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I Feike Reinders, koekbakkersknecht, gedoopt te Drachten op 6 december 1711, begraven te 
Leeuwarden op 15 oktober 1751 (Oldehoofsterkerkhof), 39 jaar oud, zoon van Reinder Ynses en 
Aaltje Romkes. 
Feike is getrouwd te Leeuwarden (Jacobijnerkerk) op 1 maart 1733, op 21-jarige leeftijd met Froukje 
Sjoerds (23 jaar oud), mogelijk gedoopt te Leeuwarden op 8 december 1709, zeker overleden na 
1781, in dat geval minstens 72 jaar oud, mogelijk een dochter van Sjoerd Jackles en Antje Andries. 

- Zie ook "Stamreeks van der Feen" in Gens Nostra Jaargang 27 (1972) f. 153 door J.A.L.K.E. 
Kempers, welke gegevens weer afkomstig zijn van mr. M. van der Feen. 

- In de quotisatie van 1749 in Leeuwarden staat betreffende Feike vermeldt: "bestaat van 
koekhouwen" en dat hij woonde op de Oldegalileën. 

- Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) toegang 1712 Hervormde gemeente Huizum inv. nr. 
143: testament van Trijntje Gerbens weduwe Tjepke Tjepkes Postumus waarbij onder 
bezwaar van enkele legaten de diaconie tot erfgenaam wordt benoemd, gedateerd 1779, 
authentiek afschrift uit 1781. Dit in combinatie met HCL toegang 1133 inv. nr. 397: 
authentiek extract uit testament uit 1779 van Trijntje Gerbens weduwe Tjepke Tjepkes 
Posthumus waarbij zij geld legateert aan de gealimenteerden Froukje Sjoerds weduwe van 
Feike Rinderts en aan Antje en Teuntje Johannes. 

Uit dit huwelijk: 
1 Reinder van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 23 augustus 1733, volgt onder II-a. 
2 Andries van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 8 mei 1735, volgt onder II-b. 
3 Antje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 17 maart 1737, volgt onder II-c. 
4 Aaltje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 23 augustus 1739, begraven aldaar op 20 april 

1790 (Oldehoofsterkerkhof), 50 jaar oud. 
Aaltje is getrouwd te Leeuwarden op 27 februari 1780, op 40-jarige leeftijd met Nicolaas Wensel, 
mr. pruikmaker, begraven te Leeuwarden op 17 mei 1802 (Oldehoofsterkerkhof), misschien een 
zoon van Johannes Frederiks Wensel, die ook pruikmaker was en van Lucia Nicodemus. 

5 Ynse van der Veen, mr. ijzersmid, gedoopt te Leeuwarden op 12 september 1742, belijdenis 
gedaan aldaar op 12 juni 1778, begraven aldaar op 23 februari 1792 (Oldehoofsterkerkhof), 49 
jaar oud. 
Ynse is getrouwd te Leeuwarden op 18 april 1767, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Matthee 
(36 jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 22 november 1730, overleden te Leeuwarden op 4 
februari 1791 (bij de Vismarkt), begraven aldaar op 11 februari 1791 (Jacobijnerkerkhof), 60 jaar 
oud, dochter van Dominicus Mathei en Trijntje Jacobs. 

- In 1781 was Johanna, 39 jaar oud, getuige inzake Marijke Eelkes, die zich in een 
regenwaterbak had verdronken. Johanna Matthee was huisvrouw van de meester ijzersmid 
IJnse van der Veen. 

Ynse is getrouwd te Leeuwarden op 4 september 1791, op 48-jarige leeftijd (2) met Fokje 
Ramkema (44 jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 11 augustus 1747, belijdenis gedaan aldaar 
op 9 juni 1769, overleden aldaar op 16 november 1827, 80 jaar oud, dochter van Auke Ramkema 
en Trijntje Geerts Halbes. 
Fokje is later getrouwd te Leeuwarden op 21 juni 1795, op 47-jarige leeftijd met Ype Cuperus (55 
jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 9 december 1739, overleden aldaar op 1 november 1823, 83 
jaar oud, zoon van Eelke Cuperus en Maaike Ates. Ype is eerder getrouwd te Leeuwarden op 5 juni 
1763, op 23-jarige leeftijd met Sara Mortier (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1740 (geschat), 
begraven te Leeuwarden op 11 december 1789 (Oldehoofsterkerkhof), ongeveer 49 jaar oud. 

6 Tjerk Feikes, gedoopt te Leeuwarden op 14 april 1745, begraven aldaar op 3 mei 1750 
(Oldehoofsterkerkhof), 5 jaar oud. 

7 Teuntje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 15 mei 1748, belijdenis gedaan aldaar op 10 
december 1784, ongehuwd overleden te Leeuwarden op 7 januari 1788, begraven aldaar op 15 
januari 1788 (Oldehoofsterkerkhof), 39 jaar oud. 

8 Feikje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 23 februari 1752, volgt onder II-d. 
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II-a Reinder van der Veen, schrijnwerker, mr. kastmaker, gedoopt te Leeuwarden op 23 augustus 1733, 
begraven te Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) op 28 december 1796, 63 jaar oud, zoon van Feike 
Reinders (I) en Froukjen Sjoerds. 
Reinder is getrouwd te Leeuwarden (Westerkerk) op 9 juni 1765, op 31-jarige leeftijd met Titia van 
Campen (21 jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 10 januari 1744, overleden aldaar op 16 juli 1807, 
63 jaar oud, dochter van Pieter van Campen en Grietje Tinga. 

- Leeuwarder Courant 07-05-1791: 
“Reiner van der Veen, mr. kastmaker en verlakker, en zynen zoone Feico van der Veen, 
mr. schrynwerker woonende te zaamen in een huizinge op de Vleeschmarkt binnen 
Leeuwarden, adverteeren by deezen: dat zy maaken en verkoopen veelerleie zoorten 
nieuwmodische houtwaren, als onder anderen cabinetten, bufetten, buraus, tafels, 
damtafels, hoektafels, porcelain bakjes, theebakjes, schenk en praesenteer bakjes, sampt 
andere zeer fraaye cieraadjes, te veel om te melden; en zulks niet alleen in vuuren hout, 
en naar de beste en curieuste nieuw smaak geschilderd en verlakt. ------ maar ook in yken, 
ypen, mahonie, en andere houten, naar de nieuwste en fraayste smaaken, sampt 
voortreffelykste kunst gewerkt. ----- Alles voor zeer civiele pryzen, en verzekering van zeer 
deugdzaam werk, met recommandatie in een yders gunst”. 

Uit dit huwelijk: 
1 Pieter van der Veen, mr. kastmaker, verlakker, gedoopt te Leeuwarden op 15 juli 1767, wonende 

aldaar, te Maastricht (1809) en te 's Hertogenbosch, overleden te Leeuwarden op 17 maart 1822 
(wonende te 's Hertogenbosch; aangifte door schoonzoon Hille Feenstra, bakker), 54 jaar oud. 
Pieter is getrouwd te Leeuwarden op 6 mei 1787, op 19-jarige leeftijd (1) met Anna Susanna 
Wiarda (22 jaar oud), gedoopt te Langweer op 24 oktober 1764, belijdenis gedaan te Leeuwarden 
op 7 juni 1793, overleden aldaar op 13 december 1807 (nalatende 4 kinderen), begraven aldaar 
op 15 december 1807, 43 jaar oud, dochter van Justus Wiaerda en Sara Leurs. 
- In 1820 was Pieter afwezig bij het huwelijk van zijn dochter Reintje, hij heeft volgens akte in 

de huwelijksbijlagen in 1806 of 1807 zijn vrouw en kinderen verlaten “zonder zich immer om 
dezelve te bekommeren of aan dezelve eenige onderstand te verschaffen”. Was voorheen 
verlakker binnen Leeuwarden. 

- Vriesche Courant d.d. 20-02-1808: 
“Alzo de ondergeschrevene in kwaliteit, als geauthoriseerde curatoren, over de minderjarige 
kinderen van Pieter van der Veen, en nu wylen Anna Susanna Wiarda, onlangs te Leeuwarden 
overleden, mitsgaders Titia van der Feen, huisvrouw en gesterkt met haar man H.W. 
Feenstra, van den Hove van Vriesland hebben bekomen tempus deliberandi, ten opzichte van 
de nalatenschap van Anna Wiarda, zo worden die genen welke iets te praetenderen hebben 
van, of schuldig zyn aan de boedels bovengedagt, verzogt, daar van aangave of betaling te 
doen, aan den Hofs deurwaarder H. Wiegersma, binnen vier weken eerstkomende”. 

- Vriesche courant d.d. 12-03-1808 en 24-03-1808: 
“Alzo de boedels van Pieter Reinders van der Feen, mr. kastmaker gewoond hebbende te 
Leeuwarden, en deszelfs onlangs aldaar overledene huisvrouwe Anna Susanna Wiarda, zyn 
geabondonneerd en gerepudieerd; zo is't dat schepenen van Leeuwarden, by deze 
convoceren de crediteuren van en belanghebbenden in gedagte boedels, tegens dingsdag 
den 29 maart 1808, ten 3 uuren nademiddag, op het raadhuis te Leeuwarden, teneinde een 
curator of curatores bonorum te stellen. Leeuwarden den 7 maart 1808. Ter ordonnantie van 
schepenen voornoemd D.A. Hamerster”. 

- Vriesche courant d.d. 05-11-1808: 
“De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, gedenkt in qualiteit, als geauthoriseerde curator 
bonorum, over den geabondonneerden boedel van Pieter van der Feen, en gerepudieerde 
boedel van wylen Anna Susanna Wiarda, gewoond hebbende te Leeuwarden, te doen 
rekening, bewijs en reliqua van deszelfs gehoudene administratie over gedagte boedels, voor 
een heer commissaris uit schepenen dezer stad, op den 23 november 1808, om 2 uur op den 
raadhuize aldaar, ten welken einde de belanghebbenden worden verzogt op tyd, en plaats 
gedagt”. 
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Pieter is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 17 februari 1809 op 41-jarige leeftijd (2) met 
Johanna Aardenhout (30 jaar oud), gedoopt te Amsterdam op 3 februari 1779 
(Evangelisch-Luthers), dochter van Pieter Aardenhout en Johanna Dreu. 

- Pieter en Johanna hebben blijkens aantekening in de marge van die ondertrouwinschrijving 
vrijwillig afgezien van het huwelijk waardoor hun geboden werden geroyeerd, nader 
volgens acte voor de notaris Adam Houtcoper d.d. 6 maart 1809. 

- Johanna Aardenhout wordt samen met haar broer Hendrik Aardenhout en zusters Maria 
Aardenhout, getrouwd met Hendrik Brune en Anna Aardenhout op 15 juli 1808 vermeldt als 
erfgenaam van hun moeder Johanna Dreu, de kinderen verwekt bij Pieter Aardenhout. 
Johanna Dreu en de reeds overleden Cornelia Dreu, in leven echtgenote van Johannes 
Christoffel de Haas, kinderloos overleden, waren erfgenamen van Hendrik Dreu. Het betreft 
een transportakte inzake de overdracht van 3/4 deel van een huis en erf in de Sint 
Barbarenstraat achter het hoekhuis van de Oudezijds Voorburgwal aan de zusters Anna en 
Johanna Aardenhout. (via website Stadsarchief Amsterdam) 

Johanna is een jaar later in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 20 juli 1810, op 31-jarige leeftijd 
(2) met Brondt Hes (24 jaar oud), geboren te Noordbroek (Groningen) op 30 november 1785, 
gedoopt aldaar op 11 december 1785, zoon van Jacob Hes en Tjaaktjen Cornelis Bronts. 

2 Feike van der Feen, schrijnwerker, mr. kastmaker en winkelier, gedoopt te Leeuwarden 
(Westerkerk) op 6 oktober 1769, overleden te Leeuwarden op 11 juli 1812, 42 jaar oud. 
Feike is getrouwd te Leeuwarden (Westerkerk) op 18 april 1790, op 20-jarige leeftijd met 
Wopkjen Tikker (26 jaar oud), koopvrouw, gedoopt te Oude Pekela op 28 augustus 1763, 
overleden te Leeuwarden op 19 december 1813 (als Baukje), 50 jaar oud, dochter van Jan Derks 
Tikker en Jantje Freriks. 

- Leeuwarder Courant d.d. 11-05-1793: 
“Feico van der Veen, mr. schreinwerker thans woonagtig met zyn vader Reinder van der 
Veen, mr. kastmaker en verlakker op de Vleeschmarkt te Leeuwarden adverteerdt, dat 
dezelve den 12 may aanstaande, met `er woon gaat verhuizen op de Koornmarkt bij de 
Vismarkt, daar tans de nieuwe Koornbeurs uithangt, dezelve maakt en verkoopt allerlley 
zoort van eyken mahony en verder zoorten van houtwaaren als kabinets, bureaus, 
secretaires, allerley zoort van damtafels en verder wat tot zulk een winkel behoort, alles in 
de nieuwste smaken prompt gemaakt, voor een civiele prys, recommandeert zig in yders 
gunst”. 

- Op 13-12-1809 geeft Feike volmacht aan mr. Nicolaas Fockema om namens hem van mr. 
Isaäc Verwey advocaat aan het Hof van Friesland gerechtelijk in te vorderen 32 cglds 
wegens een geleverde en nog steeds niet betaalde schrijflessenaar met inkt en zandbak. 

3 Ynse van der Veen, winkelier interieur- en behangartikelen, koopman in verfwaren, “uitvinder” en 
“fabriquer in Vriesch groen”, geboren te Leeuwarden op 14 mei 1773, gedoopt aldaar op 31 mei 
1773, overleden te Bakkeveen op 22 november 1807, begraven te Duurswoude, 34 jaar oud. 

- Plaatsen van overlijden en begraven van Ynse blijken uit de huwelijksbijlagen van dochter 
Maria in 1816 met Theunis Wijmenga; volgens register van overlijden inzake 
successiebelasting is hij overleden op 22 november 1807 onder Duurswoude; volgens 
register van overlijden in de voormalige mairie Ureterp is hij overleden op 22 november 
1807, was 40 jaar oud [wat onjuist is], gehuwd en hij had 1 kind uit 1 huwelijk, van welk 
register van overlijden een uittreksel is opgenomen in de huwelijksbijlagen van Eelke 
Boonstra en Ritskje Nieuwenhuis. 

Ynse is getrouwd te Leeuwarden op 20 augustus 1797, op 24-jarige leeftijd met Ritskje 
Nieuwenhuis (22 jaar oud), winkeliersche, geboren te Leeuwarden op 12 december 1774, 
gedoopt aldaar op 28 december 1774, belijdenis gedaan aldaar op 9 juli 1797, overleden te Garijp 
op 3 mei 1853, 78 jaar oud, dochter van de notaris Jan Nieuwenhuis en Catharina Ruitinga. 

- Oprechte Haarlemse Courant d.d. 23-04-1807: 
“Feico van der Veen, mr. kastemaker, Albertus Koese mr. blauwverver, en Dominicus 
Struiving, mr. schilder, alle te Leeuwarden, in qualiteit als geauthoriseerde curatoren over 
den persoon en goederen van Ynso van der Veen, koopman binnen genoemde stad, 
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waarschuwen aan elk en iegelijk, om aan gedagte Ynso van der Veen, gene betalinge te 
doen, of eenig credit te verleenen, alzoo door den Hove van Friesand aan dezelven de 
administratie van deszelfs goederen provisioneel is geinterdiceerd”. 

- Een identieke advertentie op 25-04-1807 in de Vriesche Courant direct gevolgd door: 
“Wordt geadverteerd, dat op maandag den 4 mei 1807 en volgende dagen, ten huize van 
Ynso van der Veen op de hoek van de Nieuwesteeg aan de Vleesmarkt binnen Leeuwarden, 
by boelgoed zullen worden verkogt: meubilen en huisgeraden, papieren behang in zoorten, 
fraaye randen, chasinet stukjes, mitsgaders een complete winkel, veellerhande verfstoffen, 
een kwantiteit terpentyn [woord onleesbaar], en verdere waaren, wat tot zodanigen winkel 
behoort, alles voor de gegadigden ten genoemde huize op vrijdag den 1 en zaturdag den 2 
mei 1807, 's morgens van tien tot twaalf en 's nademiddags van twee tot vyf uuren te 
bezien”. Weer gevolgd door “NB Op heden den 25 april 1807, zal worden verkogt een extra 
schoon paard en chais, met alle zyne annexen, daar aan toebehorende, 's morgens te tien 
uur praecys, in't Wagentje by de lange pyp binnen voorschreven stad”. 

- Of het paard en de chees ook van Ynse waren is niet helemaal duidelijk. 
- Vriesche Courant 23-01-1808: 

“Alszo den boedel en nalatenschap van wylen Ynso van der Feen, in leven koopman te 
Leeuwarden, gerepudieerd is, zo worden deszelfs crediteuren by deze gedagvaard, voor 
commissaris uit schepenen van genoemde stad, tegens woensdag den 27 january 
eerstkomende, te twaalf uuren voor noen praecys, op den raadhuize ter zelver steede, ten 
einde daar over te benoemen een curator bonorum”. 

- Vriesche courant 20-02-1808 en 27-03-1808: 
“Allen die genen die iets te praetenderen hebben, of verschuldigd zyn, aan den boedel van 
wylen Ynso van der Veen, in tyden koopman te Leeuwarden, gelieven daar van aangave en 
betalinge te doen aan den notaris Bavius, aan de Ducomartenapijp, in genoemde stad, 
uiterlyk voor den 12 maart naastkomstig”. 

- Ritskje woonde in 1805 te Garijp terwijl haar man in Leeuwarden woonde. Ze was op 
12-02-1804 vertrokken uit Leeuwarden. 

- Op 31-12-1812 werd Ritskje vermeld in Garijp als weduwe van Ynse van der Veen, ze trad 
toen op als schuldeiser van 4200 frank bij Eelke Rommerts Boonstra. 

Ritskje is later getrouwd te Bergum op 28 april 1813, op 38-jarige leeftijd met diezelfde Eelke 
Rommerts Boonstra (62 jaar oud), chicoreifabrikant en koopman, gedoopt te Garijp op 26 mei 
1750, overleden aldaar op 23 mei 1815, 64 jaar oud, zoon van Rommert Poppes en Ytje Eelkes. 
Eelke is eerder getrouwd te Garijp op 17 mei 1767, op 16-jarige leeftijd met Sietske Johannes 
(Boornbergum 1745- Bergum 1787) en getrouwd te Garijp op 7 april 1793, op 42-jarige leeftijd 
met Geertje Pieters (Tietjerk 1731- Garijp 1813). Geertje was bij het huwelijk weduwe van Eelke 
Dirks (Hardegarijp 1722- Tietjerk 1776) en van Pieter Jans (1748-1787). 
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II-b Andries van der Veen, mr. smid, gedoopt te Leeuwarden op 8 mei 1735, belijdenis gedaan aldaar op 
6 maart 1767, begraven aldaar op 22 mei 1769 (Oldehoofsterkerkhof), 34 jaar oud, zoon van Feike 
Reinders (I) en Froukjen Sjoerds. 
Andries is getrouwd te Leeuwarden op 21 mei 1758, op 23-jarige leeftijd met Harmina Hermanus 
(ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1738, gedoopt te Leeuwarden op 6 maart 1767 (na belijdenis 
van haar geloof), overleden aldaar op 16 november 1810 (nalatende 4 kinderen), ongeveer 72 jaar 
oud. 

- In het autorisatieboek van Leeuwarden is in 1788 een akte opgenomen waarin Harmina 
Harmanus, weduwe van Andries van der Veen, hertrouwd aan Eildert Enninga, mr. 
grofsmid, Salvus Posthumus, koopman, laat benoemen tot curator over haar kinderen Tjerk 
van der Veen, oud ongeveer 20 jaar, wonend in Leeuwarden en Froukje van der Veen, 
ongeveer 18 jaar, wonend te Amsterdam. De kinderen zijn erfgenamen van hun moei 
(tante) Teuntje van der Veen, die op 7 januari 1788 ongehuwd is overleden in Leeuwarden. 

- Leeuwarder Courant d.d. 07-06-1769: 
“De wedu van de overleden Andries van der Veen mr. smidt in de Korfmakersstraat te 
Leeuwarden, de smittery en 't werk aanhoud, gelyk tevoren, verzoekende dierhalven 
vriendelyk de gunst van een ieder”. 

Harmina is later getrouwd te Leeuwarden op 11 maart 1770, op ongeveer 32-jarige leeftijd met 
Eildert Peters Enninga (ongeveer 25 jaar oud), mr. grofsmid, geboren te Weenderen (Weener), Dld 
(blijkens inschrijving in het Burgerboek van Leeuwarden) rond 1745, overleden te Harlingen op 19 
januari 1811 (nalatende een zoon), ongeveer 66 jaar oud. 

- Leeuwarder Courant d.d. 31-08-1799: 
“De advocaat E.H. Bergsma zal verkopen: Een kleine moderne huizinge, staande in de 
Cyprianussteeg binnen Leeuwarden, door Eildert Enninga, mr. grofsmid cum uxore als 
eigenaar bewoond, vry van grondpagt, en op den 12 may 1800 in vrydom te aanvaarden. 
Waarop geboden is 567 caroliguldens 10 stuivers. De gereedschappen en wat wyders tot de 
smeedery behoort, worden op tauxatie aan des begeerende overgelaten. 

- Volgens de Leeuwarder Courant van 20-07-1782 wordt op 22 juli 1782 verkocht een 
huizinge in de Korfmakerstraat bij E. Enninga bewoond, waarop geboden is 798 
goudguldens en 14 stuivers”. 

- Volgens de Leeuwarder Courant van 06-07-1782 is er echter 1070 gglds op geboden, maar 
in de krant van 13-07-1782 staat weer een bedrag van 798,14 gglds vermeld. 

Uit het huwelijk van Andries en Harmina: 
1 Feike van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 21 maart 1759, wonende te Heerenveen en te 

Leeuwarden, overleden voor 1816, hoogstens 57 jaar oud. 
Feike is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 13 februari 1784 (gerecht) en getrouwd aldaar 
op 29 februari 1784, op 24-jarige leeftijd met Anna Margaretha Poppenhausen (25 jaar oud), 
naaivrouw, gedoopt te Leeuwarden op 26 november 1758 (Evangelisch-Luthers), overleden aldaar 
op 25 oktober 1816 (als weduwe), 57 jaar oud, dochter van Johan Christian Friederich 
Poppenheuser en Susanna Catharina Le Noble. 

- Anna Margaretha kwam in 1777 als lidmaat van de N.G. kerk van Amsterdam naar 
Leeuwarden en op 12 maart 1784 vertrok ze weer, naar Heerenveen. Vervolgens ging ze in 
1786 weer terug van Heerenveen naar Leeuwarden en op 12 maart 1797 is ze vandaar weer 
vertrokken, nu naar Makkum. Ze kwam in 1800 vanuit Harlingen terug naar Leeuwarden. 

- Op 26 april 1794 werden Feike en Anna Margaretha door het Hof van Friesland veroordeeld 
om 200 gulden te betalen aan Elizabeth Clara van Ayta, erfgenaam van haar broer, inzake 
een obligatie, waarin Yda Le Noble als borg optrad, een tante van Anna Margaretha. 
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2 Harmanus van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 29 oktober 1760, belijdenis gedaan aldaar op 
11 maart 1796, overleden aldaar op 14 juni 1806 (in de Speelmanstraat; nalatende 4 kinderen), 45 
jaar oud. 
Harmanus is getrouwd te Leeuwarden op 16 mei 1784, op 23-jarige leeftijd met Aaltje Hillema (29 
jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 19 januari 1755, belijdenis gedaan aldaar op 11 maart 1796, 
overleden aldaar op 4 juni 1810, begraven aldaar op 5 juni 1810, 55 jaar oud, dochter van Claas 
Ouwes Hilma en Antje Aenes Halma. 

- Aaltje wordt ook vermeld met de achternamen Hellema en Helma.  
3 Reinder van der Veen, wolverver, blauwverver, gedoopt te Leeuwarden op 14 september 1763, 

overleden te Harlingen op 28 juni 1839, 75 jaar oud. 
Reinder is getrouwd te Leeuwarden op 15 mei 1785, op 21-jarige leeftijd (1) met Catharina Cup 
(36 jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 22 januari 1749, belijdenis gedaan aldaar op 12 maart 
1779, overleden te Harlingen op 24 april 1814, 65 jaar oud, dochter van Hendrik Cup en Sijke 
Christiaans Elsman. 
Reinder is getrouwd te Harlingen op 23 oktober 1814 (huwelijksvoorwaarden in Not. Arch van 
Sjoerd Simons Wijma, kantoor Harlingen I repertoirenr. 049046; buiten gemeenschap van 
goederen), op 51-jarige leeftijd (2) met Sjieuwke Bijlstra (48 jaar oud), gedoopt te Franeker op 26 
december 1765, overleden te Harlingen op 4 februari 1855, 89 jaar oud, dochter van Siebe Sjirks 
Bijlstra en Baukje Rinses. 
Sjieuwke is eerder in ondertrouw gegaan te Franeker op 18 maart 1786 (gerecht) en getrouwd 
aldaar op 2 april 1786, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Dutrom (32 jaar oud), vader in het “Clara 
Camstrahuis”, gedoopt te Franeker op 22 juli 1753, overleden aldaar op 31 januari 1812, 58 jaar 
oud, zoon van Cornelis Deuterom. 

- Bedoeld zal zijn het Klaarkampster weeshuis in Franeker. 
4 Tjerk van der Veen, grofsmid, gedoopt te Leeuwarden op 15 november 1765, overleden aldaar op 

27 augustus 1822, 56 jaar oud. 
Tjerk is getrouwd te Leeuwarden op 17 november 1793, op 28-jarige leeftijd met Grietje Jansen 
(ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1766, overleden te Leeuwarden op 8 augustus 1822, 
ongeveer 56 jaar oud, volgens de overlijdensakte een dochter van Jan Jansen en Antje .... 

5 Froukje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 2 oktober 1767, woonde in Amsterdam in 1788. 
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II-c Antje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 17 maart 1737, begraven aldaar op 20 augustus 1794 
(Oldehoofsterkerkhof), 57 jaar oud, dochter van Feike Reinders (I) en Froukjen Sjoerds. 
Antje is getrouwd te Leeuwarden op 2 september 1770, op 33-jarige leeftijd met Johannes Berkebijl 
(ongeveer 40 jaar oud), mr. kleermaker, geboren rond 1730, begraven te Leeuwarden op 21 
december 1798 (Oldehoofsterkerkhof), ongeveer 68 jaar oud. 
Johannes is eerder getrouwd te Leeuwarden op 9 november 1749, op ongeveer 19-jarige leeftijd met 
Geertruid Lessing (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1727 (geschat), begraven te Leeuwarden op 
2 maart 1770 (Oldehoofsterkerkhof), ongeveer 43 jaar oud. 

- In de informatieboeken van Leeuwarden wordt Johannes Berkebijl een aantal malen 
vermeld. In 1768 was hij 33 jaar oud en woonde bij de Wortelhaven. In 1790 woonde hij 
daar nog steeds. In 1790 wordt hij vermeld samen met zijn vrouw Antje van der Veen, die 
op dat moment 53 jaar oud is. 

- In 1795 liet Johannes Berkebijl, mr. kleermaker, een schuld registreren in het 
hypotheekboek van Leeuwarden ten bedrage van ruim 1999 guldens die hij had bij zijn 
kinderen Johannes, Feike en Antje, die erfgenamen zijn van hun moeder Antje van der 
Veen.  

Uit dit huwelijk: 
1 Johannes Berkebijl, geboren te Leeuwarden op 6 juni 1773, gedoopt aldaar op 30 juni 1773, 

overleden na 1800 (waarschijnlijk al wel voor 1802), minstens 27 jaar oud. 
- In het Genealogysk Jierboek 2017 en op de website van Alle Friezen wordt Johannes bij zijn 

huwelijk vermeld met de naam Pieter Berkebijl. Waarop dat is gebaseerd is mij niet 
duidelijk, waarschijnlijk is het een interpretatiefout want zowel in het DTB trouwboek van 
de kerk als in de DTB civiele huwelijksinschrijving voor het gerecht staat hij als Johannes 
Berkebijl vermeld. Van de naam Pieter is in beide gevallen geen enkele blijk. 

- In 1795 was Johannes, zoon van Johannes, mr. kleermaker erfgenaam van zijn wijlen 
moeder Antje van der Veen. Hij had samen met de andere erfgenamen, broer Feike en 
zuster Antje, zie hierboven, een schuldvordering van 1999 guldens, 19 stuivers en 8 
penningen op zijn vader wegens moeders nalatenschap.  

Johannes is getrouwd te Leeuwarden op 20 mei 1798, op 24-jarige leeftijd met Siebrigje Kuipers 
(24 jaar oud), werkvrouw, geboren te Birdaard op 5 december 1773, gedoopt te Hallum op 2 
januari 1774, wonende te Hogebeintum (1825), overleden te Hogebeintum op 15 maart 1836, 62 
jaar oud, dochter van Dirk Pieters en Lieuwkje Lieuwes. 
Siebrigje is later getrouwd te IJsbrechtum op 15 november 1807, op 33-jarige leeftijd met Sybolt 
Dooitzes Dijkstra (43 jaar oud), werkman, geboren te Ferwoude op 3 januari 1764, gedoopt te 
Gaast op 8 januari 1764, overleden te Workum op 11 november 1825, 61 jaar oud, zoon van 
Dooitse Siedses en Reinske Sybouts. Sybolt is eerder getrouwd te IJsbrechtum op 15 mei 1803, op 
39-jarige leeftijd met Bregtje Hinnes (41 jaar oud), gedoopt te Tirns op 25 april 1762, overleden 
voor 1807, hoogstens 45 jaar oud, dochter van Hinne Sjoerds en Saakje Siebes. 

- Toen Sybolt in Workum overleed woonde Siebrigje in Hogebeintum. 
- In de overlijdensakte van Siebrigje wordt vermeld dat ze weduwe was van een zekere Dirk 

Dirks. Nergens blijkt echter dat Siebrigje met een Dirk Dirks getrouwd en de aangevers zullen 
die naam waarschijnlijk zelf wel “gefabriceerd” hebben. Wel is duidelijk dat Siebrigje een 
zoon Johannes heeft die 1802 in Ferwerd werd geboren en de achternaam Berkebijl 
meekreeg. Toen deze zoon echter later trouwde werd hij vermeld als zijnde een natuurlijke 
zoon van Siebrigje, maar hij hield de achternaam Berkebijl. Dit kan erop wijzen dat Johannes 
Berkebijl toen al was overleden of misschien ook wel de hort op was. 

- Op 10-06-1820 overleed een zekere J. Berkenbijl in Batavia, maar die persoon kan ik verder 
niet plaatsen (via roosjeroos.nl). 

- In 1811 had Sybout Dijkstra zelf geen kinderen, maar hij nam de familienaam Berkebijl aan 
voor de kinderen van zijn vrouw, zijnde Antje, 11 jaar, wonende in Franeker (daar overleden 
in het Klaarkampster weeshuis in 1818) en Johannes Berkebijl, oud 9 jaar. 
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2 Feike Berkebijl, geboren te Leeuwarden op 27 september 1777, gedoopt aldaar op 22 oktober 
1777, overleden voor 1856 maar waarschijnlijk al veer eerder, hoogstens 79 jaar oud, een 
overlijdensdatum is onvindbaar. 

- Militair stamboek Depotbaltaljon voor de koloniën no. 30: op 24 januari 1818 nieuw 
aangenomen voor de tijd van acht jaren, aan handgeld bedongen tien guldens. In 1792 in 
Hollandse dienst bij het regiment Welke, in 1799 gepasporteerd, op 3 julij 1799 bij het 3e 
bataljon artillerie, in 1809 door de Engelsen krijgsgevangen genomen, in 1810 bij het 1e 
bataljon 60 reg. ligte infanterie Engelse dienst, in 1817 gepasporteerd. Hij werd in 1794 en 
1795 ingezet in Brabant, in 1799 in Noord-Holland, in 1800 in Duitsland, in 1809 in Zeeland. 
Was kanonnier toen hij in 1818 in opnieuw dienst trad en werd op 9 april 1818 bevorderd tot 
korporaal. Op 9 oktober 1818 werd hij vervolgens geëmbarkeerd aan boord van het schip 
Maria Johanna met bestemming Oost Indië. Volgens dat militaire stamboek werd hij geboren 
op 27 september 1783, maar dat kan niet kloppen, in dat geval zou hij al op 9 jarige leeftijd in 
militaire dienst zijn gegaan. Hij was er toch al vroeg bij en ging op 15-jarige leeftijd in militaire 
dienst. 

Feike is getrouwd te Leeuwarden op 10 maart 1796, op 18-jarige leeftijd met Attje Kiene (26 jaar 
oud), geboren te Leeuwarden op 20 april 1769, gedoopt aldaar op 12 mei 1769, overleden te Den 
Haag op 16 november 1856 (als Attje Frederiks, weduwe Fijke Berkenbijl), 87 jaar oud, dochter 
van Otto Frederiks Kiene en Saakje Tiemens van Oosten. 
Attje had eerder een kennismaking met Claas Tiddes, begraven in 1804 in Zwolle, zoon van Jan 
Tiddes en Aaltje Klazes. Attje en Claas hadden een natuurlijke, door Claas niet erkende dochter, 
Aaltje genaamd. Attje zelf wees bij de doop Claas Tiddes aan als vader. 

- Zowel Attje als haar beide kinderen hebben een tijdlang in Vlissingen gewoond. In het 
bevolkingsregister van Vlissingen staat Attje ingeschreven als weduwe of vrouw van F. 
Berkenbijl en ze is op 8 november 1827 vertrokken naar Den Haag. Ze kwam in 1799 vanuit 
Leeuwarden naar Vlissingen. In Vlissingen wordt haar voornaam meestal genoteerd als Artje 
en haar achternaam als Kinig of Kenig. De dochter van Feike en Attje, Antje genaamd, 
overleed in 1817 in Vlissingen. De natuurlijke dochter Aaltje trouwde in Vlissingen met 
Anthonie Treffers. Ook zij verhuisden naar Den Haag. 

3 Antje Berkebijl, geboren te Leeuwarden op 12 juni 1782, gedoopt aldaar op 3 juli 1782, overleden 
aldaar op 7 maart 1823, 40 jaar oud. 

- Volgens de autorisatieboeken van Leeuwarden werd in 1798 tot curator van Antje benoemd 
Dirk Pieters Kuiper. Dirk was de schoonvader van haar broer Johannes. 

Antje is getrouwd te Leeuwarden op 30 april 1815, op 32-jarige leeftijd met Teunis Jansen (27 jaar 
oud), tabakskerver, oppasser en commies rijksbelastingen, gedoopt te Wageningen op 25 
december 1787, overleden te Leeuwarden op 24 november 1847, 59 jaar oud, zoon van Jan 
Jansen en Catharina van der Schallie. 
Teunis is later getrouwd te Leeuwarden op 24 augustus 1823, op 35-jarige leeftijd met Lijsbeth 
Wybolts van Bergen (29 jaar oud), naaivrouw, geboren te Leeuwarden op 2 augustus 1794, 
gedoopt aldaar op 22 augustus 1794, overleden aldaar op 20 december 1871, 77 jaar oud, dochter 
van Wybolt Roelofs van Bergen en Ybeltje Pieters Swart. 

4 … Berkebijl. Een kind van Johannes Berkebijl werd op 14 juli 1771 begraven op het 
Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Dit zal het eerste kind van Johannes en Antje zijn geweest. 
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II-d Feikje van der Veen, gedoopt te Leeuwarden op 23 februari 1752, begraven aldaar op 18 november 
1805 (Oldehoofsterkerkhof), 53 jaar oud, dochter van Feike Reinders (I) en Froukjen Sjoerds. 
Feikje is getrouwd te Leeuwarden op 1 juni 1777, op 25-jarige leeftijd met Hermanus Berkebijl (20 
jaar oud), beeldhouwer, houtsnijder, gedoopt te Leeuwarden op 9 juni 1756 (Evangelisch-Luthers) 
(doopgetuigen waren Anna Geertruida Borkebeyl en Harmanus Borkebeyl), begraven te Leeuwarden 
op 6 juni 1787 (Oldehoofsterkerkhof), 30 jaar oud, zoon van Johannes Berkebijl en Geertruid Lessing, 
zie II-c. 

- In januari 1788 maakte Feikje boedelscheiding met haar dochter Geertruida, die toen 2 jaar 
oud was. Curator van Geertruida was haar grootvader Johannes Berkebijl en curator 
gedurende de boedelscheiding was Reinder van der Veen, meester kastmaker. 

Uit dit huwelijk: 
1 ... Berkebijl, geboren in 1778 of 1779, begraven te Leeuwarden op 6 oktober 1779 

(Oldehoofsterkerkhof), “een kind van Harmen Berkenbijl”. 
2 Geertruid Berkebijl, geboren te Leeuwarden op 12 december 1780, gedoopt aldaar op 3 januari 

1781, begraven aldaar op 8 september 1783 (Oldehoofsterkerkhof), 2 jaar oud. 
3 Geertruida Berkebijl, koopvrouw, geboren te Leeuwarden op 15 juli 1785, gedoopt aldaar op 3 

augustus 1785, belijdenis gedaan aldaar op 7 december 1804 in de N.G. kerk, overleden aldaar op 
16 februari 1824, 38 jaar oud. 
Geertruida is getrouwd te Leeuwarden op 4 juni 1809, op 23-jarige leeftijd met Coenraad 
Hamstra (24 jaar oud), koopman, geboren te Leeuwarden op 10 april 1785, gedoopt aldaar op 29 
april 1785, overleden aldaar op 17 februari 1834, 48 jaar oud, zoon van Albert Jennes Hamstra en 
Grietje Pieters Wijnbergen. 
 
 
 
Het zijn deze Geertruida Berkebijl en Coenraad Hamstra die overgrootvader- en moeder zijn van 
Mata Hari, de artiestennaam van Margaretha Geertruida Zelle.  
Verder zie Genealogysk Jierboek, jaar 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Opmerking: 
 
De familienaam van dit geslacht wordt in de archieven soms aangeduid als Van der Veen, soms als 
van der Feen. Sommigen gebruiken beide achternamen. Het was moeilijk om een keuze te maken. 
In principe ben ik gebleven bij de achternaam Van der Veen. 
Maar het is zeer goed mogelijk dat nakomelingen later de achternaam Van der Feen gebruikten. 

 

duiding hiervan en veel aanvullende informatie op : 
 

sneuphoek.wordpress.com 
 

gepubliceerd op 15 december 2017 
 

voor bronvermelding 
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Gebruikte bronnen via: 
 
delpher.nl; allefriezen.nl; allegroningers.nl; zeeuwengezocht.nl; archieven.nl; wiewaswie.nl; 
amsterdam.nl/stadsarchief/; familysearch.org, ook via zoekakten.nl; roosjeroos.nl; pnieuwland.nl; 
historischcentrumleeuwarden.nl; denhaag.digitalestamboom.nl; ook veel akten jaren geleden 
opgezocht in wat destijds heette Ryksargyf Fryslân, nu Tresoar. 
 


