdam; begraven Elisabeth Constant, weduwe van Abbe Eelkes
Rijnders, wonend op de binnenkant van 't nieuw eyland. Eigen graf nr. 111. Laat minderjarige kinderen na.
8 juli 1728, procuratie; sinjeur Dirk Hinloopen, koopman te Workum, mede als voogd van de minderjarige kinderen van
wijlen Claas Hinlopen en als representant van Durk en Claas Hinloopen, voorheen kooplieden in compagnie, machtigt
sinjeur Abbe Eelkes Rijnders te Amsterdam, om namens genoemde Durk en Claas Hinloopen, bij hun debiteuren te innen
alle uitstaande tegoeden uit hoofde van geleverde houtwaren of bijlbrieven, bodemerijbrieven of andere
scheepsbrieven en hen daarin zo nodig in rechte te vertegenwoordigen (SAA 5075 nr. 9320 / 3643).
28 aug. 1734, kwitantie voor de ontvangst van 4000 gulden en goud, juwelen en kleinoden ter waarde van 2500 gulden.
Door Paulus Surirey en Elisabeth Reijnders, echtelieden gegeven aan Abbe Eelkes Reijnders. E.e.a op grond van het
mutueel testament d.d. 14 december 1712 voor nts. Joannes Backer, van genoemde Abbe en wijlen zijn vrouw Elisabeth
Constant, ouders van genoemde Elisabeth, en conform de huwelijkse voorwaarden tussen eerstgenoemde
comparanten d.d. 10 mei 1734 (SAA 5075 nr. 9036 akte 66).
19 maart 1737, testament van Abbe Eelkes Rijnders, wondende op de binnenkant van het nieuw Waals eiland te
Amsterdam; zijn erfgenamen waren dochter Elisabeth Rijnders, gehuwd met Paulus Surirey, die hij 6500 heeft voldaan
voor haar moederlijke erfenis volgens akte d.d. 28 aug. 1734 voor nts. Casparus van den Broeck, en zijn zoon Eelke

8
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Rijnders, die van zijn moeders goederen een zelfde bedrag dient te ontvangen. Deze erfde tevens de plaats te Koudum
(SAA 5075 nr. 9131 / 1115).
8 april 1746, weesboek HON; inventarisatie van het sterfhuis van de heer Abe Eelkes Reinders te Koudum, op verzoek
van de curatoren kapitein Auke Volkerts en schipper Evert Symens, beiden te Koudum, mede als executeurs van de
boedel, vervangend de persoon van Pieter van Castricum te Amsterdam, mede executeur, ten overstaan van Eelke
Reyners, zoon van de overledene. In de boedel o.a. een huis te Amsterdam en een huis te Koudum. Een schuld van 5529
gulden aan Joannes en Floris Bontekoning wegens geleverde houtwaren (Tresoar 13-18 nr. 20 / 21).
13 dec. 1746, transportakten Amsterdam voor 1811; kapitein Auke Volkerts te Koudum, gevolmachtigde van Eelke
Rijnders en Evert Symens, beiden te Koudum, bij testament van Abbe Eelkes Rijnders d.d. 19 maart 1737 voor notaris
Jan Ardinois verleden, aangewezen als executeurs van genoemd testament van wijlen Abbe Eelkes Rijnders, die op 23
febr. 1712 eigenaar werd van een huis en erf op de binnenkant van het Nieuwe Eiland, het vijfde huis van de nieuwe
waterkering, daer 't Huys Egmond boven de deur staat, dat nu publiekelijk geveild is en gekocht door Jan Grauw.
19 okt. 1747, afrekening gevoerde curatele door de heer Eelke Reijnders, kapitein Auke Folkerts en schipper Evert
Symens, allen te Koudum, als curatoren ex testamenair (19 maart 1737 en 22 febr. 1746) van de boedel van wijlen de
heer Abe Eelkes Reijnders, sinds zijn overlijden. In presentie van secretaris Jan Galtema met procuratie van Elisabeth
Reijnders, een dochter van de overledene. De opsomming bevat o.a. 14 dec. 1746, ontvangen 9420 gulden als opbrengst
van de verkoop van het huis Egmond in Amsterdam en 1424 gulden van Jan Galtema voor publijcque venditie van het
huis te Koudum; 568-16-0 van dr. Binkes te Workum, koopman in houtwaren, voor vereffening van de rekening courant
geleverde houtwaren, een debet post van koopman Hylke Idses te IJlst voor geleverde houtwaren [grotendeel
onleesbaar]... seer onwis sijnde ofwel oijt ijts sal becomen werden, is daarom gemeen gelaten De totale opbrengst van
de boedel bedroeg 17448-18-8. Bij de uitgaven o.a.: 29 juni 1746 20-3-0 betaald aan Jurjen Thomas [chirurgijn te
Koudum] voor geleverde medicijnen; 5529-7-0 betaald aan Johannes en Floris Bontekoning wegens vereffening. Een
grafstee in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam bleef onverkocht, deze erfde Eelke Reijnders, evenals de vordering op
Hylke Idses te IJlst (T 13-18 nr. 23 / 306v).

Ondertekening van het testament d.d. 12 dec. 1714 (SAA 5075 nr. 4671 / 426).

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend. Vier zijn jong overleden en begraven te Amsterdam:
22 nov. 1707, begraven Amsterdam Oudezijds Kapel, 't Kint van Abbe Reijnders, op de Binnenkant van 't Nieuwe Lant,
no 111, 4 gulden.
27 sept. 1709, begraven Amsterdam Oudezijds Kapel, 't Kint van Abbe Reijnders, op de Binnenkant van 't Nieuwe Lant,
no 111, 4 gulden.
26 okt. 1711, begraven Amsterdam Oudezijds Kapel, Kint van Abbe Reijnders, op 't Nieuwe Lant, Binnenkant, no 111, 4
gulden.
1 juni 1712, begraven Amsterdam Oudezijds Kapel, Het kint van Abbe Rijnders, op 't Nieuwe Lant, bij de blockemakers,
no 111, 4 gulden.

1.

Eelke Abesz Rijnders, ged. Amsterdam 8 april 1703, ovl. Koudum 15 juni 1757, had een relatie
met Alida Drees.
8 april 1703, dopen Amsterdam Oudezijds Kapel; gedoopt door dominee Swalmius, Eelke, zoon van Abbe Eelkes
Rijnders en Elisabet Konstandt, getuigen Pietertje Beuckes9 en Willem van Os.
18 febr. 1747, 3e proklamatie; Jan Galtema te Koudum in qualiteit als koper van zekere grote huizing en stede,
met diverse boven en beneden kamers, keuken, kelder, put en bak, een hof met bomen en plantage, in de
gebuurte van Coudum, zoals bewoond door de heer Eelke Reijnders en per mei 1747 vrij van huur; met een groot

9

Mogelijk Pietertje Benckes (1675 - voor 1717), getrouwd met Pieter Poulus de Jongh uit Workum.
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pondemaat land op Veensterveld. Gezamenlijk belast met 14 stuivers floreen. Aldus gekocht voor 1450 gulden
van de heer Eelke Reijnders. Het betreft het huis met stem nr. 42 (T 13-18 nr. 26 / 124v).
25 juli 1757, collateraalboek H.O.N; Alida Drees te Koudum, als aangever van het overlijden aldaar op 15 juni
1757 van de heer Eelke Reynders, sijnde de comparante de overledene vriend dog ex testamento erfgenaam van
deselve. De waarde van de erfenis werd getaxeerd op ruim 5000 gulden inclusief een huis inde gebuurte van
Koudum. Alida, ongehuwde dog meerderjarige dogter tekende de aangifte en de inventarisatie met een kruis (T
13-18 nr. 43 / 94v).

2.

Pieter Constant Rijnders, ged. Amsterdam 12 okt. 1704, jong ovl.
12 okt. 1704, dopen Amsterdam Oosterkerk; Pieter Constant, zoon van Abbe Eelkes Reijnders en Elisabeth
Constant. Doopgetuigen Seeger Krab en Tanne Blonkebiele.

3.

Cornelis Abesz Rijnders, ged. Amsterdam 17 maart 1706, jong ovl.
17 maart 1709, dopen Amsterdam Zuiderkerk; Cornelis, zoon van Abbe Eelkes Reijnders en Elisabeth Constant.
Doopgetuigen Willem van Os en Constantia Constant.

4.

Anna Pietranella Rijnders, ged. Amsterdam 21 dec. 1707, jong ovl.
21 dec. 1707, dopen Amsterdam Zuiderkerk; Anna Pietranella, dochter van Abbe Eelkes Reijnders en Elisabeth
Constant. Doopgetuigen Seeger Krab en Pietranella Geens.

5.

Pieter Abesz Rijnders, ged. Amsterdam 2 juli 1710, jong ovl.
2 juli 1710, dopen Amsterdam Zuiderkerk; Pieter, zoon van Abbe Eelkes Reijnders en Elisabeth Constant.
Doopgetuigen Constantia Constant en Seeger Crab.

6.

Elisabeth Rijnders, ged. Amsterdam 4 nov. 1711, trouwt Amsterdam 14 mei 1734 Paul Marinus
Surirey de Saint Remy, ged. Amsterdam 5 jan. 1702, zoon van Isaac Suriré en Anna Davois.10
4 nov. 1711, dopen Amsterdam Zuiderkerk; Elisabeth, dochter van Abbe Eelkes Reijnders en Elisabeth Constant.
Doopgetuigen Constantia Constant en Pieter Loquet.
14 mei 1734, ondertrouw Amsterdam; Poulus Surirey van Amsterdam, 30 jaar, wonend de Waal, met zijn vader
Isaak Surirey te ’s Gravenhage, en Elisabeth Reynders van Amsterdam, 22 jaar, wonend het Nieuwe Land, met
haar vader Abbe Elcke Reijnders.

IVb. Hylck Bouwes, ged. Koudum 6 aug. 1676, ovl. tussen 1728 en 1732, trouwt Koudum 20
maart 1698 Jan Harmens, schipper te Koudum, ovl. voor 1728.
1695, 1698, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Hylk Bouwes.
1700, 1701, gereformeerde lidmaten Koudum; Hylk Bouwes. De man werd vermist.
10 juli 1706, nedergerecht HON; Sipke Reyties te Warns, erfgenaam van zijn tante Pieter Sipkes, in leven getrouwd met
Tjerne Broers, contra Hidde en Jan Scholtes, Hylk Bouwes getrouwd met Jan Harmens, allen te Koudum. Comparitie
voor een commissaris (Tresoar 13-18 nr. 13 / 249).
9 nov. 1709, rechtbank HON; Sipcke Reyties te Warns, met handlichting van het Hof van Friesland als universeel
erfgenaam van zijn tante Pieter Sipckes, contra Hidde en Jan Scholtes en Hylck Bouwes, getrouwd met Jan Harmens.
Gedaagden moesten 1900 gulden met rente terugbetalen die zij op 21 febr. 1705 als fidei commissaire erven van wijlen
Tjerne Broers hadden ontvangen in debite van de eiser (Tresoar 13-18 nr. 13 / 255).
April 1714, proklamatie H.O.N.; Jan Harmens, schipper te Koudum en Hylk Bouwes, echtelieden, als kopers van zekere
huizing en stede met een stukje groede, gelegen aan de straat in den buirte van den dorpe Coudum. Aldus gekocht voor
100 zilveren ducatons van Jantje Gerrits, cum marito gesterkt (Tresoar 13-18 nr. 25 / 311).
1718, 1728, gereformeerde lidmaten Koudum, Hylk Bouwes, weduwe.

Uit dit huwelijk:
1.
Bouwe Jans, ged. Koudum 23 nov. 1700.
2.
Harmen Jans, grootschipper te Koudum, ged. Koudum 7 nov. 1706, trouwt Koudum 11 jan.
1728 Rynsk Idses, ged. Koudum 6 nov. 1707, ovl. voor 1787, dochter van Ids Fongers,
koopvaardijschipper te Koudum en Goeydt Reyns.11
22 febr. 1728, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Harmen Jans.
30 april 1732, registratieboek HON, schuldbekentenis d.d. 29 april 1732; Rinke Jans te Koudum, weduwnaar van
Rink Doedes, mede namens zijn kinderen bij Rink, bekent 200 gulden tegen een passende rente schuldig te zijn
10

Een protestante tak van deze Franse familie vestigde zich in de zeventiende-eeuw in Nederland. Informatie beschikbaar op: surireyde-saint-remy.e-monsite.com/ (Laatst geraadpleegd 7 april 2014).
11
Zie voor vervolg: P. Boersma, Kwartierstaat van Wietze Jacob Boersma (nr. 160), beschikbaar op: home.kpn.nl/pboersma.001/v/vfrm3.htm (Laatst geraadpleegd 9 sept. 2013).
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aan Harmen Jans te Koudum, als erfgenaam van wijlen zijn ouders Jan Harmens en Hylk Buwes, wegens contant
geld, op 4 nov. 1725 ontvangen door Rink Doedes van Hylk Buwes (Tresoar 13-18 nr. 38 / 456).
1735, gereformeerde lidmaten Koudum; Harmen Jans en Riensk Idses, gehuwd, beiden lidmaat.
1749 Quotisatiekohieren Koudum; Harmen Jansz, grootschipper, volw: 3 en kind: 2, aanslag: 42-9-0.

IVc. Doede Pieters, koopvaardijschipper te Koudum, ged. Koudum 22 nov. 1657, ovl. 1709,
trouwt Koudum 12 maart 1693 Wypk Bouwes, ged. Koudum 13 dec. 1668, ovl. na 1749.
Wypk trouwt 2. Koudum 26 sept. 1717, Sjoerd Yges, ged. 4 jan. 1674, ovl. 17 aug. 1738, zoon
van Yge Sjoukes en Tryn Andries, weduwnaar van Attje Joukes.
6 febr. 1682, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenis Doede Pieters, jongeman.
1695, gereformeerde lidmaten Koudum, huisbezoek Doede Pieters.
1695, gereformeerde lidmaten Koudum; huisbezoek Wypk Bouwes, wondend Kerkstraat zuidwest zijde.
omstr. jan. 1701, proklamatie H.O.N.; schipper Doede Pieters en Wypk Bouwes, echtelieden te Koudum, als kopers van
zekere huizing, schuur en 'lytshuis' c.a. te Koudum, achter de Kerkeburen. Strekkende van de heer Bruno van Vierssen
doelsteen noordwaarts aan Yge Sjoukes en Haitje Binckes c.s. land, hebbende Galamalaan ten westen en Wybe Aukes
n.u. oostwaarts, met vrije reed en drift en vrije gang langs Galamalaan op en uit tot aan de Wyk. De groede belast met
6 stuivers floreen van dijken. Aldus gekocht voor 580 gulden van schipper Doytje Andries, vroedsman te Workum
(Tresoar 13-18 nr. 25 / 12).
17 aug. 1707, bevrachtingscontract; Jan Schut als bevrachter en Doede Pieters, van Koudum, schipper op de 'Pieter
Constant de Jonge' van 150 lasten (SAA 5075 nr. 6774 / 429).
1 mei 1709, attestatie; Reynder Bouwes van Koudum, 28 jaar, stuurman; Sierp Itses van Koudum, 40 jaar,
hoogbootsman; Gabe Iges van Koudum, 32 jaar timmerman en Harke Eeliasz van Oosterleek, 23 jaar, bootsgezel, laatst
gevaren hebbende op het schip ‘de Elias’ van schipper Doede Pieters van Koudum, verklaren dat zij in de maand
september lading hebben ingenomen op de rede van Danzig, bestaande uit partijen rogge en tarwe; dat zij naar behoren
de partijen met matten van elkaar hebben gescheiden; dat het schip dicht, hecht en wel gecalefaet was; dat de luiken
voor vertrek naar behoren waren afgesloten en de masten naar behoren van kragen waren voorzien, waardoor het
schip bequaam was coopmans goederen over zee te voeren. Op 27 oktober verlieten ze in konvooi de Sont, begin
november liepen ze Vleckero aan, vanwaar ze begin december met het konvooi richting Nederland vertrokken.
Gedurende de reis kregen ze hard en ruw weer, met veel tegenwind, in welke stormen hun schip niet alleen hevig heen
en weer is geslingerd, maar ze ook van tijd tot tijd veele sware stortings seewaters op hun schip hebben bekomen,
zodanig dat hun schip blank stond. Door het slechte weer raakten ze los van het konvooi en verwaaiden ze tot
benoorden Hitland [Shetland eilanden]. Omdat ze het konvooi niet terugvonden liepen ze een haven in de buurt van
Bergen aan en vandaar naar Fy[…]haven waar ze een van hun konvooiers aantroffen. 31 maart zijn ze met de genoemde
konvooier richting vaderland vertrokken en op 9 april liepen ze binnen bij Terschelling. Nadat een lichter een deel van
hun lading had overgenomen, konden ze over de ondiepten varen en arriveerden ze behouden te Amsterdam. De
volledige lading werd afgeleverd, behalve hetgeen als scheepsbehoefte was geconsumeerd en een zak tarwe die ze aan
schipper Siert Jans als scheepsbehoefte hadden overgedaan. Bij het lossen waren de partijen door de matten nog goed
van elkaar gescheiden. De nattigheid en beschadiging van de lading was naar hun oordeel het gevolg van het
overkomende zeewater en de langdurige reis en niet van slecht zeemanschap (SAA 5075 nr. 6782).
16 juli 1711, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 19 okt. 1703; Wouter Jacobs, mr. smid te Koudum, bekent
200 gulden tegen 4% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Doede Pieters, grootschipper en Wypk Bouwes echtelieden te
Koudum (Tresoar 13-18 nr. 38 / 298).
1728, gereformeerde lidmaten Koudum; Wypk Bouwes.
1735, gereformeerde lidmaten Koudum; Wypk Bouwes en Sjoerd Yges, gehuwd, beiden lidmaat. Sjoerd ovl. 17 aug.
1738.
1749 Quotisatiekohieren Koudum; Wypk Buwes, oud en seer gemene vrouw. Volw: 1 Aanslag: 14-15-0.

IVd. Geert Jacobs, ged. Koudum 29 jan 1671, ovl. na 1728, trouwt Koudum 11sept. 1698 Feyk
Joukes, ovl. voor 1728.
23 dec. 1694, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Geert Jacobs.
1695, gereformeerde lidmaten Koudum, huisbezoek ds. Burmannus; Geert Jacobs, jongeman wonend Konijne-buurt.
1718, gereformeerde lidmaten Koudum; Geert Jacobs en Feyk Joukes, echtelieden.
1728, gereformeerde lidmaten Koudum; Geert Jacobs.

Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Geerts, ged. Koudum 22 okt. 1699.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jouke Geerts, volgt Va.
Sytje Geerts, ged. Koudum 30 nov. 1704.
Fed Geerts, ged. Koudum 13 nov. 1707.
Rink Geerts, ged. Koudum 17 febr. 1709.
Doede Geerts, ged. Koudum 11 jan. 1713.
Ybel Geerts, ged. Koudum 13 okt. 1715.

IVe. Eelke Jacobs, ged. Koudum 29 jan. 1673, ovl. voor 1740, huisman, trouwt Koudum 3 juni
1703, Jouck Douwes, ged. Koudum 22 febr. 1682, ovl. voor 1720, dochter van Douwe
Gerbrands, huisman te Koudum en Joll Rinckes; trouwt 2. Koudum 3 nov. 1720 Herk Tjerks,
ged. Koudum 18 okt. 1696, dochter van Tjerk Robyns en Neel Rins; Herk trouwt 2. Koudum
18 dec. 1740 Andries Sybrens.
10 januari 1740, weesboek H.O.N.; Jacob Jacobs als curator van de kinderen van wijlen Eelke Jacobs, genaamd Jouck,
Wouter, Tierk en Olphert Eelkes, bij zijn tweede vrouw Herk Tjerks, contra genoemde Herk die nu getrouwd is met
Andries Sybrens, allen te Koudum, omme te treden tot 't maken van een pertinente staat en scheijdinge sampt
uijtwijsinge van de goederen van wijlen Eelke Jacobs. Na taxatie van de levende have, huisman gereedschappen en
inboedel, en na aftrek van schulden resteert voor de kinderen de beide huizen op Conijneburen te Koudum, zoals
bewoond door Ulbe Douwes en Riemke Sytses, belast met twee stuivers floreen en twee verstal land in de hovinge te
Binnendijk (T 13-18 nr. 19 / 258).
25 juni 1740, weesboek H.O.N.; afrekening van uitgaven en ontvangsten door Gerben Douwes, huisman te Koudum,
met betrekking tot de boedel van Trijntje Douwes, voor weinige weeken tot Coudum overleden, weduwe van Jelle
Sybrens. In de opsomming o.a.: 17 mei 1740, 6 gulden betaald voor de buuren voor drinkgelden afgesproken ende bij
Herk Tjerks geconsumeert op Galamadammen; 438-15 uitgekeerd als prelegaten aan Douwe Lyckles en de kinderen van
Tjerk Uilkes, ieder 150 gulden minus 't collaterale, volgens testament van de overledene (T 13-18 nr. 23 / 213).
19 febr. 1759, 3e proklamatie; de bijzitter J. Eckringa als koper van zekere huisinge en smidte, met de hovinge, groede,
bomen en plantagie, c.a., zoals bewoond en gebruikt door Douwe Ulbes. Een vrije uitgang aan de noordoostkant van
het huis, met 't halve pad tot de hoving uijtlopend in gezamenlijk eigendom met de eigenaar van het volgende huis.
Belast met 2 stuivers floreen. De koper ten oosten en de gemeene voetpaden ten zuiden en noorden. Aldus gekocht
voor 260-5-0 van de erven van Eelke Jacobs (T 13-18 nr. 26 / 248).

Uit het eerste huwelijk:
1.
Rink Eelkes, ged. Koudum 27 april 1704, trouwt Koudum 1 dec. 1723 Ellert Sjouwes, ged.
Koudum 21 april 1700, ovl. na 1776, huisman, zoon van Sjouwe Ellerts, huisman en Jel
Sjouckes.
1749, Quotisatiekohieren Koudum; Ellert Sjouwes, gemeen huysman, 4 volwassenen en 1 kind.
16 mei 1767, 3e proklamatie; Ellert Sjouwes, huisman te Koudum, als koper van zeker stuk maadland de Cleijne
Cullerd genaamd, gelegen bij Galamadammen, groot ongeveer 16 hoofd, zoals in gebruik bij Reyn Waltes als
huurder, voor jaarlijks 48 gulden. De Dammense Poel ten westen en de groote Cullert ten noordwesten. Belast
met 1 floreen 14 stuivers gewone floreen op nr. 192 te Mirns en Bakhuizen, te Staveren 24 stuivers op nr. 212
en te Molkwerum 2 floreen. Aldus gekocht voor 170 gulden van de raadsman Homme Frieskes te Molkwerum (T
13-18 nr. 26 / 315).

2.
Japik Eelkes, ged. Koudum 1 jan. 1707.
3.
Joll Eelkes, ged. Koudum 17 febr. 1709.
4.
Fed Eelkes, ged. Koudum 7 juni 1711.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Wouter Eelkes, ged. Koudum 6 juli 1721.
6.
Jouk Eelkes, ged. Koudum 23 mei 1723, trouwt Koudum 11 jan 1750 Pieter Sybrens.
7.
Tjerk Eelkes, ged. Koudum 11 aug, 1726, ovl voor 1762, trouwt Amsterdam 25 dec. 1753 Ymk
Bonnes, ged. Koudum 23 mei 1734, dochter van Bonne Waltes en Jets Piers; Ymk had 2. een
relatie met Anne Uilkes (doorgehaalde ondertrouw akte Amsterdam d.d. 11 nov. 1762) ged.
Koudum 30 aug. 1716 zoon van Uilke Annes, verhuurder van zeevarenden en Waal Murks.
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11 nov. 1762, ondertrouw Amsterdam (doorgehaald); Anne Uilkes van Koudum, 50 jaar [46?], wonend Oudezijds
Armsteeg, geassisteerd met Cornelis Kuijpers, en Imke Bonnes van Koudum, weduwe van Tjerk Eelkes, wonend
als voren.

8.
9.

Neel Eelkes, ged. Koudum 5 jan. 1729.
Ulfert Eelkes, ged. 22 juli 1731.
4 maart 1758, 3e proklamatie; Ulphert Eelkes als koper van zekere halve hoving ofte thuyn, sijnde nu voor't
merendeel bouw, met de heggen bomen en plantage c.a., gelegen te Binnendijk Coudum. De heer Sloterdijk ten
westen en 't Schamelmanspad ten noorden. De andere helft in bezit van de koper en Wouter Eelkes. Het geheel
belast met 16 stuiver floreen en vrij van huur. Aldus gekocht voor 66 gulden van Tjerk Eelkes en Jouck Eelkes (T
13-18 nr. 26 / 239).

IVf. Wyne Douwes, ged. Koudum 19 sept. 1669, ovl. omstr. 1718, koopvaardijschipper te
Koudum, trouwt Koudum 26 febr. 1693 Elske Piebes, ged. Koudum 13 maart 1670, ovl. voor
1718, dochter van Piebe Geerts Bonnema, herbergier in ‘de Pijnas’ te Koudum en Geeske
Lammerts.12
9 dec. 1688, gereformeerde lidmaten Koudum, belijdenissen Wyne Douwes en Elske Piebes.
1695, gereformeerde lidmaten Koudum, huisbezoek Wyne Douwes en Elske Piebes, wonend Meulenbuurt.
12 april 1709, procuratie; Wyne Douwes schipper op 'het Luipaard', gevaren hebbende op Libourne, machtigt Abbe
Eelkes Rijnders, hoofdreder van het genoemde schip om vracht-, averij en andere gelden te innen (SAA 5075 nr. 7288 /
831).
11 febr. 1710, insinuatie; Abbe Eelkes Rijnders, reder van het galjootschip 'het Luipaard' tegen koopman Dirk van
Tietsen. Deze heeft zich niet gehouden aan de overeengekomen chertepartij. In Windau zijn slechts 24 last pek geladen
en 5 last rogge in plaats van de volledige lading (SAA 5075 nr. 3005 / 411).
15 okt. 1718, weesboek H.O.N.; boedelbeschrijving van wijlen de echtelieden Wyne Douwes en Elske Piebes te Koudum,
op verzoek van Sierk Baukes, bijzitter en Piebe Gatses, als curatoren van de nagelaten kinderen Eelk, Geeske, Piebe en
Douwe Wynes. In de boedel o.a. zekere halve huizing, staande aan de straat, met het hofje daar bij sijnde, zoals in
gebruik door de genoemde kinderen, met 36 stuivers grondpacht aan de burgemeester Beern Jans (Tresoar 13-18 nr.
18).
2 jan. 1719, registratieboek H.O.N., schuldbekentenis d.d. 2 april 1717; Wyne Douwes bekent 324 gulden schuldig te
zijn aan zijn zwager Sierk Baukes en zijn zuster Tietj Douwes, dien sij tot onderhoud van mijn kinders hebben verschoten
beginnende den 16 december 1713 tot den 2en april 1717 (Tresoar 13-18 nr. 38 / 346).
2 jan 1731, weesboek H.O.N.; afrekening van gevoerde curatele door Piebe Gatses en Eelke Jacobs, beiden te Koudum,
curatoren van de kinderen van wijlen de echtelieden Wyne Douwes en Elske Piebes, te Koudum overleden. Zulks in
presentie van Piebe en Geeske Wynes, reeds meerderjarig en Douwe die nog minderjarig is. De kinderen zijn tevens
erfgenaam van hun tante Tietj Douwes. In de opsomming o.a.: 15 maart 1724, 2-10-0 verstrekt aan Geeske Wynes voor
enige oncosten wanneer Eelk Wynes overleden is (Tresoar 13-18 nr. 23 / 53).

Uit dit huwelijk:
1.
Eelk Wynes, ged. Koudum 28 nov. 1697, ovl. omstr. 1724.
2.
Geeske Wynes, ged. Koudum 23 juni 1700, trouwt Koudum 4 maart 1731 Evert Edgers.
3.
Piebe Wynes, ged. Koudum 1 okt. 1702.
4.
Gertjen Wynes, ged. Koudum 9 nov. 1704, ovl. voor 1718.
5.
Olfert Wynes, ged. Koudum 29 juni 1710, ovl. voor 1718.
6.
Douwe Wynes, volgt Vb.

Va. Jouke Geerts, ged. Koudum 27 aug. 1702, trouwt 1. Koudum 2 dec. 1725 Christina
Harmens; trouwt 2. Koudum 23 maart 1749 Trijntje Gerrits.
1749, Quotisatiekohieren Koudum; Jouke Geerts, seer gering, swaar huysgesin. Gezin volw: 4 en kind: 3 Aanslag: 11-130.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Leena Joukes, ged. Koudum 28 maart 1728.
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Mei 1663, rekeningen kerkvoogdij, Piebe Geerts Bonnema, herbergier in de Pijnas tot Coudum (SWF HON 10 nr. 2 rekening 1663).
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2.

Geert Joukes, ged. Koudum 1 okt. 1730, ovl. voor 1756, trouwt Koudum 11 juli 1752 Elske
Everts, geb. Warns omstr. 1730, ged. op belijdenis Warns 22 feb. 1758; Elske trouwt 2. Warns
26 sept. 1756 Harmen Johannes.
3.
Lykle Joukes, ged. Koudum 3 aug. 1732.
4.
Feyk Joukes, ged. Koudum 6 okt. 1737.
5.
Antje Joukes, ged. Koudum 14 febr. 1740
6.
Anne Joukes, ged. Koudum 24 jan. 1745.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Japik Joukes van der Veer, volgt VIa.
8.
Jantjen Joukes Valk, volgt VIb.
9.
Geert Joukes, ged. Koudum 1 febr. 1756, trouwt daar 23 juli 1786 Sijke Jelles. Uit dit h
uwelijk: Jouke Geerts (1787).
10. Klaaske Joukes, ged. Koudum 22 febr. 1758.

Vb. Douwe Wynes, ged. Koudum 10 sept. 1713, bootsgezel, trouwt Koudum 1 febr. 1739
Doed Epkes, ged. Koudum 31 dec. 1719, dochter van Epke Hiddes en Aafke Sipkes. 13
14 feb. 1737, gereformeerde lidmaten Koudum; belijdenis Douwe Wynes.
1749, quotisatiekohieren Koudum; Douwe Wynes, arm bootgesel. Gezin volw: 2 en kind: 5. Aanslag: 11 gulden 13
stuivers.

Uit dit huwelijk:
1.
Elske Douwes, ged. Koudum 15 nov. 1739.
2.
Wyne Douwes, ged. Koudum 30 sept. 1742.
3.
Epke Douwes, ged. Koudum 29 dec. 1743.
4.
Piebe Douwes, ged. Koudum 5 dec. 1751.
5.
Obe Douwes van der Wal, volgt VIc.
6.
Ulfert Douwes van der Wal, volgt VId.
7.
Aafke Douwes van der Wal, volgt VIe.
8.
Jelk Douwes, ged. Koudum 22 okt. 1758.

VIa. Japik Joukes van der Veer, ged. Koudum 4 jan. 1750, daar ovl. 24 april 1827, trouwt
Koudum 5 mei 1771, Grietje Jans.
1811, familienamen Koudum; Jacob Joukes van der Veer. Kinderen: Jouke 39, Jan 38, Hendrik 25. Kindskinderen:
(v. Jouke) Jacob 14, Sjouwe 11, (van Jan) Jacob 5, Eeuwe 1, Grietje 11, Jantjen 8.
11 dec. 1829, Leeuwarder Courant; aankondiging provisionele veiling d.d. 23 dec. 1829 in het Wapen van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde te Koudum, van alle vastigheden nagelaten door wijlen Jacob Joukes van der Veer te
Koudum, bestaande uit een Huis, schuur en erf aan de gote straat aldaar opnr. 83, een huis en erf aan de Ooste op nr.
128, een stuk groedland eveneens aan de Ooste bij uitnemendheid geschikt en gerijfelijk gelegen om afgegraven te
kunnen worden, en 4 akkers bouwland gelegen in de Tjoelen te Koudum aan de Weste.

Uit dit huwelijk:
1.
Jouke Jacobs van der Veer, geb. Koudum omstr. 1772, daar ovl. 23 aug. 1836, trouwt 1.
Koudum 28 mei 1797 Rink Sjouwes, ged. Koudum 16 juli 1769, ovl. voor 1810, dochter van
Sjouwe Ellerts en Symk Dirks, trouwt 2. Ytje Annes Wouda, geb. Koudum 27 jan. 1782, daar
ovl. 4 juli 1826, dochter van Anne Bouwes en Fopjen Nolkes.
Uit het eerste huwelijk: Japik (1798-1845), Sjouwe (1800-1878), Grietje (1802).
Uit het tweede huwelijk: Grietje (1814).
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Jan Jacobs van der Veer, geb. Koudum 27 maart 1774, ovl. 26 maart 1818, trouwt Koudum 8
mei 1796 Murkje Eeuwes, geb. Koudum 22 juli 1775, dochter van Eeuwe Johannes en Jansen
Hendriks.
Uit dit huwelijk: Grietjen (1800), Jantje (1803-1829), Japik (1806), Eeuwe (1810).
Trijntje Jacobs, geb. Koudum 17 sept. 1776, trouwt Koudum 21 jan. 1796 Wabe Jacobs
Schaper, zoon van Jacob Wabes en Gatske Sytses.
Lysbert Jacobs, geb. Koudum 1 jan. 1779.
Klaaske Jacobs, geb. Koudum 26 nov. 1784.
Hendrik Jacobs van der Veer, geb. omstr. 1786.
Hendrikje Jacobs, geb. Koudum 4 aug. 1787.

VIb. Jantjen Joukes Valk, ged. Koudum 26 aug. 1753, ovl. Leeuwarden 11 sept. 1817, trouwt
Koudum 1. 28 april 1776 Henke Tjemmes, ged. Koudum 7 maart 1756, ovl. voor 1795,
dochter van Tjemme Pieters ten Dam, Damman op Galamadammen en Uilk Sipkes; Jantjen
trouwt 2. Koudum 10 mei 1795 An Idses, geb. Warns 25 sept. 1771, ovl. na 1840, dochter
van Ids Feikes en Wieb Aukes.
1840, volkstelling Koudum KD013; An Idzes Valk geb. te Warns 71 jaar, Feike Jantjes Valk geb. te Koudum 26 jaar, en
Wieb Jantjes Valk geb. te Koudum 28 jaar.

Uit dit huwelijk: 1. Jouke (1777), 2. Tjemme (1786).

VIc. Obe Douwes van der Wal, ged. Koudum 11 nov. 1753, daar ovl., 13 jan. 1831, kapitein
en zeeman, trouwt 1. Koudum 18 juni 1780 Waal Sikkes Hessels, ged. Koudum 7 nov. 1756,
ovl. 18 jan. 1811, dochter van Sikke Hessels en Grietje Uilkes. Obe trouwt 2. Koudum 29 april
1812 Lysbert Pieters, geb. 27 juli 1781, ged. Koudum 12 aug. 1781, ovl. Koudum 25 juli 1859,
weduwe van Age Alberts de Jong en dochter van Pieter Pieters, schipper en Janke Ydes.14
18 febr. 1786, 3e proklamatie; Wal Lels [haar stiefvader was Lel Gerits] met haar man Obe Douwes te Koudum als kopers
van zekere deftige huizing met lytshuis of loots, tuin en put, bestaande de huisinge in twee roijale kamers. Vrij van lasten
en gelegen aan de straat in de gebuurte van Koudum in het reëel kohier vermeld onder nr. 715, zoals bewoond door
Pieter Ennes c.s. De straat ten oosten, Sybren Joostes ten westen, Sjouwe Ellerts ten zuiden en Jan Douwes erven c.s.
ten noorden. Aldus gekocht voor 280-15-0 van de erven van wijlen Andries Andries te Amsterdam en te Koudum (T 1318 nr. 27 / 185).
9 mei 1797, Decreeet van de Nationale Vergadering; Verzoek van Adriaan Rogge te Zaandam, medereder en boekhouder
van het schip de Triton, als schipper gevoerd door Obbe Douwes. Het genoemde schip is op haar reis van Amsterdam
naar Livorno, op 6 nov. 1794 op de Middellandse zee bij het eiland Corsica gekaapt door een Franse kaper die de Turkse
vlag voerde en op de 16e van die maand opgebracht naar Genua en geconfisqueerd. Rogge verzocht om een
schadevergoeding van 32.000 gulden, wegens het onrechtmatig kapen en confisqueren van het schip. De vergadering
besloot om het verzoek in handen te geven van de Commissie Buitenlandse zaken. 15
24 aug. 1803, brief van Murk Lelsz aan Adriaan Rogge; Bij mijn vertrek van hier [Batavia] durfde ik aan U Edele niet te
schrijven, om reden dat het met mijn folk slecht gesteld was. Mijn broeder [zwager] Obe lag doodziek in het hospitaal,
en verscheidene van mijn folk waren ziek aan boord. Mijn broeder Obe heeft deze gehele tocht in het hospitaal gelegen,
benefens de kok, edoch bij mijn komst herwaards, vond ik mijn broeder fris en gezond, en de kok ook meest weer hersteld.
Mijn koksmaat is op Japara gestorven en een matroos genaamd Jan Wend heb ik op Zamarang weggejaagd. Doch ik
wierd door het Gouvernement gecommandeerd om hem zijn tegoed hebbende gages te betalen. Hier is schriklijk veel
volk van de schepen gestorven. Verleden week is Captein Munting, welke reeds op zijn vertrek na het vaderland lag, ook
overleden.16
Familienamen 1811, Koudum; Obe Douwes van der Wal, kinderen: Hessel 27 (te Harlingen) Grietje 25 en Epke 18 (te
Heeg).
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Pieter Nieuwland en Jarich Renema (red.) Genealogysk jierboek 2014, p. 287
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Uit het eerste huwelijk:
1.
Douwe Obes, geb. 7 mei 1781, ged. Koudum 27 mei 1781, ovl. voor 1811.
2.
Hessel Obes van der Wal, geb. 1 nov. 1783, ged. Koudum 23 nov. 1783, bottelier, trouwt Maria
Tieleman.
12 jan. 1810, toestemming; Obe Douwes en Wal Hessels, echtelieden te Koudum verlenen toestemming aan hun
zoon Hessel Obes, dienende als bottelier op zijner majesteits brik 'Claudius Civilis', liggend op de rede van Texel,
om zich in het huwelijk te verbinden met Maria Tieleman te Den Helder (Tresoar 26 nr. 72001 / 4).

3.

Grietje Obes van de Wal, geb. 6 mei 1786, ged. Koudum 28 mei 1786, trouwt Koudum 23 mei
1811 Otte Uilkes van Noggeren.
4.
Epke Obes van der Wal, geb. 15 sept. 1793, ged. Koudum 6 okt. 1793.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Douwe Obes van der Wal, geb. Koudum 10 aug. 1814, trouwt Koudum 7 juni 1838 Sjutje
Andries de Bruin.

VId. Ulfert Douwes van der Wal, ged. Koudum 26 okt. 1755, kofschipper, veerschipper van
Koudum op Workum, trouwt Koudum 4 febr. 1755 Jaay Lykles, ged. Koudum 29 juli 1759,
dochter van Lykle Annes en Hylk Tjommes.
18 febr. 1793, staat en inventaris van de nagelaten goederen van wijlen de echtelieden Feike Watzes en Ytjen Sytses te
Koudum, van wie de laatstgenoemde als laatste is ovl. In de boedel ondermeer: 1/64 portie in het koffeschip bij Ulfert
Douwes als schipper wordende gevoerd (Tresoar 13-18 nr. 21 / 26).
7 sept. 1793, proklamatie H.O.N.; Ulphert Douwes, kofschipper en Jaaitj Lykles, echtelieden te Koudum, als kopers van
zekere deftige welbetimmerde huizinge en lytshuis te Koudum, met hof ten zuiden en groede ten noorden strekkende
tot aan de Simkewal, belast met 2 stuivers 8½ penningen zware floreen en zes stuivers grondpacht aan de heer D.B. van
der Haer. De straat ten oosten, de steek ten zuiden, Bauke Sipkes ten westen en Simkewal ten noorden. Aldus gekocht
voor 400 gulden van Binke Annes, meerderjarige jongeman (T 13-18 nr. 27 / 306).
Familienamen 1811 Koudum; Ulphert Douwes van der Wal, kinderen: Douwe 27, Piebe 21, Lykle 16.
5 maart 1818, testament Wapke Valck te Koudum, gehuwd met Goswines Keuchenius, notaris en percepteur der directe
belastingen. Haar nalatenschap zou bestaan uit een derde gedeelte van de gezamenlijke boedel met haar huidige man.
Tot haar erfgenamen van kleding etc. benoemde zij haar schoonzuster Maria Keuchinius en Tryn Iedes Valck, het kind
van haar broer. Maria erfde ook haar bloedkoralen en haar in goud gezette gitten. Tryn erfde haar zilveren beugel en
tas. Tryn was net drie jaar in 1818 en de erflaatster verwachtte blijkbaar niet dat zij de kleine zou zien opgroeien wat zij
liet het aan haar man over of Tryn haar gouden oorijzer zou erven. Wanneer hij zulks gevoeglijk oordeelt en zij door hare
liefde jegens hem en goed gedrag zich waardig maakt. Getekend in bijzijn van Ulphert Douwes van der Wal, schipper
van Koudum op Workum, Taekele Everts Groeneveld, schipper, Lammert Lyckles Eckringa, meester schoenmaker en
Sipke Klaases Tjessema, wolkammersknecht, allen te Koudum (Tresoar 26 nr. 141011 / 564).

Uit dit huwelijk:
1.
Tiete Ulferts, geb. 24 maart 1781, ged. Koudum 1 april 1782, ovl. voor 1811.
2.
Douwe Ulferts van der Wal, geb. 3 juli 1784, ged. Koudum 1 aug. 1784.
3.
Doet Ulferts, geb. 11 april 1786, ged. Koudum 30 april 1786, ovl. voor 1811.
4.
Piebe Ulferts van der Wal, geb. 8 juni 1790, ged. Koudum 27 juni 1790.
5.
Lykle Ulferts van der Wal, geb. 11 dec. 1795, ged. Koudum 20 dec. 1795.
6.
Hylk Ulferts, geb. 9 april 1798, ged. Koudum 15 april 1798, ovl. voor 1811.

VIe. Aafke Douwes van der Wal, ged. Koudum 17 juli 1757, ovl. Bolsward 29 juni 1833, trouwt
Tjeerd Jans van der Veer, ovl. Koudum 3 april 1808, beurtschipper van Koudum op
Amsterdam, weduwnaar van Klaasjen Andries.
22 sept 1797, Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland p. 184 en 368; verzoek van het
gerecht H.O.N., namens de diaconie van Koudum, vertonende de verlegene toestand waarin agt perzoonen, te weten
eene arme vrouw met drie onnozele kinderen, een voordochter met twee kinderen en eene oude moeder van bijna 80
jaaren, van den gewezen veerschipper van Koudum op Amsterdam Tjeerd Jans, zijn gebracht. Tjeerd maakte zich schuldig
aan fraude door ontduiking van invoerbelastingen. Hij werd aangehouden maar kon de boete van 300 gulden niet
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betalen en ontvluchtte de provincie, onder achterlating van zijn familie voor wie hij de kost won en die nu aan de
kerkelijke armenzorg zijn overgeleverd. De kerkenraad verzocht om gratie voor Tjeerd.
1811 Familienamen Koudum; Afke Douwes van der Wal, weduwe van Tjeerd Jans van der Veer, kinderen: Rintje 19 te
Offingawier, geb. Koudum 17 Sept. 1792, voor wie zij aanneemt de naam Van der Veer.

Uit het huwelijk van Tjeerd en Klaasjen Andries:
1.
Geeske Tjeeds van der Veer, ged. Koudum 18 nov. 1764, daar ovl. 15 nov. 1828, trouwt 8 febr.
1784 Albert Ages de Jong, ovl. voor 1811, huisman te Koudum, weduwnaar van An Annes en
Neel Sibles, zoon van Ages Sibles, ontvanger en Klaasje Alberts.17
4 febr. 1786, 3e proklamatie; Petronelle Hempenius, weduwe van S. Cramer, medisch dokter te Workum, als
koper van zeker heerlijk fentje greidland, de zoutcamp genaamt op Bovenbuuren te Coudum, heeft de coperse
rondsom tot naastligger. Belast met 8 stuivers floreen op nr. 142. Aldus gekocht voor 30 gulden van Abert Ages,
huisman te Koudum (T 13-18 nr. 27 / 181).
4 febr. 1786, 3e proklamatie; Jan Waltes, timmerman te Koudum, als koper van zekere 1½ verstal best zaadland,
bij de Venken op voorzeide dorpe. Willem Gerbens ten zuiden en westen en Luyke Broers c.s. ten oosten. Belast
op nr. 621, met 4½ stuiver gewone floreen. Aldus gekocht voor 12 gulden van Albert Ages, huisman te Koudum
(T 13-18 nr. 27 / 181v).
18 febr. 1786, 3e proklamatie; oud-secretaris Tjeerd Abbring voor de helft en koopman Tymen Gerrits voor de
andere helft als kopers van zekere deftige huizing en schuur met een goede put en bak, waar inne diverse
koebeesten kunnen staan. Staande te Koudum ten westen van de kerk, met stemnummer 35. Aldus gekocht voor
400 gulden 15 stuivers van Albert Ages, huisman te Koudum (T 13-18 nr. 27 / 184).
18 febr. 1786, 3e proklamatie; de heer Evert Oostenveld, dijksecretaris te Koudum, als koper van een koegang
schoon greideland onder Molqueren in Jaaxma fenne, bij de koper zelf in gebruik, belast aldaar op nr. 31. Ten
tweeden vier verstal bouwland aan de westcant bij de Rogmolen te Coudum en aldaat belast op no. 727 met 12
stuivers gewone floreen. Wouter Eelkes ten oosten, Sible Euwes ten noorden, de heer H. Eckringa ten zuiden en
Jan Pieters ten westen. Ten derden twee verstal bouwland de Bargekop genaamt, op het hoogst van de gaast
ten voorzeide dorpe, belast op no. 647 met 6 stuivers gewone floreen. Kleis Sipkes ten noorden, Jacob Wabes ten
zuiden, de koper zelf te westen en Pieter Wybrens ten noorden [oosten?]. Aldus gekocht voor 79 gulden van
Albert Ages, huisman te Koudum (T 13-18 nr. 27 / 183v).
20 mei 1786, 3e proklamatie; Albert Ages, huisman te Koudum, namens zijn kinderen Hidde, Sible en Age Alberts,
bij wijlen zijn vrouw Neel Sibles, als koper van een deftig nieuwland ten oosten van Coudum gelegen, groot
ongeveer 2 pondematen, met de gehele wyk langs de oostkant, belast met de vrije vaart van het huis van Douwe
Iedes weduwe. Belast op floreennr. 374 met 20 stuivers. Aldus gekocht voor 300 gulden van koopman Timen
Gerrits voor 5/12 en Lykkel Annes, weduwe van Douwe Iedes en Binke Annes, allen te Koudum voor het
resterende 7/12 part (T 13-18 nr. 27 / 188v).

2.
Beitj Tjeerds, ged. Koudum 30 mei 1767.
3.
Jan Tjeerds, ged. Koudum 16 sept. 1770.
Uit het huwelijk van Aafke en Tjeerd:
1.
Rintje Tjeerds van der Veer, geb. Koudum 17 sept. 1792, trouwt Tjerkwerd 20 okt. 1815, Jantje
Piekes Piekema.
2.
Jan Tjeerds van der Veer, geb. Koudum 6 aug. 1788, ovl. Workum 13 sept. 1815.
3.
Douwe Tjeerds van der Veer, geb. Koudum 14 maart 1790, trouwt Workum 24 juli 1824,
Reinskjen Ellerts Bovoort.
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