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Geslachtskroniek van de doopsgezinde familie IJsenbeek (of IJzenbeek) o.a. te 
Leeuwarden en Harlingen, 1528-1809 
 
Titel: “Uittreksel van de Geslagt Kronyk” 
Objectnaam: manuscript, handschrift 
Materiaal: papier 
Techniek: pen in bruin 
Omvang: 1 katern met 45 beschreven pagina’s 
Collectie: Gemeentemuseum het Hannemahuis, invnr 2679 
Herkomst: Schenking Henk Alkema (nazaat familie IJzenbeek te Harlingen), 2005 
 
In de aantekeningen komen voor: biografische aantekeningen van doop, trouw, begraven, beroepen, 
woonadressen, huisnamen, namen van schepen, historische gebeurtenissen (zoals de Slag bij 
Boksum 17 januari 1586), doopsgezinde (familie)netwerken in Leeuwarden, Harlingen, Emden en 
Amsterdam. 
 
De kroniek is volgens de inleiding begonnen door de 72-jarige Saapke Klaases, de grootmoeder van 
de niet met name genoemde schrijver van dit handschrift1. Saapke Klaases werd geboren te 
Leeuwarden op 23 mei 1656), dochter van Klaas Thomas (geb Leeuwarden 29 augustus 1628-overl 
Leeuwarden 11 april 1716), lakenwinkelier te Leeuwarden en voorganger van de Verenigde 
Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden 1657-circa 1705, en Saarke Fokkes. De aantekeningen van 
Saapke Klaases eindigen 22 april 1728 en worden door een andere, onbekende, persoon vervolgd 
met genealogische aantekeningen over de familie IJsenbeek te Harlingen tot 1809. 
 
Saapke Klases trouwde op 26-jarige leeftijd op 4 maart 1683 te Grou met de 24-jarige Wopke Klaases 
(geb. 1659/1660, overl Leeuwarden 24 april 1720). Zij woonde met haar man en kinderen in 
Leeuwarden op de hoek van de Kleine Kerkstraat op de ‘Suipmerk’ of Nieuwstad en waren 
lakenkopers. 
 
De geslachtskroniek begint bij Klaas Thomas (geb Faam (Gr.) 1528, overl Leeuwarden 1606, begr. 
Odehoofster kerkhof) getrouwd met Saapke Pieters Boltsma uit Kollum (Fr.).  
Saapke Pietters Boltsma stierf te Faam, maar Klaas Thomas vluchtte voor de vijand uit Faam naar 
Leeuwarden, waar hij overleed en begraven werd op het Oldehoofster kerkhof in 1606, 77 jaar oud. 
De zoon van Klaas Thomas, Thomas Klaasen (geb Faam 1559) woonde met zijn vader Klaas Thomas te 
Faam, en vluchtte ten tijde van oorlog met zijn vader naar Leeuwarden, waar hij overleed en in 1636, 
een zwaar pestjaar, op 77-jarige leeftijd op het Oldehoofster kerkhof begraven werd bij zijn vader 
Klaas Thomas. 
 
TRANSCRIPT (door Jeanine Otten, medewerker Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en 
historie) 
 
[folio 1] Oud geslagt Cronyk van het Jaar 1528 tot huidigen dag 
 
In den Jaare 1528 is gebooren Klaas Thomas, heeft gewoont tot Faan (Gr.) een Dorp in 
Groningerland, is getrouwd tot Kollum in Friesland aan Saapke Pieters Boltersma; welke Saapke tot 
Faan is gestorven, maar Klaas Thomas is om de Vijand uit Faam gevlugt na Leuwarden, alwaar hij 
gestorven, en begraaven is, op ’t oud hooft in ’t Jaar 1606, oud 77 Jaar (dit op het oude hoofd is te 
zeggen op het oude hoofts kerkhof). 

 
1 Mogelijk de H.S. Heimans op folio 31. 
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1559 is geboren Thomas Klaasen en heeft met zijn Vader Klaas Thomas tot Faan gewoond, en in Tijd 
van oorlog in Leuwarden gevlugt, al waar Thomas Klaasen is gestorven, en op ’t oude hoofts kerkhof 
begraaven, bij zijn vader Klaas Thomas in den  Jaar 1636 oud zijnde 77 Jaaren, in een zwaar Pest Jaar 
op ’t alderlaast. 
 
[folio 2 ] 1628 op den 9 augustus is gebooren Claas Thomas tot Leuwarden, op de Breede Nieuwe 
Straat nevens de Nieuwe Pijp, in ’t derde huis van de Oude Doelesteeg. 
1649 den 4de Maard is Klaas Thomas getrouwd aan Saarke Fokkes, wiens vader was Fokke Jacobs 
apotheker, en moeder Immetje Magiels van Leiden, woonende op de hoek van de Vischmark, in de 
Peauw tot Leuwarden. 
1650 den 17 January is mijn Saartje verlost van een zoon, Thomas Klases stierf den 26 dito 9 dagen 
oud, (dit was boovenstaande Saarke Fokkes daarom door Claas Thomas genoemd, mijn Saartje gelijk 
hier in ’t vervolg weer zal op zulke wijze de zaaken voorkoomen) 
1651 den 12 December is op een vrijdag gebooren Immetje Claases, op de hoek van ’t straatje, op 
t’eerste waltje, ’t huis na de Waag, want Saarke Fokkes was haar deftige moeders naam; Immethje 
Migiel gebooren tot Leiden niet vergeeten. Ik wenste haar nog reis dat zij genoemd wierd. 
 
[folio 3] 1654 den 14 December is mijn Saartje verlost van een Dogter, genaamd Marleentje.  
1655 den 28 February stierf Marleentje, oud 10 weken, 6 dagen.  
1656 den 23 May is mijn Saartje verlost van een dogter,  op een vrijdag voor Pinxter, genaamd 
Saapke  Claases, op ’t eerste walletje te half 3, op de hoek van ’t Dwarstraatje, in een groote Pestijd. 
1659 tussen 12 & 13 augustus, is gebooren ons Marleentje Klaases,  
1662 den 10 February stierf Marleentje Klaases, oud 2 Jaar, 6 Maanden, min 2 dagen, en leid 
begraaven in ’t oud hoofdster kerkhof, binnen Leuwarden.  
1663 den 9 February stierf mijn lieve wijf Saarke Fokkes, en is begraaven in ’t Jacobijner Kerkhof, in 
haar ouders graaven, oud 39 Jaar en 3 maanden, ik heb met haar 14 Jaar geleefd, op haar graf stond. 
“Mijn Lichaam leid hier in den Eerd, 
“Mijn Geest is tot mijn schepper keerd, 
“Die mij voor ’t aards en stervelijk geeft, 
“Dat Heemels overdervelijk leeft. 
 
[folio 4] 1667 den 27 october is Claas Thomas2 getroud, tot Harlingen met Trientje Hanzes3, zijnde 
weduvrouw van Cornelis Bonk, en tweede weduvrouw van Docter Balthasar Cannegieter. 
1669 den 11 May is gebooren een zoon Tomas Clasen,  
1670 den 23 augustus stierf Thomas Clasen oud 1 Jaar 3 Maanden 12 dagen, en is begraven in ’t 
Jacobijner Kerkhof;  
1672 den 4 July heeft Trientje Hanzes gebooren Martje Claases Dogter op een donderdag avond te 8 
uur, tot Leuwarden op de Suipmerk, op de hoek van de Kleine Kerkstraat. 
1673 den 11 May stierf mijn lief wijf Trientje Hanses, en is tot Harlingen begraaven, oud 32 Jaar 10 
Maanden hebben 2 Jaar en 7 maanden te samen geleefd. 
(Nota nu volgt weder van Klaas Thomas folio 1 gemeld) Deez Claas Thomas die gebooren is te Faan [= 
Faam, Groningen] 1528, was Saapke Klases overbestvader4, doe zijn vrouw Saapke Pieters Boltsma 
weenig daagen was begraaven, moest haar man vlugten, en alles verlaaten, met drie kinderen, 
Lammert,  

 
2 Claas Thomas werd samen met Claas Huyberts, Wouter Hendrik, Willem Doedens door de Doopsgezinde 
ingezetenen aangesteld om in naam van alle doopsgezinde ingezetenen van de provincie Friesland in 1665 een 
lening van 500.000 gulden tegen 5 procent aan te nemen, in twee termijnen, in 1665 en 1666. Deze gelden 
moest besteed worden aan de uitrusting van de oorlogsschepen door de heren Raden ter Admiraliteit in 
Harlingen. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland, p. 176. 
3 Claes Tomas, trouwt 27-10-1667 Doopsgezinde Waterlandse gemeente Harlingen Trintie Hanses. 
4 Overbestvader = overgrootvader. 
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[folio 5] Thomas, en een klein dogter Riemke Claases genaamd. Haar beesten wierden te Dockum 
verkogt, daar was nog een slag van de Spanjaarden, op een brug daar men onderdeur vaart, na 
Groningen toe. Het was  zoo elendig dat elk maar blij was die zijn leeven burg, dat klein meisje 
hebben zij weggebragt, of van die wagen dat men ag arm te Dockum weder heb gevonden: mijn 
bestevaar Thomas hiete, had leezen geleerd en schrijven en doe alles in stilte was, ging hij met de 
mars met volle waaren, laken, bommesijn, en andere door het land. De boeren waren zoo ellendig 
gerunieerd, als zij een mensch zaagen, waaren zij zoo blijden, ach het waaren te vooren alle 
struikroovers, dien haar knelden zoo kan het niet worden beschreeven. (gemelde bestevader) was op 
de Wirdumerpoortsmoolen tot Leuwarden, daar zeide een geloofelijk man, hier stond ik en zag de 
Boxummer slag.5 Dit was onuitspreekelijk, men wist niet van menuit tot menuit, of het zoude ons 
hier ook 
 

 
5 Slag bij Boksum: Het is januari 1586, de 80-jarige oorlog duurt al bijna 18 jaar. In het noorden van Nederland 
is sinds 1580 Friesland Oranjegezind terwijl de stad Groningen voor de Spaanse kant heeft gekozen. Er is sprake 
van een impasse, beide partijen zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. De Spanjaarden vallen Friesland regelmatig 
binnen voor plundertochten op het platteland. Met de opbrengst betalen ze de soldij van de troepen. 
Het was rond de jaarwisseling van 1586. De vorst was ingevallen en al snel waren vaarten en meren 
dichtgevroren. Een uitgelezen kans voor de Spanjaarden om een grootscheepse plundertocht te houden. 
Helaas was opperbevelhebber Willem Lodewijk van Nassau (ús Heit) afgereisd naar Zeeland. Hij was daar om 
de opvolger van de in 1584 vermoorde Willem van Oranje in te halen. De Spaanse opperbevelhebber van 
Groningen Verdugo beval zijn leger om Friesland in te trekken. 
Op 13 januari verzamelen maar liefst 3000 man voetvolk en 700 ruiters zich bij de borg Nienoord te Leek. 
Vervolgens trekken ze Friesland in. Via Joure en Heeg richting Koudum en Workum. De plundertocht gaat 
vergezeld van moord, verkrachting en brandstichting. Rond 16 januari hebben ze de Friese Greidhoeke bereikt. 
In Winsum vluchten bewoners de toren in waarna de Spanjaarden deze in brand steken. Velen komen om in de 
rook en vlammen. Het doel van de Spaanse troepen is het Bildt en de Dongeradelen, destijds de rijkste 
gebieden van Friesland. 
Inmiddels heeft zich in Leeuwarden een legertje van zo’n 1000 man gevormd onder Willem Lodewijk’s Deense 
kapitein Stein Maltesen. Zij gaan op zoek naar de vijand en trekken richting Oosterlittens. Inmiddels is de dooi 
ingevallen en is er mist ontstaan. Een aantal Friese officieren lijkt het verstandiger om zich terug te trekken 
naar Hijlaard om zich daar op Tjessingastate te kunnen verschansen. Stein Maltesen wil echter richting Boksum, 
naar Juckemastate, omdat ze dan dichter bij Leeuwarden zijn. 
Dit blijkt echter een fatale misrekening. Op 17 januari worden ze tussen Hijlaard en Boksum opgemerkt door 
Spaanse ruiters. Het Friese leger wordt uiteengedreven en verpletterend verslagen. Een aantal soldaten 
probeert zich nog te verdedigen, waaronder de vaandrig Otto Clant. Hij trekt zich al vechtend terug in de kerk 
van Boksum, maar kan niet op tegen de Spaanse overmacht. De Spanjaarden bieden hem lijfsbehoud aan als hij 
zich overgeeft, maar Clant wijst dit af. Omwikkeld met het Friese vaandel wordt hij gedood in de kerk. 
Volgens de overlevering vielen er 1000 doden. Waarschijnlijk zijn het er zo’n 400 á 500 geweest, voornamelijk 
Friezen. De meeste doden werden begraven op het kerkhof van Boksum, maar ook in Blessum werd ongeveer 
100 man begraven. In de kerken van beide dorpen bevinden zich gedenkborden als herinnering aan de slag. De 
Spanjaarden waren na afloop van de slag door de dooi genoodzaakt om zich zo snel mogelijk terug te trekken, 
met achterlating van een groot deel van hun buit. Als in 1594 prins Maurits en graaf Willem Lodewijk de stad 
Groningen veroveren, is het definitief gebeurd met de plundertochten in Friesland.  
In maart 2016 worden er bij de aanleg van de fietstunnel bij Pypsterbuorren botten en aardewerk gevonden. In 
een van de gevonden schedels zit een gat ter grootte van een musketkogel. Al snel wordt de link met de Slag bij 
Boksum gelegd. Ook omdat het gevonden aardewerk 16e eeuws blijkt te zijn. Er worden in totaal 7 stoffelijke 
overschotten gevonden in een kuil in de Hegedyk. DNA-onderzoek wijst een jaar later uit dat de schedel aan 
een noorderling moet hebben toebehoord. In de Sint Margrietkerk van Boksum is ook informatie te vinden 
over de Slach by Boxum. Bron: http://www.boksum.frl/de-slag-bij-boksum/ (geraadpleegd 26-11-2019) 
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Slag bij Boksum, 1586 

 
 

 
Slag bij Boksum, 1586, Collectie Tresoar 
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Slag bij Boksum, door Willem Baudartius (1565-1640), 1622 

 
[fol 6] (binnen Leuwarden) overkoomen. Ik heb van hooren zeggen, dat daar tot Boxum een vrouw 
zoude gevlugt zijn in de kerk, met haar twee kinders, zij sprong tot de klokkegaaten uit, en viel ten 
eenen dood. Och wat was er een groote ontsteltenis onder de menschen. Was de Heer niet 
onuitspreekelijk met mijn bestevader, namendlijk Saapk Klaases bestvader geweest; dat ouste kind 
kon leezen, hij had een oom gehad, dat een schoolmeester was, het leezen doe ik (namendlijk 
Saapke Claasens) nog jong was, en het schrijven was ongemeen. Hij won door de Voorzienigheid 
Gods, voor zijn eerlijke vader de kost, te vooren met drie kinders, mijn bestevader kon daar haast 
niet van spreecken zonder te weenen. [tot hier aan toe naukeurig nageschreven, doch hier den 
eerste onnutte zin agtergelaaten] Mijn bestevader liet een zoon na, bij zijn eerste vrouw die heet 
Haye Thomas, bij zijn tweede vrouw Pieter Thomas, die een schipper op Amsterdam was,  en een 
dochter die hiete Grietje, bij zijn lieve derde vrouw die in de kraam gestorven is, op de Breest zijde 
van de  
 
[fol 7] Nieuwe Stad, in de Blauwe Kroon, binnen Leuwarden6, heeft Nieske, en Claas Thomas 
nagelaaten. Ach, hoe hong die oude man het hart over zijn zoontje, Claas Thomas, die was hem 
aangenaam, hij had er in zijn jeugd twee verlooren, hij was 68 jaar oud toen mijn vader Claas Thomas 
werd gebooren; doe mijn vader 4 jaar oud was had hij de moeder verlooren, en zoon 
onuitspreekelijke verandering beleefd, mijn vader was een kind van 8 jaar toen hij zijn lieve vader 
verloor, die uit goedaardigheid veel door de vingeren heeft gezien; vader kwam bij zijn oudste broer 
te woonen, ach hij miste zijn lieve oude vader so, so. 

 
6 Zie over huis De Blauwe Kroon op de Nieuwestad in Leeuwarden: Jan Faber, “De Poptakamers op de 
Nieuwestad. Feit of mythe?”, in: Dr. Henricus Popta, over zijn leven en nalatenschap, Marsum 2012, p. 10-30. 
De publicatie werd uitgebracht ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Dr. Henricus Popta. Het artikel is 
online te lezen op: https://historischcentrumleeuwarden.nl/stad/huizen-en-monumenten/49-stad/huizen-en-
monumenten/1740-de-poptakamers-aan-de-nieuwestad-feit-of-mythe?lang=nl-NL (website geraadpleegd 26-
11-2019) 

https://historischcentrumleeuwarden.nl/stad/huizen-en-monumenten/49-stad/huizen-en-monumenten/1740-de-poptakamers-aan-de-nieuwestad-feit-of-mythe?lang=nl-NL
https://historischcentrumleeuwarden.nl/stad/huizen-en-monumenten/49-stad/huizen-en-monumenten/1740-de-poptakamers-aan-de-nieuwestad-feit-of-mythe?lang=nl-NL
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1620 is gebooren Nieske Thomas, dat (schreef Saapke Klases) was mijn vaders (Claas Thomas) vollen 
zuster, wiens vader was Thomas Claasens, zij trouwde met Henderik Bernardus, daar toen hij ruste 
haar een dogter naliet, die Egbertje Henderiks hiete, en is buiten in het gasthuis gerust. In ’t Jaar 
1710 is gemelde Saapk Klases vaders geliefde zuster Nieskes Thomas in den Heere gerust, in ’t 
bijweezen van mijn man (Wopke Claases) oud in ’t negentigste Jaar, en 
 
[folio 8] wij hebben haar met veel liefde vrienden te Huizum zien begraaven, daar zij wel 30 jaar 
wedu geweest was.  
1628 den 9 augustus is mijn vader Claas Thomas gebooren, tot Leuwarden op een Saterdag te 10 uur, 
regt over de Nieuwe Pijp op de Breede zijde van de Nieuwe Stad, 2 huizen bij de Oude Doelesteeg.  
Ik Klaas Thomas vader van Saapke Klaases,  
1657 den 10 augustus heb ik Claas Thomas den eerste predicaasje op de Dijk gedaan (binnen 
Leuwarden), toen genaamd het Waterlandshuis uit Epheze 5 vers 34.  
1667 den 27 october heb ik Klaas Thomas mijn tweede vrouw getrouwd, genaamd Trientje 
Hanzensdogter7 doe ik oud was 39 jaar 2 maanden 18 dagen, welke Trientje Hansen was wedu van 
Cornelis Bonk8, zijn een apotheker bij welk zij een dogter had, Jank genaamd, en meede wedu van 
doctoor Balthasar Cannegieter9, haar twede man, hebbende bij hem twee zoontjes Gerriet10, en Hans 
Cannegieter genaamd. Ik heb 2 dochters Immetje en Saapke genoemd, 
1669 is den 11 May op een Dingsdag ten 12 uur s ‘middags gebooren Thomas Claasen en 1670 den 
23 october is gestorven, onze Thomas bij de Hoekster Poort, nevens de Sparreboom Pijp; Klaas 
Thomas 
 
[folio 9] haar gemelde vader.  
1672 den 4 July is gebooren op een donderdag avond te 8 uur Trintje Hanzen, een dogter van 
Martjen Klaases, mijn lieve dochter op de hoek van de Kleine Kerkstaat.  
1673 is gestorven mijn tweede wijf Trientje Hanzen, op  den 10 May oud 32 jaar en 10 maanden, en 
is op de 15de tot Harlingen begraaven, bij haar eerste man, wij hebben getrouwd geweest 5 jaar en 7 
maanden. Ik heb van haar een dochter genaamd Martje, in kennis mijn hand, Klaas Thomas. 
1673 den 10 augustus ben ik in mijn dienst bevestigd, door Klaas Klaasen te Harlingen. Dit volgende 
geschreeven gelijk mijn waarde man het heeft geschreeven, Saapke Klasen. 
1668 zijn in den Heere gerust mijn vader en mijn moeder op een dag; Klaas Jentjes, en Tetje Esges, 
eerst mijn vader, en een quartiers uur daarna mijn moeder, woonagtig tot Grouw, en daar 
begraaven; daar stonden voor t bed vaderloos, en moederloos, zeven zoonen, en een dogter, die 
getrouwd was, en een zoon. 
1670 den 10 october is in den Heer gerust, den 
 

 
7 Claes Tomas, trouwt 27-10-1667 Doopsgezinde Waterlandse gemeente Harlingen Trintie Hanses. 
8 Cornelis Bonck, wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 12-04-1654 met Trijntie Hanses, 
wonende te Harlingen. Cornelis Cornelis Bonck en Trintie Hanses (weduwe Cornelis Cornelis Bonck) in 1655 
lidmaat bij de Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen. Trintie Hanses, ev Cornelis Cornelis Bonck, op 
13 juli 1660 gedoopt op belijdenis bij de Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen. 
9 Balthasar Cannegieter, wonende te Rees [Kreis Kleef (Dld)], trouwt Herv. gem Harlingen 03-08-1662 Trijntje 
Hanses te Harlingen. 
 
Nedergerecht Harlingen, Authorisatieboeken, invnr 113, aktenr 322, aktedatum 02-10-1662: 
Tryntje Hanses moeder, requirant, heeft 1 kind 
Weduwe van Cornelis Bonk vader,  
Hertrouwd met Dr. Balthazar Kannegieter curator, curator lites 
Pieter Pieters Akkersloot scheepstimmerman curator, curator over personen en goederen en administratie 
Getrouwd met Tryntje Cornelis requirant, grootmoeder 
10 Gerrardus, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 15-03-1663, vader Balthaser Cannegieter (dr.) ; moeder 
Tryntje Hanses. 
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[folio 10] eenigste zuster van gemelde broers Aukjen Clases, en leit te Grouw begraaven, huisvrouw 
van Dirk Djurres. 
1677 den 12 april is in de Heere gerust onze eerwaarde oom Pieter Jentjes Leeraar en leit te Grouw 
begraaven.  
1679 den 13 december is in de Heere gerust, mijn oudste broeder Jentje Klaases, meester bakker, en 
leit te Grouwe begraaven (dit was Klaas Jentjes en Tjetje Jentjes vader, zij is getrouwd geweest aan 
Jacobus Brug boterkoper tot Amsterdam, en aldaar begraaven.  
1687 is gestorven mijn broeder Wisse Claases in Noordweegen, en leid in Elseneur begraaven. 
1690 den 2 augustus is in den Heere gerust mijn broeder Eesk Claasen, en leit te Grouw begraven. 
1706 is den 7 augustus in den Heere gerust, mijn laatste broeder Douwe Klaases, en leid te Grouw 
begraaven. 
Door abuis schrijf ik te laat is in den Heere gerust Pieter Klaases, liet 6 kinderen na, en een na zijn 
dood, hij is ook bakker te Beetgummermoolen geweest, en tot Grouw begraven; daar was ook een 
vrijen Rienk Klaasen, en is in den Heere gerust, en leit 
 
[folio 11] tot Grouw begraaven, (tot dus verre geschreeven van Saapke Klaases man, Wopke Klaases. 
1674 den 3 juni heb ik Klaas Thomas mijn derde vrouw Antje Freerks getrouwd, op het Raadhuis door 
de burgemeester Zwart, zij was een diakens dogter van Dockum. 
1675 den 8 maart is mijn vrouw Antje Freerks verlost, van een dogter ’s maandags avonds en oud 12 
dagen 31 may gestorven, te Goutum begraven den 4 juni. 
1676 den 7 may is mijn vrouw verlost van een dood kind, den 10 juni tot Goutum begraaven. 
1697 den 16 october is in den Heere gerust mijn lief wijf Antje Freerks, en legt tot Goutum 
begraaven. Wij hebben getrouwd geweest 23 jaar 4 maanden en 13 dagen, zij is begraaven bij haar 
eerste man, wiens naam was Hette Ottes.  
1703 den 30 maart heb ik mijn vrouw en broeders dogter gedoopt, Geeske Jelles een pottebakkers 
vrouw, op het Vlie op haar kraambed. 
1651 den 12 december is gebooren op een vrijdag mijn eenigste volle zuster Immetje Klaases, zuster 
van Saapke Klaases, is getrouwd tot Harlingen11 
 
[folio 12] aan een scheepstimmerman genoemd Jan Jansen IJzenbeek12, een stokvisreeder in ’t groot 
was zijn vader Jan Janzen IJzenbeek. Daar zijn oorlogscheepen die mijn zwager heeft moeten maken, 
voor zijn dood een nieuwe smak gekreegen en was weinig daagen ziek geweest, en is met zijn vol 
verstand, als een braaf christen uit de waereld overgegaan. (hier bij nog een verslag van zijn 
uitmuntend christelijk leeven en sterven, en het vergeeven aan hem die zoo men zeide de oorzaak 
van zijn dood was, voor wien hij gevaren had.) hij liet 4 kinderen, nog een van een jaar, Thomas, 
Bregtje, Jan en Claas (hier bij nog wat de oorzaak was dat Mense Cornelus13 zijn reder hem dit 
aandeed, het geen uit een strenge gierigheid ondstond, doch dit onnoodig voor ons Chronyk). 
In kennisse van mij Saapke Klaases, dit is uitgeschreven als mijn waarde man, Wopke Klaaases 
geschreven had, Saapke Klaases. 

 
11 Jan Jansen Ysenbeeck, wonende te Harlingen, trouwt 28-02-1674 voor het Gerecht Harlingen Ymmetie Clases 
te Harlingen. 
12 Jan Jansen IJsenbeek (timmerman) en Immetie Clases, in 1674 lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente 
Harlingen. 
13 Minse Cornelis, lakenkoper te Harlingen, koopt een huis Voorstraat nz [= vrij zeker Voorstraat 89], ten oosten 
Thomas Jaques Lijbart, ten westen de oud-burgemeester Foecke Piers Heemstra en een steeg, ten zuiden die 
straat. Gekocht van Pytter Jacobs d'Adam, voor 2090 goudguldens en 1 Rosenobel, 31 januari 1657. Tresoar, 
toegangsnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboek invnr 237, fol 115v, 31 januari 1657. Minse 
Cornelis, lakenkoper, koopt 27 december 1668 huis zz. Voorstraat [= vrij zeker Voorstraat 90] bestaande uit 
voor- en achterhuis, met een steeg achter, ten westen. Ten O. en Z. erven Bente Tieerdts Boncks huis en tuin, 
staande op de Boncke-brils pijp, ten N. de straat en Jancke Tieerds moddermans huis. Grondpacht 4 cg. aan de 
Stad. Gekocht van koopman Tieerd Sykkes, voor 2100 GG. Tresoar, toegangsnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, 
Proclamatieboek invnr 239, folio 178r, 27 december 1668. 
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1683 den 4 maart ben ik Wopke Klaases de zoon van Claas Jentjes getrouwd, van Grouw met Saapke 
Klaas, de dogter van Klaas Thomas, woonende op de Nieuwstad tot Leuwarden, lakenwinkeliers. 
 
[folio 13] 1683 den 17 november is mijn lieve Saapke Klaaes van 2 zoonen verlost, op een zaturdag 
namiddag de eene, een weinig na vieren, en de andere een weinig voor vieren; dat leefde omtrent 4 
uur, en de oudste elf dagen, en is nog van de tongriem gesneden. 
1685 den 28 july is gebooren ons lieve zoon Klaas Wopkes, op een dingsdag voor de middag, omtrent 
een kwartier voor elf uur;  
1688 den 16 may is gebooren ons lieve dogter Saarke Wopkes, op een woensdag na de middag te 
drie uur, zoo heeft Saapkemoeder geheeten;  
1690 den 3 october, is gebooren ons lieve zoon Thomas, op een vrijdag. ’s Morgens een weinig na 
vieren, zoo heeft ons Saapke bestevaar geheeten. 
1692 den 7 april is gestorven mijn zoon Thomas Wopkes, leit op Oudehooft begraaven, oud een jaar 
en 6 maanden, en vier dagen, was veel van ons bemind, 
Den 30 july 1693 des nagts tussen 12 en eenen op een sondag heeft Saapke een jongedogter 
gebooren, ons lieve Tjetje Wopkes, de naam van mijn mem. 
1694 den 28 september op vrijdagmorgen, tussen vieren en vijven, is gebooren een 
 
[folio 14] zoontje Thomas Wopkes, van Saapke Klaases een zoon 
1695 stierf Thomas Wopkes, oud 9 maanden en 10 dagen, aan de pokken en is op de 11 july op de 
Oudehoofd begraaven.14 
1697 den 30 may is op zondag na de middag weinig voor seevenen, heeft Saapke een dogter 
gebooren, onze lieve Marleentje Wopkes, zo heeft Saartje suster, en haar moeders suster geheeten. 
1702 den 1 january op een sondag is Saapke verlost van een zoon, onze lieve Thomas Wopkes zoo 
heeft haar bestevaar geheeten. 
1708 den 28 july is ons lieve zoon Thomas Wopkes15 gelukkig van een steen gesneede, van onze 
buurman Gerardus Lenegra; de steen was een lood swaar, God koomt de Eere toe; hij heeft 

 
14 Claas Thomas was één van de eerste bestuurders van de Gecommitteerde Gemeenten, de in 1695 oprichtte 
Friesche Doopsgezinde Sociëteit, zie Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland, p. 183-
187. 
15 Thomas Wopkes werd doopsgezind predikant in Harlingen. Hij gaf in 1730 te Amsterdam uit zijn veel 
geprezene 'Lectionum Tullianarum (in opera Cicronis philosoph. animadv. critic.) libri tres', en in 1761 
verschenen te Leeuwarden door bezorging van H.J. Arntzenius: 'Coelii Sedulii Carminis Paschalis, libri V. et 
Hymni duo, cum notis C. Barthii, etc. quibus adcedunt Thomae Wopkensii adversaria emendatiora, max. ex 
parte adhuc inedita'. Blijkens de notulen der Harlinger Gemeente schreef hij ook een voor die dagen 
uitmuntenden Nederduitschen stijl. Ofschoon de Kerkeraad hem reeds eenigen tijd vergund had, wegens 
ligchamelijke zwakheid, slechts een vierde gedeelte van zijne dienst waar te nemen, zag hij zich echter in 1746 
wegens de zelfde reden genoodzaakt, het leeraarsambt geheel neder te leggen, zie: Steven Blaupot ten Cate, 
Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland: van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken 
en echte berigten opgemaakt, Leeuwarden : Wopke Eekhof, 1839, p. 237. Over Thomas Wopkens als bekwaam 
en geleerd man: Thomas Wopkens had in Amsterdam aan de school der Remonstranten zijn studiën voltooid. 
Hij werd 13 juni 1726 door een commissie uit de kerkenraad der Lamistische gemeente, na voorafgaand 
onderzoek, tot proponent benoemd. Deze aanstelling werd, naar de gewoonte van die tijd, aan de 
broederschap ter goedkeuring voorgesteld en aangeprezen als volgt: "als blijkende Wopkens met ons 
eensgezind te zijn in de goede en gematigde gronden van onze Doopsgezinde Christelijke Godsdienst". Drie 
maanden nadat hij bevorderd was tot proponent te Amsterdam, werd zijn dienst ingeroepen door de 
gemeente van Harlingen, later dat jaar in november bood Harlingen hem het beroep aan, tegelijkertijd met 
Leeuwarden. Amsterdam verhoogde de jaarlijkse toelage die hij ontving voor het waarnemen van 26 
predikbeurten tot de som van 400 gulden. Maar op herhaald verzoek van Harlingen gaf hij toch toe. [...] In een 
handschrift van Wopkens zijn ons nog bewaard gebleven 'annotationes' op TERENTIUS, door de Leeuwarder 
rector Isaac Valcenaer zijn leerlingen in de pen gegeven. Kort voor zijn intrede in Harlingen liet Wopkens 
uitgeven: 'lectionum Tullianarum sive in opera quaedam Ciceronis philosophica animadversionum criticarum 
libri tres, versierd met een opdracht aan zijn voormalige leermeesters, de Remonstrantse hoogleraren VAN 
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gezongen terwijl hij werd gesneeden, tot groote verwondering der omstanders, die ’t getuige 
hadden, en 3 maanden de koorts had, hij was zoo mager als een stok, het is geschied op de hoek van 
de Kerkstraat, op de Suipmerk tot Leuwarden. 
1713 den 15 october is mijn oudste dogter Saarke Wopkes met Sipke Heimans16 getrouwd, de zoon 
van Heiman Gieberts, en Jouvertje Rimmerts17, te Ferwert getrouwd in de kerk; 
 
[folio 15]  Hij was oud 24 jaar, en Saarke in ‘t 26 jaar; zij hebben een nieuwe olyslagery gestigt, aan de 
noordkant van ’t Vlie bij Leuwarden. 
1714 den 11 july is ons dogter Saarke Wopkes verlost van een zoon, op een maandagmorgen 
omtrent 9 uur, genaamd Hayman Sipkes, zo heeft Sipkevader geheeten. 
1716 den 26 december is Saarke verlost van een dogter, op een saturdag omtrent een uur, de 
tweede dag van Karstijd18 op een Sint Steffensdag, genaamd Saapke Sipkes, zo heete Saarke Wopkes 
moeder. 
1719 den 25 april is mijn dogter Saarke Wopkes, huisvrouw van Sipke Heimans verlost van een 
zoontje, op een dingsdagnagt omtrent half vier, genaamd Wopke Sipkes, zoo heet Saarkevader; ik 
wensche dat de Heere haar alle in zijn Vaderlijke bescherming mag neemen. 
1716 den 14 april des voormiddags is in den Heere gerust, ons Eerwaarde oude vader Klaas Thomas, 
overleeden met zijn verstand en kennis, tot zijn laaste snik toe; ik vraagde hem op de laaste menuit, 
Vaderke heb je verstand? Kniep mij reis in de hand? Ach hij nam 
 
[folio 16] met zijn beevende hand de muts af, en repte zijn steevende [stervende] lippen, bad het 
Vader ons, en met uit weezende, nam ik de muts en bad het voorts uit, en vader gaf den geest; den 
21 april in de Westerkerk begraaven binnen Leuwarden. 
1716 den 14 april zie hier deez aanteekening, van mijn eerwaarde vader Klaas Thomas19 dien was 
oud toen hij stierf 87 ½ jaar, in ’t leeven zeer lustig en vermaakelijk van nateur, ja vrolijk en 
goedaardig. Ik heb vijf kinderen bij hem in huis opgebragt, mijn man Wopke Klaases en wij woonden 
op het hoekje van de Kleine Kerkstraat, binnen Leuwarden, daar mijn vader woonde toen ik trouwde; 
mijn kinderen hebben hem nooit geurig, nog boos geziend, daar waaren die wel vijf en twintig jaaren 
waaren, die getuigden dat er in de gemeente, daar hij een Leeraar was, getuigde elk van zijn liefde, 
vreede. Hij had weinig jaaren dood geweest, of de gemeente is gescheurd; o zoo ellendig dat de 
waereldsche Regter de schand daar in heeft gestooken, tot groote droefheid van tedere 
gemoederen; o Hoe word doe de vreedzaame Herder beschreyd, van zijn schaapen, drie dagen voor 
zijn dood vroeg hij nog 
 
[folio 17] aan een dienaar van zijn gemeente, of daar ook iets zonderlings in de kerkekaamer was 
voorgevallen, nog stond zijn aangezigt blij, en bejeegende elk vriendelijk; de vrijdagsmiddag scheen 
hij zeer lustig te weezen, hij zeide tegen mij, Dogter ik heb mijn dagen nooit leedig doorgebragt, ik 
heb tot Hindeloopen op een dag 54 met den Heilige Waterdoop bediend, o wat was zijn lust tot het 
goede pand, dat de Heere hem had medegedeeld. ’s Nagts was zijn slaap vier uur, dat kand geenen 
getuigen dien op het andere bed sliepen, hoe de tijd worde doorgebragt, als men wat laat opwaaren 
en kwaamen in zijn kamer, zeide de kinderen Vaderke slaap gij niet? Valt u de tijd niet lang? 

 
CATTENBURGH en CLERICUS. Hij beoefende ijverig de philologie, briefwisselingen met WESSELIUS en 
D'ORVILLE, zie: Christiaan Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en 
school in de 18de eeuw, Amsterdam : J.C. Sepp en Zoon, 1865, dl 1, p. 201-203. 
16 Sipke Heimans, wonende te Leeuwarden, trouwt voor het Gerecht Leeuwarden 06-10-1713 / Herv. gem. 
Leeuwarden 15-10-1713 met Sara Wopkes, wonende te Leeuwarden (met attestatie naar Ferwerd). 
17 Heyman Gijsberts, wonende te Leeuwarden, trouwt op het stadhuis voor het Gerecht Leeuwarden 08-09-
1671 Jouerke Rinnerts, wonende te Leeuwarden. Bron: Tresoar, archiefnr 28, Trouwregister Gerecht 
Leeuwarden, Coll. doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken, invnr 903, aktenr 1730. 
18 Kersttijd. 
19 Klaas Thomas (geb. Leeuwarden 9 augustus 1628-overl Leeuwarden 11 april 1716), voorganger Verenigde 
Doopsgezinde gemeente Leeuwarden, 1657-circa 1705. 
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1716 den 10 april, middag vader Klaas Thomas lang zeide dan met een zoet gelaad, neen kinderkens, 
en het had geen wonder geweest al had het wat verdrietig geweest, wan zij hem wel in de slaap 
wakker maakten, ik kan mijn tijd hier zoet verkorten, zeide hij tegen haar. Nu vrijdagmiddag toen hij 
mij verhaalde, die groote ijver dien 
 
[folio 18] hij zeer gemoediglijk had uitgewerkt tot Hindeloopen, van den Heilige Waterdoop, 
antwoorde ik hem, en zeide, Vader dat was iets dat groot en heerlijk was, en ik dagt, o! wat hebben 
wij met een groote God te doen, en ik antwoorde hem Gij hebt in deeze waereld drie mannewerk 
uitgewagt! ’t Predicampt, het kleermakerswerk daar ik ben met groot gemaakt, doen doch dit alles is 
gepasseerd, was hij swak  dat hij lag op een rustbank, daar men op leit; men kon door de zwakheid 
men niet wel weeder op t bed krijgen; als hij zijn ogen toe had, zou men zeggen, hij was dood, elk 
ging die hem lief had met traanen van hem af, als hij maar een woord sprak, het was van God als dien 
oude sterveling sprak; maar doodflauw at nog dronk niet. Dochter zeide dat gaat zoo heen, sterft om 
dat hij is uitgeleefd, ordonneerde iets zoo hij dagt tot een weinig verkwikking, zijn ziekte was 9 
dagen. Op Paaschdag kwam hem zijn doodziekte aan, men zoude zeggen zonder kwaal, of wel zoo 
flaauw gedeurig ’t geen dat geen wonder was, hij nuttigde niets in zijn ziekte, als weinig drinken, zelfs 
den 10 april 1716 op een 
 
[folio 19] vrijdag, van mijn vader Klaas Thomas des vrijdagsavond omtrent vijf uur, ik was stil bij hem 
met een vrouw. Ik dagt wat zal dat flauw vader nou die zo swak is, men had hem met groote moeyte 
op t bed gekreegen, want was een heel swaar, groot man, nam de muts af en bad op de manier gelijk 
of hij in de nagtrust zoude gaan, dat ik durf zeggen mijn leeven geen gebed gedaan of gehoord, daar 
ik soeter nabij hebbe gesmaakt; zijn begin was dat hij nou zoude gaan slaapen, dat God hem mogt bij 
weezen, deeze nagt met zijn heilige geest, en dat den Heere geliefde die uit ten Heemel hem te 
zenden, zijn heilige travanten, daar smagte hij na; o Heere ’t was of hij ze met zijn armen woude 
grijpen en dat kwam met dat begeerige deurstigen ziel nog al nader tot ons God. Het ging af als of hij 
op de Preedikstoel stond, hij was een welspreekend man in zijn tijd, en was nu zeer begeerig op dien 
te aanroepen dien ons heeft belast roept mij aan in den nood en ik zal u uithelpen; die vrouw die bij 
mij was zeide tegen mij o heer Klaasoom is 
 
[folio 20] een engel en wij hadden sorg, dat wij hem in zijn gebed zouden stooren, zoo dood swak 
mensch ander zou ik daar meer menschen bij hebben gehaald bij mij, want hij was zoo swak dat den 
andere daags avond haalden wij bij hem de vrienden en beuren, meenden wij dat hij stierf;  
1716 den 11 april op een saturdagmiddag, twee uuren voor vader Klaas Thomas zijn dood haalden 
deeze avond vrienden en beuren en meenden dat hij stierf, in zulke flauwtens de middag had hem 
een weinigje gebaard, ’t was of hem ’t hoofd wat ligt was, seide Tettie, o Tuttie, zie reis hier is ’t 
zierlijk, siet gij wel dogterke. Neen vader zeide zij, al mijn kinderen heeten hem nooyt anders als 
Vader, schoon ’t haar vaders grootvader was. En de geheel kerkenraad altijd Vader, wij hebben hem 
nooit ander geheeten; hij heeft ons dat in zijn jeugd geleerd, mijn dogter zeide dat zij het niet zag, o 
zeide hij ’t is de heele kamer over tot aan de stoep toe, vol karseboomen allegaar vol en sierlijk, dat 
heeft hij zoo belast vol karsen. Doe weinig nademiddag saturdag begeerde ons zoon Klaas Wopkes 
aan zijn vader Wopke Klases dat hij 
 
[folio 21] mogt op Vader passen alzoo het voorhuis vol koopluy was, uit begeerte deed mijn man dat 
maar die diende en bewaakte hem dag en nagt, daar was Vader toe gewend, o die trok bij 
gezondheid alle avonden mijn vader de hoozen uit, en lag hem de steen aan zijn voeten, de meid 
warmde zijn bed, dan zeide mijn vader tegen mijn man, Wopke Klases soo soon so selle dyn kinderen 
dy ook doen als gij oud zijt, dat zal ons lieve Heer dy loonen, of weederom vergelden; Vader dat moet 
gij niet zeggen, zei mijn man, dat is mijn Pligt! Dan zeide hij zoon nog een nagtdrokien20, dat maakte 
mijn eerwaarde man warrem, en bragt dat mijn eerwaarde vader; zo eenvoudig en lief hebben deeze 

 
20 Nachtrokje = nachthemd. 
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beide haar dagen geeindigd, bij malkanderen, mijn man verklaard nooit het best uit den schuttel 
gehad te hebben, uit liefde. Zij hebben 34 jaar ’t saamen geleefd. 
1716 den 11 april zaturdag namiddag Klaas Wopkes mijn zoon zou op vader passen, wij meenden de 
voormiddags al reis dat hij storf, hij begint de zwakke 
 
[folio 21] stem te verheffen, en begon den 5 (8 ?) Psalm gelijk Datenes hem heeft berijmd, o onze 
God en Heer zo hooggepreezen, hoe heerlijk moet dog uwe name weezen; dat zoo lievelijk ging, vars 
aan vars, ’t geen dat gemoedelijk verhaalde hij twee maal, mijn zoon konde die Psalm niet, hij kreeg 
terstond een psalmboek, dat ging zei mijn zoon Klaas Wopkes perfect, zoo ’t daar was geriemd, en 
dat met een heerlijk verlangen, en hoope dat hij dat geen dat aldaar gemoedelijk was twee maal 
verhaalde, dat wonderlijk lieflijk vriendelijk, ja engelagtig uit zijn lieve stervende mond, en weinig 
daarna ik zoude wel gelooven geen uur, en quaamen wij bij Vader en zaagen, dat zijn kragten heel 
verlooren en verminderden; haalden des avonds de vrienden en twee buurenmannen, lag heel 
buiten kennis, die dagten ’t kond nog wel wat duuren, gingen des nagts na huis, sondagmorgen wierd 
het eerste gebed in ons kerk gedaan, zeer gemoedelijk en Freederik Jaarsma21 quamen omtrent half 
een, lag nog al zonder kennis, het eerste gebed worde weederom voor mijn vader gedaan, van 
Jaarsma. 
 
[folio 22] de omstanders getuigden met geest en kragt, 1716 sondag. Vader lag op de rustbank 
omtrent twee uur. Ik zijn dogter aan de eene zij, en Klaas aan de andere zij staande, sloeg zijn oogen 
open, Vaderke zeiden wij ken je ons wel? Hij spreekt waarlijk vriendelijk met blij weezen, Klaasje o 
Vader wij meenden dat wij U hier al hadden verlooren, hij eiste het glas daar hij zig te vooren zelfs 
mee heeft gered, om te wateren, en deed dat weederom zelfs en dronk weeder alleen, en kreeg 
volkoomen zijn verstand, tot aan de laaste snak, maar was bijna geen leeven vertrouwd, thans ach 
een man van omtrent 88 jaar, ’t was groot ouderdom, de dingsdag voormiddag doen men hem de 
laaste snak zag geeven, zeide ik, kan je mij, heb je verstand, knijp mij reis in de hand? Ag hij nam met 
zijn beevende handen de muts af, en rechte zijn stervende lippen, en bad het Vader onze, en niet uit 
weezende, nam ik den muts om dat hij zo betrok, en bad het voorts uit, en mijn vader Klaas Thomas 
gaf den geest. 
1716 den 14 april is mijn vader zoet gerust, en heeft 9 dagen geleyd, en was volkoomen 
 
[folio 23] uitgeleefd, en is in de Westerkerk begraaven, (binnen Leuwarden) bij de deur naast de 
nieuwe steeg in te gaan, ’t eerste graf, ’t is een kelder, op 21 april. Hij was een lakenkooper, op ’t 
hoekje van de Kleine Kerkstraat, op de Suipmerk, daar heeft hij 44 jaar gewoond, dit aangeteekend 
door zijn dogter, Saapke Klaases. 
1717 den 20 december is mijn middelste dogter Tettje Wopkes getrouwd, met Oene Oedses tot 
Leuwarden, zijnde een dogter van Wopke Klaases, en Saapke Klases, laakenkoopers op de hoek van 
de Kleine Kerkstraat op de Suipmerk, oud omtrent [niet ingevuld] jaaren, daar is mijn dogter ook 
gebooren. Oene Oedses was een zoon van Oedse Oenes Gorter, en Tettie Gosses, woonende bij de 
meervisbanken tot Leuwarden, waaren gortmakers, genoemd Oene Oedses Gorter, oud [niet 
ingevuld] jaar in ’t Swart Kruis.22 
1718 den 28 february is mijn zuster van Saapke Klaases, Martien Klaases Godsaliglijk met haar volle 
verstand in den Heere gerust, nog een quartier te vooren aan Jaarsma (toen tot Leeuwarden 

 
21 Frederik Jaarsma, voorganger Verenigde Doopsgezinde gemeente Leeuwarden 1709-1726. 
22 Oene Oedses, wonende te Leeuwarden, mr. gortmaker, ondertrouwt voor het Gerecht Leeuwarden 10-12-
1717 Tetje Wopkes, wonende te Leeuwarden; Oene Oedses, wonende te Leeuwarden, trouwt Hervormde 
gemeente Leeuwarden 19-12-1717, Tetje Wopkes, wonende te Leeuwarden. Getrouwd in de Westerkerk. 
Bevestiging huwelijk. Een zoon van Oene Oedses (?), Klaas Oenes Gorter, was van 1788 tot zijn overlijden in 
1805 boekhouder van de Friesche Doopsgezinde Societeit. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden 
in Friesland: van derzelver ontstaan tot ..., p. 187. 
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doopsgezinde leraar) haar verstand betoond, oud 45 jaar en agt maanden, leid op Oude Hoofkerkhof 
begraaven, in 
 
[folio 24] in mijn vaders ouders graven, zij is getrouwd geweest aan Rein Hilkes, zij heeft een dogter 
nagelaaten heete Trientje Reins, na mijn suster genoemd, die was getrouwd aan Jacobus Terpstra 
van Franeker, zijn beide overleeden; ons nigt Trientje is aan pijn in ’t hoofd gestorven, met een 
gezond hart, at nog ’s nagts te 12 uuren een weinigje vleesch, eiste wat zout zoo flau was zij en was 
een weinigje daar na uit de tijd, in mijn dogter Marleentjes arm, leege op Oudehooftskerkhof 
beneden begraaven; zij laaten twee kinderen na, een dogter hiete Sibbeltje Terpstra, siet fol [niet 
ingevuld]  Saarke Fokkes. (hier moet nog bij) en een zoon Rein Jacobus Terpstra. 
1669  den 9 February is mijn lieve moeder gestorven, wordende de vrijdags namiddags ziek, docter 
gaf haar wat in, en zeide saturdag al, dat vader met haar verspreeke moest, het geen hij deede en 
storf maandag te 9 uur, ’s morgens met zo volle verstand en kragt, o Heer, een buurvrouw kwam in 
en wrong haar handen, en zeide o Heer Saarke is ‘t hier zoo gesteld, men weet niet dat gij ziek zijt, ja 
moer zeide zij, en ’t was een weinig daar na, dat den 
 
[folio 25] Almagtige God haar geliefd heeft door zijn Vaderlijke Voorzienigheid uit dit zwakke lighaam 
over te brengen, in ’t volmaakte. De beurvrouw hiete Grietje, Ik ben daar een oogetuige van, woonde 
op ’t Heerenwaltje, leit een dogter na, oud 11 jaar, hiete Immetje en een dogter omtrent 7 jaar, die 
hiete Saapke Klaases, (welke laaste ik was Saapke Klaases). 
1720 deese Sipke Heimans was aan mijn oudste dogter Saarke Wopkes getrouwd, was aan de 
derdedaags koorts, ontbood mijn man en zoon, ’s morgens te vooren als hij sturf, weinig voor dag, 
zeide hij haal terstond Dockter, en een advocaat, om mijn testament te maaken, en Jaarsma als 
leeraar der Doopsgezinde gemeente, om van Goddelijke zaken te spreeken, terstond Cito, Cito, het 
worde zoo gedaan, bezorgde als een eerlijke huisvader als hij ’t verstond, en hem God in ’t harte gaf 
en heeft zijn volle verstand juist zoo ’t alles was bezorgd. Zij kwaamen alle drie, en ’t was geen 
middag of zijn hooft worde weeder ligt, en worde terstond in een heete koorts ontsteeken, en 
baasde zo wat zoo lang dat God hem een genadige uitkomst gaf, Ja sprak met 
 
[folio 26] Jaarsma eer ’t hoofd ligt worde, als of hij gezond hadde geweest, en liet twee zoonen, en 
een dogter na, Heiman Saapke [moet zijn: Sipkes], Wopke Sipkes.  
1720 den 12 january is in den Heere gerust mijn swaager Sipke Heimans, op een vrijdag omtrent 7 
uur, en den 18 dito zeer staatelijk begraven, woonende op het Vlied tot Leuwarden, het lijk samen 
gevolgd tot aan ’t Schavenek, onder t luiden van de klok (half drie des nademiddags doen is hij den 
19 January tot Bolsward begraven, bij zijn vader en moeder in de Groote Kerk, oud 34 jaar 2 
maanden en 28 dagen, in de kerk daar gemelde vader en moeder Heiman Gijsbert, en moeder 
Jouwerke Rinderts van der Hoef, begraaven legt.  
1720 den 24 april is in den Heere gerust mijn lieve man Wopke Klaases, op een woensdagmorgen 
omtrent 5 uur, oud 60 jaar, en wij hebben getrouwd geweest agt en dartig jaaren, en negen kinderen 
gehad; leid in de Westerkerk begraven, op de woensdag daerna den 1 may bij mijn vader, eerste graf, 
in deeze hoek van de kerk, (binnen Leuwarden) hij is overgegangen met een vrolijk  hooopen, en een 
vol verstand; mijn waarde man was heel 
 
[folio 27] stil van nateur, wonder stil de avonds toen hij des nagts ruste, wees hij aan zijn vinger, en 
zeide dat er geen mens in de waereld was, daar hij zoo veel hoet op hadde, o hij was de 
vreedzaamheid zelfe, ons jongste zoon was agtien jaaren, Thomas Wopkes. 
1720 den 18 february is mijn middelste dogter Tettje Wopkes verlost van een dogter, Tettje Wopke 
haar dogter hiete Tettje, zo hiet Oenemoeder. 
1721 den 25 october is gebooren Saapke Oenes,  
1722 den 19 february is gestorven Saapke Oenes,  
1723 den 14 january is geboren Saapke Oenes, zoo hiete Tettjemoeder. 
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1725 den 20 september is gebooren een soontje genaamt Oetse Oenes, zoo heeft Oenesvader 
geheeten. 
1727 den 20 september is mijn dogter Tettje verlost van een zoontje Wopke Oenes, zoo heeft 
Tettjevader geheeten, de Heere wensch ik, zal ze alle in zijn vaderlijke bescherming neemen. 
1722 op Sinteniklaasdag is mijn oudste zoon Klaas Wopkes getrouwd, zijnde een zoon van Wopke 
Klaasen, en Saapke Klases, gebooren tot Leuwarden op de hoek van de Kerkstraat, op de Suipmerk 
lakenkopers, aan Sjoertje Beers een koopmansdogter Bee Watses en moeder Ietske Jans, woonagtig 
tot Franeker, 
 
[folio 28] zij zijn te samen getrouwd in de Westerkerk tot Leuwarden. 
1726 den 18 january is mijn jongste dogter Marleentje Wopkes getrouwd, zijnde een dogter van 
Wopke Klaasen, en Saapke Klaases, gebooren tot Leuwarden, op de hoek van de Kerkstraat op de 
Zuipmerk, lakenkoopers, aan Jan Pieters Bakker, Pieter Wybes zoon, gebooren tot Amsterdam, de 
moeder hiete Antje Klaases, zij was Klaas Ipkes dogter, lakenkoper tot Leuwarden op de Tuinen, is in 
de Westerkerk getrouwd, (binnen gemelde stad.) 
1727 den 19 januarius is Marleentje Wopkes verlost van een zoon, genoemd Wopke Jans Bakker, 
deeze was na Marleentjevader genoemd. 
1727 den 19 junius is gestorven ons Wopkeman, oud 23 weeken, en op maandag zijnde den 23 
begraaven in de Westerkerk, dit adres koomt een jaar te laat door abuis. 
1726 den 17 maart is mijn oudste dogter Saarke Wopkes getrouwd, aan Uilke Wietses de Vries23 tot 
Emden gebooren, zij was de weduw van Sipke Heimans, zij had een zoon Heiman Sipkes genaamd, 
omtrent 8 jaaren oud; 
 
[folio 29] zij woonen op de zuidsijde van ’t Vlie, in een olyslagerij, het was een zoon van Wietse Uilkes 
de Vries, die was woonagtig te Embden, en zwager Uilke Wietses de Vries tot Emden gebooren, 
maar zijn eerwaarde vader is op ’t Vlie gebooren, tot Leuwarden, en zijn moeder tot Emden was ook 
een wedou dou zij Wietse Ulbes trouwde, met een dogter. 
1727 den 27 january is mijn oudste dogter verlost van een dogter, genaamd Grietje Uilkes, zoo heeft 
vaders moeder geheeten tot Leuwarden, op ’t Vlied Grietje Uilkes de Vries genaamd, haar vader van 
Uilke Wietses de Vries en haar moeder Saarke Wopkes; 
1683 den 4 maart ben ik Saapke Klaases met Wopke Klaases getrouwd, tot Grouw in de Kerk, daar 
heeft ons bevestigd Domeny Elgersma, ik was 26 jaar en 8 weeken en 4 dagen en mijn man was oud 
zoo ik niet anders weet 24 jaar en 7 maanden, zoo dat zij ’t samen zijn getrouwd geweest 38 jaaren, 
en hebben negen kinderen gehad, de jongste was doe mijn lieve man ruste, 18 jaaren, en heb door 
Gods goedheid vijf kinderen groot gemaakt, haar naamen waaren Klaas, Saarke, Tettje, Marleentje, 
Thomas Wopkes.  
Harlingen Immetje Klases mijn volle zuster is voor de tweede maal getrouwd, 
 

 
23 Op 26 mei 1748 begon het Friese pachtersoproer, het verzet tegen de belastingen op granen, vooral tegen 
de verpachting hiervan. Het verzet begon te Bergum en ging steeds verder, te Leeuwarden traden de Vlietsters 
op. Het verzet bleef toenemen, ook tegen andere drukkende lasten. Op voorgang van de Harlingers en 
Vlietsters kwamen 300 volksgecommitteerden bijeen, eerst op 5 juni in de Grote Kerk te Leeuwarden, later op 
10 juni op de Doelen (Doelisten). De leiding had de doopsgezinde vermaner Uilke Wytses de Vries. Men stelde 
72 'pointen reformatoir' op. Het stadhouderschap werd ook in de vrouwelijke lijn erfelijk verklaard. Willem IV 
trachtte beide partijen te bevredigen. Zijn 'reglement reformatoir' bracht niet veel verbetering, de 
bevoegdheden van de stadhouder werden uitgebreid, de drukkende belastingen en de kuiperij bleven 
(Quotisatie). Dit werkte later het verzet tegen de stadhouder in de hand. De protestbeweging koos een 
commissie van 58 leden die de politieke wensen in kaart moest brengen en onderhandelen met de stadhouder 
en de Staten van Friesland over de verwezenlijking daarvan. Uilke Wietses de Vries behoorde tot de negen 
Doelisten die in september 1748 met een door de stadhouder benoemde commissie spraken. Zie verder: Cor 
Trompetter, Doopsgezinden in Friesland 1530-1850, Bornmeer 2016, p. 125-129. 
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[folio 30] aan Jelle Janzen Wiersma tot Harlingen, een wijdschipper en daar na een lijnbaan hebbe in 
liefde geleefd, hij was een ouderling in de gereformeerde kerk, zij had een zoon Thomas Jans 
IJsenbeek en een dogter Bregtie Jans, zij heeft bij Jelle Janzen twee dogters Saarke, en Teuntje Jelles, 
brengt mijn Klaas Wopkes naar ’t Franeker schip te 5 uur, en de avonds om 7 uur was hij al 
overleeden, stierf in een mans arm, dien hij zo even in zijn stoep gegroet had. Thomas Jans IJzenbeek 
de oudste zoon van mijn zuster is getrouwd aan Eeke Bentes, de dogter van Bente Kousijn, 
bontreeder tot Harlingen, is getrouwd mijn susters dogter Bregtje Jans IJzenbeek met Klaas Willems, 
lakenkopers tot Harlingen, mijn susters dogter Saartie Jelles is getrouwd tot Harlingen aan Sweert 
Klases, setschipper is met schip en goed weggebleeven, zij bleef met twee kleine kinders zitten, Klaas 
en Jelle Sweert(s). Bijgevoegd dit onderstaande, door mij H.S. Heimans24 (1762 is Klaas nog 
woonagtig tot Harlingen, en is getrouwd en heeft verscheidene 
 
[folio 31] kinderen, doch Jelle jong overleeden) is getrouwd (van mij Saapke Klases,) mijn susters 
jongste dogter Teuntje Jelles, aan Fokke Siemons, is in de kraam gestorven, heeft een dogter 
nagelaaten Immetje Fokkes, zoo heeft mijn zuster geheeten. 
Harlingen 1727 den 10 october is in de Heere gerust mijn susters oudste dogter Bregtie Jans 
IJzenbeek, huisvrouw van Klaas Willems lakenkooper, oud 44 jaar en 2 maanden en 14 dagen, leit tot 
Harlingen begraven. 
1727 den 12 october is in den Heere gerust, mijn zusters soon Thomas Jansen IJzenbeek, 47 ½ jaar 
oud, hij is met zijn volle verstand, en een zoete hoop van zijn door zwak lighaam verlost, sprak weinig 
voor zijn dood, en zoo heel gelijk zijn moeder, ’t zal niet lang deuren, en zoo heeft het den 
almagtigen geliefd dat vreedzaam mens zoo zagjes van de schildwagt te verlossen, daar bleeven een 
vrouw met kinderen, een van een jaar, maar de andere groot en middelsoort, ses o wat moet mijn 
pen nu schrijven! Een muy25 van omtrent 72 jaar;  
1728 den 22 april is in den Heere gerust Eeltje Bentes wedou van Thomas Janzen IJzenbeek tot 
Harlingen oud [niet ingevuld] omtrent, en haar jongste 
 
[folio 32] dogter, omtrent 2 jaar, en zijn op den 27 april op een dag begraaven, zij laaten vijf 
vaderloose en moederloose kinderen na (ik wensch haar den seegen uit den Heemel (Saapke Klaases) 
 
Hier eindigen de aanteekeningen van Saapke Klaases daar het onzeeker is wanneer deeze eerwaarde 
vrouw is gestorven. 
 
Breghje Jans IJsenbeek eenige dogter van Jan Jansen IJsenbeek waar van op folio 30 melding is 
gemaakt trouwde  den 6 januari 1714 met Klaas Willems zijnde lakenkoper te Harlingen. Van dit 
huwelijk waaren Immetje gebooren den 9 october 1714 en gestorven den 31 october 1714, nog eene 
Immetje gebooren den 1 december 1715 en den 9 april 1717 gestorven. 
Willem Klaases gebooren den 7 july 1718 en gestorven den 23 july 1718. Behalven deeze zijn in dit 
huwelijk nog drie kinderen verwekt welke zeer vroeg gestorven zijn, terwijl Breghtje Jans IJsenbeek 
den 10 october 1727 is overleeden zonder kinderen na te laaten. 
 
[folio 33] De vijf kinders welke na het overlijden van na het overlijden van Thomas Jansen IJzenbeek 
en Eeke Bentes Cousijn zijn overgebleeven en waar van in het slot der aanteekening van Saapke 
Klaases worden gemeld, waaren Klaas, Jan, Grietje, Bente en Tjeerd zijnde Immetje reeds voor het 
overlijden van haar moeder zeer jong gestorven. 
Klaas Thomas IJzenbeek zijnde de oudste zoon is gehuwd met Antje Hylkes en hebben nagelaaten 
drie kinderen als Thomas, Hylke en Hinke. Zijnde Thomas Klases IJsenbeek getrouwd geweest aan 
Antje Scheltinga en nagelaaten eene dogter zijnde Antje Thomas IJsenbeek te Amsterdam gehuwd 
aan Harmanus Klopper. De tweede zoon van Klaas Thomas zijnde Hylke schijnt ongehuwd gestorven 

 
24 H.S. Heimans: Heiman Sipkes Heimans, geb Leeuwarden, overl Leeuwarden 13-10-1779. 
25 Moei = tante 
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te zijn terwijl van dezelve geene nadere melding wordt gemaakt terwijl Hinke Klases IJsenbeek twee 
maal is getrouwd geweest als aan Pieter Ages Steenstra waar uit eene dogter is gesprooten, en een 
zoontje 
 
[folio 34] Sjoerd genaamd welke vroeg is gestorven en voor de tweede maal gehuwd aan Sjoerd 
Schrik in den jaare 1707, waar uit eene dogter Mietje genaamd is gesprooten; hebbende dus Klaas 
Thomas IJsenbeek geene mannelijke kinderen waar door zijn afstammelingen in andere famielien zijn 
overgegaan. 
Jan Thomas IJsenbeek tweede zoon van Thomas Jansen is gehuwd geweest met Eeke Wildschut en 
hebben nagelaaten twee zoons zijnde Thomas en Eelke. 
Grietje Thomas IJsenbeek is getrouwd geweest met Joost Zeemans en heeft nagelaaten vier kinderen 
als Frans, Eeke, Otjie en Jan Zeemans. 
Tjeerd Thomas IJsenbeek is ongehuwd gestorven. 
Bente Thomas IJsenbeek is gebooren den 18 february 1718 en is op den 23 meij 1739 getrouwd met 
Janke Jans Builard en hebben zeven zoons en vijf dogters verwekt zijnde 
 
[folio 35] Eelkjen B[entes] IJsenbeek geboren den 23 april 1740. 
Jan B[entes] IJsenbeek geboren den 29 maart 1742. 
Thomas B[entes] IJsenbeek geboren den 8 augustus 1744. 
Grietje B[entes] IJsenbeek gebooren den 4 february 1747. 
Baukje B[entes] IJsenbeek geboren den 25 maart 1749 en is overleeden den 31 january 1759. 
Claas B[entes] IJsenbeek geboren den 10 december 1751. 
Hylke B[entes] IJsenbeek geboren den 12 february 1754. 
Sikke B[entes] IJsenbeek geboren den 19 juny 1755. 
Sjoerd B[entes] IJsenbeek geboren den 26 november 1757 en aan de kinderziekte overleden den 13 
february 1760. 
Baukje B[entes] IJsenbeek geboren den 1 october 1760. 
Sjoerd B[entes] IJsenbeek geboren den 19 january 1761 en op een benauwde wijze overleden den 17 
august 1763. 
Lolkjen B[entes] IJsenbeek geboren den 13 mey 1764 en overleeden den 7 september 1779. 
Zijnde Bente Thomas IJsenbeek in het 64ste jaars zijns ouderdoms overleeden den 7 juny 1783 en is 
door zijn waarde vrouw gevolgd den 5 october 1791 oud 73 jaaren. 
Eelkjen Bentes IJsenbeek is op den 19 juny 1760 gehuwd met Sytse Dryses van der Zee zijnde in  
 
[folio 36] dit huwelijk vier kinders verwekt als 
Hinke S. van der Zee gebooren den 28 mey 1761 
Bente S. van der Zee gebooren den 11 september 1762 en welke in 1787 getrouwd is aan Elisabeth 
Pikinga.26 
Janke S. van der Zee gebooren den 10 Mey 1765 en gestorven den 8 maart 1786. 
Grietje S. van der Zee geboren den 26 december 1770 en welke in 1798 getrouwd is met Johannes 
Loensma. 
 
Jan Bentes IJsenbeek is getrouwd met Trientje Jacobs van der Ley den [niet ingevuld]27 zijnde uit dit 
huwelijk vier kinderen als  
Jacob J[ans] IJsenbeek reeds vroeg gestorven. 
Janke J[ans] IJsenbeek insgelijks ongehuwd gestorven. 

 
26 Bente van der Zee, wonende te Harlingen, trouwt Hervormde gemeente Harlingen 16-09-1787 Elisabeth 
Piekinga, wonende te Harlingen. Bevestiging huwelijk. 
27 Jan Bentes Ysenbeek, wonende te Harlingen, ondertrouwt voor Gerecht Harlingen 31-12-1768  / trouwt 
Herv. gemeente Harlingen 17-01-1769 Trijntje Jacobs van der Ley, wonende te Harlingen. 
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Aaltje J[ans] IJsenbeek gebooren [niet ingevuld] en gehuwd aan J. Paptist den [datum niet ingevuld]28 
En Adriana J[ans] IJsenbeek gebooren den [datum niet ingevuld] en gehuwd aan [voornaam niet 
ingevuld] de Schepper den [datum niet ingevuld]29 
 
Jan Bentes IJsenbeek is overleden den [datum niet ingevuld] en  
Trientje van der Leij is overleden den [datum niet ingevuld] 
 
Thomas Bentes IJsenbeek is getrouwd met Maartjen Bikker30 op den 20 april 1772 zijnde uit dit 
huwelijk vier kinderen geboren waar van twee vroeg zijn gestorven en twee  
 
[folio 37] dochters als  
Trientje Thomas IJsenbeek geboren den 29 october 1775 en in 1798 gehuwd met de lieutenant P.T. 
Battaerd31 
Janke Thomas IJsenbeek gebooren den 2 augustus 1778 en getrouwd in 1801 met Gerlof de Vries 
welk huwelijk door het slegt gedrag der laast gemelde in 1807 bij sententie van het Hof van Friesland 
is vernietigd. 
Thomas Bentes IJsenbeek is overleden den 22 october 1779 en Maartjen Bikker op den 31 maart 
1801. 
 
Grietjen Bentes IJsenbeek is ongehuwd gebleven. 
Klaas Bentes IJsenbeek is op den 18 april 1779 getrouwd met Doedje J. Spannenburg uit welke 
huwelijk drie kinderen zijn als 
Johannes K[lases] IJsenbeek geboren den 27 januari 1780 en gestorven den 3 augustus 1786. 
Daniel K[lases] IJsenbeek geboren den 27 november 1783 en  
Maria K[lases] IJsenbeek geboren den 16 april 1785 zijnde den 13 november 1808 te Hoorn met 
Kornelis Loeterback getrouwd, terwijl haar moeder Doedje J. Spannenburg den 15 juny 1785 is 
overleeden. 
 
[folio 38] Klaas Bentes IJsenbeek is voor de tweede maal getrouwd op den 2 december 1787 met 
Sietske Heins uit welke huwelijk negen kinders zijn gesprooten als 
Thomas Klases IJzenbeek geboren den 31 augustus 1788 en overleden den 26 september 1788. 
Anna Maria IJsenbeek geboren den 18 september 1789. 
Janke K[lases] IJsenbeek geboren den 3 september 1790. 
Thomas K[lases] IJsenbeek, geboren den 28 october 1791. 
Eeltje K[lases] IJsenbeek, geboren den 1 februari 1793. 
Nicolaas K[lases] IJsenbeek, geboren den 25 maart 1795. 
Catarina K[lases] IJsenbeek, geboren den 8 april 1796. 
Julia Catarina IJsenbeek geboren den 4 july 1797 en is gestorven den 7 september 1797. 
Jan K[lases] IJsenbeek geboren den 8 november 1799 en is overleden den 24 december 1799. 
 
Hylke Bentes IJsenbeek is op den 12 mey 1780 getrouwd met Elisabet Stieltjes te Hoorn uit welk 
huwelijk vier kinderen zijn geboren, als 

 
28 Alida IJsenbeek, wonende te Leeuwarden, trouwt Herv. gem. Deinum 31-10-1805 Johannis Jan Baptist, 
wonende te Amsterdam. Kinderen: Theodorus Baptist, geb. Leeuwarden 01-10-1811, overl Leeuwarden 
(Langepijp) 19-11-1811, 7 weken oud; Alida Baptist, geb Leeuwarden 21-07-1814. Ze woont te Hogebeintum en 
in Leeuwarden. 
29 Adriaantje Ysenbeek, wonende te Leeuwarden, trouwt voor het Gerecht Leeuwarden 12-06-1789 / trouwt 
Herv. gem. Blija Hogebeintum 28-06-1789 met Bartelt Jan de Schepper, wonende te Hogebeintum. 
30 Maartje Bastiaans Bikker en Thomas Bentes IJzenbeek lid der Gecombineerde Doopsgezinde Gemeente 
Harlingen sinds januari 1774. 
31 Petrus Franciscus Battaardt. 
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Gerardus IJsenbeek welke geboren is den 1 november 1781 en overleden den 11 august 1782. 
Gerardus IJsenbeek 2den zoon geboren den  
 
[folio 39] 6 october 1785 en is overleden den 20 april 1807. 
Bente IJsenbeek32 geboren den 15 september 1787 en  
Immetje IJsenbeek geboren den [niet ingevuld] juny 1789 welke overleeden is den 5 july 1789, terwijl 
Elisabeth Stieltjes den 3 maart 1803 is overleeden is het 44ste jaar haares ouderdoms. 
Hylke Bentes IJsenbeek is op den 25 december 1803 voor de tweede maal getrouwd met Elisabet 
Swan en uit dit huwelijk is een kind zijnde Janke IJsenbeek geboren den 29 july 1804 en overleeden 
den 27 augustus 1804. 
 
Sikke Bentes IJsenbeek is op den [datum niet ingevuld] gehuwd met Catarina J Kloostra van 
Bolsward33 uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren als 
Jan S[ikkes] IJsenbeek34 geboren den 4 maart 1779 en welke den 19 meij 1800 getrouwd is met Anna 
Stinstra waar uit twee zoontjes zijn gesprooten die beiden vroeg zijn gestorven. 
Murkje S[ikkes] IJsenbeek geboorenden 27 februari 1780 en welke overleeden is den 9 february 1785 
en 
Janke S[ikkes] IJsenbeek welke geboren is den  
 
[folio 40] 13 april 1781, en welke den [datum niet ingevuld] mey 1805 is getrouwd met Jan 
Huidekoper35 uit welk huwelijk zijn gesprooten drie kinderen als Meike, Catarina en Pieter. 
 
Baukje Bentes IJsenbeek36 is op den 9 juny 1799 gehuwd met Johannes P. Hannema37, zijnde 
Johannes P. Hannema overleden den 3 december 1801 zonder kinders na te laaten. Dus loopt deze 

 
32 Bento IJsenbeek, overl 86 jr te Hoorn 10-08-1874, zoon van Ilke Bento IJsenbeek en Elisabeth Stieltjes. 
33 Sikke Bentes IJzenbeek / Ysenbeek, wonende te Harlingen, ondertrouwt Gerecht Bolsward 08-10-1778 / 
trouwt voor Gerecht Bolsward 21-10-1778 / trouwt voor Gerecht Harlingen 25-10-1778, met Catharina Jans 
Cloostra, wonende te Bolsward. 
34 Jan Sikkes IJzenbeek, overl Harlingen 22-02-1862, 82 jaar oud, in het huis Wijk D no 13 [= Noordijs 9], geb te 
Harlingen, olieslager, weduwnaar van Anna Stinstra, gehuwd met Geertruida Oosterbaan, zoon van Sikke 
IJzenbeek en Catharina Klootstra. 
35 Janke Yzenbeek, wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 26-05-1805 Jan Huidekoper, 
wonende te Harlingen. Kinderen: Sikke Huidekoper, geb Harlingen 9-12-1811; Anna Huidecoper, geb Harlingen 
23-07-1813. 
36 Baukje Bentes IJzenbeek, overleed 70 jaar oud op 12 november 1830 te Harlingen. Tresoar, archiefnr 42, 
Memories van Successie, Memories kantoor Harlingen, invnr 7006, aktenr 130 (filmnummer: 116): 
70 jr; winkelierse Grote Bredeplaats E.62; wed. Johannes Hannema; geen kinderen; zuster van wijlen Jan, in 
leven logementhouder Leeuwarden (vader van Ake en Adriaantje Jans IJzenbeek), wijlen Thomas, in leven 
bierbrouwer (vader van Trijntje, wed. Battaard, legaat fl. 50,  en Janke Thomas IJzenbeek), wijlen Hylke, in 
leven kunstschilder Hoorn (vader van Bente Hylkes IJzenbeek, aldaar: legaat fl. 50, ), wijlen Sikko, in leven 
koopman (vader van Jan, idem en wijlen Janke Sikkes IJzenbeek, vrouw van Jan Huidekoper, koopman en 
moeder van Meike, Pieter, Catharina en Sikko Jans Huidekoper: alle 4 een zilveren lepel), wijlen Eeke (wed. 
Sytse v.der Zee; moeder van Hinke en Grietje Sytses v.der Zee, wonend in de Purmer: legaat fl. 50, ), wijlen 
Grietje en Klaas Bentes IJzenbeek (enige testamentair erfgenaam). Verder legaat (zilveren lepel) voor zoon 
Sikko van genoemde Jan Sikkes IJzenbeek (testamentair executeur). Saldo fl. 1.168,60. 
37 Johannes Pieters Hannema, zoon van Pieter Johannes Hannema en Hendrina Wildschut, wonende te Midlum, 
trouwt voor het Gerecht Harlingen 08-06-1799 (met attestatie vertrokken) / trouwt Herv. gemeente Midlum 
09-06-1799 Baukjen Bentes Yzenbeek, wonende te Harlingen. 
Hendrina Wildschut, overleden Harlignen 26-12-1806: weduwe van Pieter Johannes Hannema (overleden 29 
oktober 1803: reciprook ingesteld vruchtgebruik van helft der massale boedel vervalt nu aan zijn naaste bloed: 
zie ad a), moeder van wijlen Johannes Pieters Hannema (man van Baukje IJzenbeek: legaten fl. 3.000, ) 
(kinderloos vooroverleden), 'vrij van recht': geen gespecificeerde aangifte vereist, zuster van wijlen Gijsbert 
(vader van Jelle Wildschut), wijlen Janneke (moeder van Gadso Coopmans, wonend in Denemarken) en wijlen 
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famielie aantekening tot den 1 januari 1809. Zijnde toen nog in leeven de perzoonen van wiens 
afsterven hier boven geen melding is gemaakt. 
 
 
(Laatste versie: 26-11-2019) 

 
Eeke Wildschut (moeder van Aaltje, vrouw van Pieter Stinstra, te Franeker en Elisabeth Wybenga, vrouw van 
Tjepke Gratama: tevens boedelredder: fl. 300, ) (3 staken elk ab intestato tot 1/3 gerechtigd: genoemde 
neefjes/nichtjes, alle in 3e graad, erven elk testamentair 1/4 van 1/2 der massale boedel). (alle erfgenamen zijn 
in de 3e graad: kinderen van volle broers en zusters), verder legaten voor de Secretaris S. Wybenga, te Franeker 
(fl. 800, ) en diens zoon Schelte S. Wybenga (fl. 500, ), voor Minno Vellinga en diens vrouw (2 zilveren 
kandelaars en zoutvaten ad fl. 99, ), aan genoemde Tjepke Gratama (2 zilveren kandelaars en zoutvaten ad fl. 
99, ) en aan haar dienstmeid Aaltje Nutters (fl. 50, ). Massaal saldo fl. 14.538,70. (met onroerend goed).  $  ad a 
(Pieter Johannes Hannema, broer van) wijlen Sjoerd (vader van Johannes, te Oosterlittens, Jan, Pieter en 
Jakobus Sjoerds Hannema) en van wijlen Grietje Johannes Hannema (moeder van Elisabeth, vrouw van Sibrand 
Hingst en Geertje Stijl, vrouw van J. van Idsinga, te Leeuwarden) (2 staken elk ab intestato tot 1/2 gerechtigd: 
genoemde neefjes/nichtjes, alle in 3e graad, erven elk testamentair 1/6 van 1/2 der massale boedel).  $  
(vastigheden): 2 woningen in de Comediesteeg, bij Jakobus de Roy, resp. ?ukje Meeter, in huur, huis in St. 
Christoffelsteeg bij Evert Tadema in huur, hun woonhuis ad fl. 3.257,95 in de Voorstraat: reeds verkocht aan 
Ferdinand Frederik Pfeiffer cu., huis ad fl. 1.207,  aan zuidzijde Voorstraat bij Wijnand Hoekers in huur) (een 
tichelwerk c.a. te Midlum was reeds verkocht voor fl. 7.364,30 aan Jan Antonides, evenals een huis aan de 
Voorstraat voor fl. 2.400,  aan Jan Botes cu. en stuk greidland o/Midlum ad fl. 539,90 aan Jakob Rientzes cu.  
personen op lijst(en). Bron: Bijlagen bij Staat van verantwoording Harlingen, Franeker, Franekeradeel, 
Barradeel 1807-II: - Memories - Register van overledenen Harlingen, Franekeradeel, archiefnummer 41, 
Gequalificeerden / regulateurs belast met de invordering van het recht op successie - Tresoar, 
inventarisnummer 047, aktenummer 0108. 


