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Inleiding 
Na de inlijving bij Frankrijk in 1811 vinden er veel  bestuurlijke hervormingen plaats, onder andere in 

de rechtspraak. Tot die tijd wordt de hoge (criminele) rechtspraak afgehandeld door het Hof van 

Friesland. De middelbare (civiele) rechtspraak wordt gedaan door de Nedergerechten, de gerechten  

in elke stad en grietenij1. Lage (vrijwillige) rechtspraak is in handen van Nedergerechten of de notaris. 

Van het Nedergerecht Harlingen zijn ons 361 archiefstukken overgeleverd, die bewaard worden in 

Tresoar, het Friese Rijksarchief (inventaris Toegang 13-16). De stukken zijn georganiseerd in 

verscheidene series. In bijv. de 21 sententieboeken staan de eisers en verweerders in strafzaken van 

1575-1810. In de 64 weesboeken worden de nalatenschappen geregeld voor verweesde minderjarige 

kinderen van 1574-1810. Deze twee series hebben de vroegste begindatum in het Nedergerecht 

Harlingen. 

 

 

Proclamatie 
De serie waar we ons nu op gaan richten bevat 42 zgn. proclamatieboeken over de periode 1597-

1811. Deze boeken behandelen de verkoop en wandelkoop2 van onroerend goed. De formele koop 

wordt geregeld in koopbrieven, die op het raadhuis moeten worden ingeleverd om ingeschreven te 

worden. Van Harlingen zijn die niet bewaard gebleven. De voorgenomen koop en met name het 

verplichte voorlezen (proclameren) hiervan, driemaal op het plaatselijke rechthuis en driemaal in de 

plaatselijke kerk, staat in de proclamatieboeken. 

Proclameren is verplicht. Gewoonlijk worden de afkondigingen op drie achtereenvolgende ordinaris3 

rechtdagen (bij ons meestal zaterdag) en zondagen gedaan. Alle rechten en plichten hieromtrent zijn 

beschreven in Titel XI, ‘Van Booden en Consenten’ (afkondiging en toestemming), van het Eerste 

Boek van het geldende wetboek, ‘s Lands Ordonnantie4. Volgens het wetboek kunnen Boode en 

Consent gedaan worden tot een jaar na de (wandel)koop. Als dit niet binnen het jaar gedaan is en 

iemand geeft je aan, dan wordt het goed zonder ingebrekestelling verbeurd verklaard. Een derde is 

voor de aanbrenger, een derde voor de (rechts)officier en een derde voor de armen. 

Niaar… 
De voorgenomen koop van een huis kan pas doorgang vinden als niemand bezwaar heeft ingediend, 

of als de ingediende bezwaren zijn afgewezen. Bezwaar maken is gericht op nietigverklaring van de 

koop, door middel van een zogenaamd niaar, elders ook wel naasting, (ver)spiering of protestatie 

genoemd. Het niaarrecht, afgeleid van het nog oudere gewoonterecht, beschrijft in detail de redenen 

waarom iemand het recht van eerste koop kan doen gelden. Degene die het bezwaar maakt wordt 

niaarnemer genoemd. De niaarnemer wordt geacht alleen voor zichzelf te handelen, en niet namens 

                                                           
1
 Sinds de invoering van de Gemeentewet van 1851 heten alle steden en grietenijen ‘gemeente’ 

2
 Bep. vorm van koop waarbij men (hoofdzakelijk) goed tegen goed ruilt; ruilkoop (WNT) 

3
 Gewoonlijke 

4
 Verklaaringe van de Statuten, Ordonnantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Friesland, 

samengesteld en ook teffens met aanmerkingen opgeklaard door Mrs. Simon Binckes, Leeuwarden, bij Gerrit 
Tresling, 1785 
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een derde. Hij moet hiervoor de Eed van Calumnie5 doen.  Als het bezwaar wordt gehonoreerd moet 

hij minstens dezelfde koopprijs betalen als die met de gedachte koper is overeengekomen, en 

eventueel gemaakte kosten vergoeden. Titel XII, ‘Van Niaeren der Onroerende Goederen’, van het 

Eerste Boek van ’s Lands Ordonnantie is geheel aan het niaarrecht gewijd. 

Niaar moet worden genomen, oftewel het bezwaar moet worden gemaakt, binnen drie dagen na de 

laatste proclamatie. Dat is niet tot en met het derde etmaal, maar driemaal 24 uur na het doen van 

de afkondiging, zo stelt de omstandige uitleg bij het wetboek. Als een voorgenomen verkoop niet 

behoorlijk is geproclameerd, en er dus geen niaar kan worden genomen, heeft de (potentiële) 

niaarnemer dertig jaar6 (!) de tijd om te zorgen dat de koop alsnog wordt geproclameerd, zodat hij 

alsnog bezwaar kan maken. Is het onroerend goed ondertussen opnieuw – maar nu op de juiste 

manier - van eigenaar verwisseld, dan vervalt dat recht. Als niaar is genomen wordt dat in de marge 

van de betreffende akte aangetekend, inclusief de behandeling en de uitkomst. 

… vanwege bloedverwantschap 
De belangrijkste reden voor niaar is om reden van bloedverwantschap, in de akte ratione sanguinis 

genoemd. Is de niaarnemer bloedverwant van de verkoper en de koper niet, dan heb je een zaak. 

Bezit kan op deze manier in de familie blijven. Als zowel koper als niaarnemer bloedverwant van de 

verkoper zijn, dan moet de niaarnemer in de zesde graad of nader verwant zijn, en de koper in de 

zevende graad of verder, om de koop te kunnen keren of ‘stuiten’. In de bijzondere situatie dat de 

koper in de zesde graad of nader bloedverwant is van de verkoper, mag de verkoper beslissen om het 

niaar al dan niet toe te staan. Ook al is de niaarnemer in een nadere graad verwant, zelfs tot en met 

de eerste graad, dan nog is het aan de verkoper om te beslissen met wie hij liever de koop sluit. 

… vanwege mandeligheid 
Man-déligheid is gemeenschappelijk eigenaarschap, in de akte ratione societatis of communionis. Als 

geen niaar wegens bloedverwantschap is genomen kan het niaarrecht worden uitgeoefend door een 

mede-eigenaar. Je hoeft niet mede-eigenaar van het gehele onroerend goed te zijn om dit recht te 

laten gelden, een kleiner gedeelte is ook goed. Als er echter meerdere niaarnemers vanwege 

mandeligheid zijn dan wordt de relatieve grootte van het mede-eigendom doorslaggevend. Als de 

gedachte koper zelf al mede-eigenaar is kan daar geen niaar tussenkomen, ongeacht de grootte van 

de aandelen. 

… vanwege naastliggerschap 
De derde en laatste reden om een voorgenomen koop te stuiten is naastliggerschap, d.w.z. de 

niaarnemer heeft een onroerend goed aanpalend aan het verkochte al in bezit. In de akte wordt dit 

aangeduid met ratione vicinitatis of proximitatis. Als niemand bezwaar heeft ingediend vanwege 

bloedverwantschap of mandeligheid, is er een kans voor de naastligger om zijn bezit uit te breiden. 

Maar het mag ook ingegeven zijn door ‘vreeze voor eenen ongemakkelijken naastleger’, aldus de 

uitleg bij het wetboek. Mochten twee naastliggers niaar nemen uit hoofde van naastliggerschap, dan 

zal degene ‘die voor de meeste Roetallen7 in de lengte Naastleger is’ het eerste recht van koop 

hebben. Het is hier nadrukkelijk de lengte die de doorslag geeft en niet het oppervlak. Als de 

gedachte koper zelf al naastligger is kan daar geen niaar tussenkomen. 

                                                           
5
 Procederen op onrechtmatige gronden of met verheeling van strafbare zaken (WNT) 

6
 ‘Een derde deel van honderd jaren gaat voor alle zegel en brief’ (WNT) 

7
 De lengte in roeden, een oude lengtemaat van ca. 39 cm. 
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De uitdaging 
Omdat het ‘boode doen’ verplicht is, moet het mogelijk zijn om met de gegevens uit alle beschikbare 

proclamaties de ligging van alle verkochte onroerend goed vast te stellen. Dit wordt bemoeilijkt door 

het volgende: 

 Kadasternummers ontbreken in de akten. Om het heffen van grondbelasting beter te kunnen 

reguleren wordt onder het Franse keizerrijk een begin gemaakt met de noodzakelijke 

opmetingen voor het Kadaster. Tegelijkertijd vindt de in de inleiding genoemde hervorming 

van de rechtspraak plaats en houden de Nedergerechten (en de proclamatieboeken) op te 

bestaan. Deze twee gebeurtenissen overlappen elkaar niet, en daarom vindt je in de 

proclamatieboeken geen kadasternummers. Overigens waren de opmetingen voor het 

Kadaster pas klaar na 1829 en werd het pas op 1 januari 1832 operationeel. 

 Straat- en steegnamen ontbreken soms. Het grondgebied van de stad bevindt zich geheel 

binnen de oude stadsgrachten en de stad is dus maar klein. Het behoeft vaak weinig nadere 

aanduiding waar iemand precies woont en er is weinig in het leven dat het voeren van 

straatnamen, laat staan steegnamen, nodig maakt. Achter de lommerd heet het ‘agter de 

lommerd’ en achter de grote kerk heet het ‘agter de groote kerk’. Dat zijn evenwel flinke 

gebieden. 

 Straat- en steegnamen zijn soms anders. De namen die er zijn komen vaak uit de volksmond 

en voornamelijk veel stegen dragen de naam van iemand die er veel bezit heeft of die er op 

de hoek woont, of van zijn beroep. Soms verandert de naam met de jaren, gewoon omdat er 

iemand anders op de hoek komt te wonen. Sommige straatnamen horen bij water dat er nu 

niet meer is, andere namen bestaan nog maar liepen vroeger door in een gedeelte dat nu 

anders heet. 

 Huisnummers ontbreken in de akten. Huisnummers zijn in het dagelijks leven niet nodig en 

bestaan daarom niet. Voor het heffen van belastingen, waarbij men niemand wil overslaan, 

zijn ze wel nodig en ze worden in ieder geval al in 1716 gebruikt in een reëelkohier, een 

belastingregister. Evenwel wordt deze nummering niet gebruikt in de proclamaties, ook niet 

in die van na 1716. Pas bij het naderen van de overgang naar de verkoopadministratie naar 

het notariaat in 1810, is in toenemende mate sprake van het gebruik van de dan geldende 

huisnummering, waarbij de stad in acht wijken A-H en een buitenbuurt met de letter I is 

verdeeld. 

 Het straatbeeld was soms anders, stegen zijn verdwenen. De meest geschikte plattegrond om 

onroerend goed uit de proclamaties op te lokaliseren is de plattegrond die in 1832 bij de 

aanvang van het Kadaster is getekend. Het tegenwoordige straatbeeld komt er voor het 

grootste deel mee overeen. Stegen, die in de akten veelvuldig genoemd worden, staan nog 

op deze kaart getekend, terwijl ze door latere herbouw van huizen vaak het veld hebben 

moeten ruimen. 

 Huisnamen zijn verdwenen. Veel huizen hebben, al of niet alleen in de volksmond, een naam 

gekregen waardoor ze voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn. Alhoewel sommige namen 

het soms eeuwen volhielden, hebben de meeste de 21e eeuw niet gehaald. 

Alle gegevens die tegenwoordig gebruikt worden om de precieze ligging van onroerend goed mee 

aan te duiden, ontbreken dus in de proclamaties! Nu is het goed om na te gaan wat er wel in staat. 
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De structuur van een proclamatie 
Rondom de verkrijging van onroerend goed is zelfs al in de 16e eeuw zoveel wettelijk geregeld, dat 

het er bij het opstellen van een proclamatie behoorlijk formeel aan toe gaat. Uitgezonderd wanneer 

de klerk, notaris of secretaris iets over het hoofd heeft gezien of misschien gewoon eens zijn dag niet 

heeft, noemt hij alle belangrijke gegevens in de akte en vermeldt hij ter zake doende bedingen. De 

proclamatie is niet de koopbrief, dus het is niet onoverkomelijk als er dingen worden weggelaten. 

De opbouw, de volgorde en de stukjes vaste tekst zijn vrijwel altijd hetzelfde. Dat is handig bij het 

wegwijs raken in een onbekend handschrift. Hieronder wordt de structuur van een proclamatie aan 

de hand van een voorbeeld weergegeven. In deze akte, boek 237, folio 131 verso van 20 juni 1657, 

wordt geen huis verkocht maar een tuin. 

Fedde Tierdts en Foeckien Siouckes, 

Burgers8 ende echteluyden9 tot Harlingen, 

b: b:10 ende consent11 over de coop van secker hoovinge met bomen ende plantagie, somerhuys, 

ende andere aanhangelen, 

staende ende gelegen alhier in de Drooghstraet12, 

[soms volgt hier een uitgebreide beschrijving van het verkochte] 

hebbende Claes Freercx Braems hovinge ten Oosten, d’weduwe van Wapke Wytses huysinge 

beneffens het schoenmaeckersperck ten Westen13, 

streckende van de Drooghstraet af achter aende Soutsloot14, 

belast met twaaleff strs15 jaerlyckse eeuwige grontpacht,  aen de wed[uw]e van Arien Dircx Joosten16, 

met alle actien, [lasten], servituten ende gerechtigheden daertoe en aen behooren17, 

en het selve alsoo in coop becomen van Teunis Wygers18, 

voor de somma van fyff hondert car gls19 20, 

breder ten coopbryve Uytgedruckt21. 

                                                           
8
 De man zou in het Burgerboek van Harlingen (1683-1806) kunnen voorkomen 

9
 Het huwelijk zou in de Trouwboeken van Harlingen (1597-1811 met hiaten) kunnen voorkomen 

10
 Begeeren boode, dus verzoeken afkondiging 

11
 Voor wat, hoort wat; wilde je consent, dan moest je consentgeld over de koop of ruil betalen, de 56

e
 penning 

12
 Ook als een straatnaam nu nog voorkomt, kan hij vroeger ergens anders geweest zijn! 

13
 Omdat huisnummers ontbreken zijn deze gegevens belangrijk voor het lokaliseren 

14
 Gelukkig krijgen we hier hulp, want er is niet vermeld of het goed aan de noord- of zuidzijde van de straat ligt 

15
 Stuivers 

16
 Soms zie je dezelfde grondpacht door de jaren heen terugkomen, handig om een spoor te volgen 

17
 Met alle baten, lasten, (erf)dienstbaarheden en rechten 

18
 Deze verkoper heeft het ook ooit moeten kopen, en zal dus ook eens als koper te boek moeten staan 

19
 De verkoopprijs is door de jaren soms erg veranderlijk in verband met conjunctuur en staat van onderhoud 

20
 Een Carolus- of Caroligulden telde 20 stuivers, een goudgulden telde 28 van dezelfde stuivers 

21
 Uitgebreider beschreven in de koopbrief 
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Verkoop bij decreet 
Als een eigenaar van onroerend goed komt te overlijden met achterlating van alleen een of meer 

minderjarige kinderen, dan zijn die ‘nagelaetene weeskynders’ de wettige erfgenamen. Zij zijn 

vanwege hun minderjarigheid echter niet handelingsbevoegd en kunnen dus bijvoorbeeld hun huis 

niet verkopen. In die gevallen wordt gewoonlijk een ‘geauthoriseerde curator’ aangesteld die 

namens hen, en met hun instemming, onroerend goed kan verkopen. Omdat het hier niet de 

eigenlijke eigenaren zijn die als verkoper optreden, gaat zo’n verkoop ‘per decreet’ (opdracht) van 

het Gerecht van de Stad Harlingen, of van het Hof van Friesland. Dit is ook het geval als sprake is van 

een verkoop vanwege faillissement of van een zgn. geabandonneerde (verlaten) boedel. Het laatste 

wil zeggen dat de eigenaar met de noorderzon vertrokken is, met achterlating van eigendommen (en 

meestal schulden). 

Een decreet begint altijd met de woorden “Men laet een yeder weten…” en vertelt vervolgens wie de 

aangestelde commissarissen zijn die alles administratief gaan regelen, wie de curator is, wie er onder 

curatele staat of staan en wat er verkocht wordt. Vervolgens wordt “wie daer gadinghe aen heeft” 

uitgenodigd om aanwezig te zijn op een of meer zgn. “sitdagen”. Een sitdag is een gemoedelijke maar 

officiële bijeenkomst in een plaatselijk etablissement waar - getuige sommige rekeningen - onder het 

genot van wijn en bier op het goed geboden kan worden. De sitdagen beginnen gewoonlijk om “een 

uyr na noene” zodat iedereen gelegenheid heeft om te voet of per trekschuit op tijd te komen. 

… bij ’t uytgaen vande brandende keerse 
Het opbieden kan niet eeuwig duren, al duurt het - getuige eerder genoemde rekeningen - soms wel 

twintig flessen wijn lang. Dat zal wellicht zijn invloed hebben gehad bij het opdrijven van de prijs. Het 

tijdstip van begin en einde van het opbieden wordt gemarkeerd door het aansteken en het vanzelf 

uitgaan van een kaars en wordt daarom een verkoop “bij ’t uytgaen eender (brandende) keerse” 

genoemd. Wie bij het uitgaan van de kaars “de meeste ende laest byedende” was, is voorlopig koper. 

Later, als dergelijke verkopingen langs notariële weg gaan, heet dit de provisionele veiling en word je 

provisioneel eigenaar. 

… bij ‘t lichten van ’t zegel uytte wasse 
Als iedereen weer bij zinnen gekomen is, maar gewoonlijk een week na de laatste sitdag, komen de 

geïnteresseerden opnieuw bijeen. Nu niet in een tapperij of herberg, maar “op ’t raethuys”. Om hier 

iets te kopen moet je ‘bekwaam’ zijn en hier wordt dan ook geen drank geschonken. Dit is de laatste 

gelegenheid om het bod te verhogen en zo degene die op de laatste sitdag “eygenaer gebleven is” te 

overtroeven. Als je voorlopig eigenaar bent en niemand hier verhoogt, dan zit je aan de koop vast. 

Ook hier zijn het tijdstip van begin en einde van het bieden duidelijk gemarkeerd. Op de koopbrief 

wordt zegellak gesmolten en het verhogen kan een aanvang nemen op het moment dat het 

stadszegel in de hete lak gedrukt wordt. Op het moment van “het lichten van ’t zegel uytte wasse” is 

de koop definitief. Later wordt dit de finale veiling genoemd en word je finaal eigenaar. 

Wandelkoop 
Soms beschrijft een proclamatie hoe twee personen of gezinnen van huis ruilen, het zgn. wandelen. 

Dat kan met gesloten beurs, maar meer dan eens moet er bijbetaald worden. De betrokken panden 

liggen soms een aardig eind van elkaar, maar soms ruilen zelfs overburen van huis. Een wandelkoop 

kan in één akte geregeld worden, maar ook in twee. Als beide onroerende goederen duidelijk in een 

akte beschreven staan, scheiden we zo’n koop in twee akten die elkaars spiegelbeeld zijn. 



 
7 

Huwelijksproclamaties in de proclamatieboeken 
Het afkondigen van een voorgenomen huwelijk gebeurt weliswaar bij proclamatie (voorlezing), toch 

verwacht je een dergelijke mededeling niet tussen zoveel verkopen van onroerend goed. Gewoonlijk 

staan huwelijksproclamaties aangetekend in kerkelijke en gerechtelijke trouwboeken en -registers. 

Soms kom je ze toch tegen in de proclamatieboeken, als een aanstaand echtpaar wenste dat hun 

voorgenomen huwelijk werd afgekondigd in de Nederduits Gereformeerde Kerk, de staatskerk. 

Aangezien we de proclamatieboeken volledig willen indexeren, nemen we de namen van bruidegom 

en bruid over en tekenen aan dat het een huwelijksproclamatie betreft. 

Paginanummering 
Tegenwoordig worden boeken per bladzijde genummerd. Blad-zijde, 

dus elke zijde van elk blad krijgt een nieuw volgnummer. In oude 

handgeschreven boeken, waaronder ook de proclamatieboeken, 

wordt per blad genummerd. De Latijnse vertaling van blad is folium, 

maar (foutief) wordt het gewoonlijk folio genoemd. Een folio heeft 

een voorkant – die aan de rechterkant (Lat: recto) van een 

opengeslagen boek zit – en een achterkant (Lat: verso). 

In de proclamatieboeken duiden we bovenstaande pagina’s aan met folio 2v en folio 3r. 

In sommige proclamatieboeken is later met potlood een bladzijdenummering toegevoegd, waardoor 

bijv. folio 220r ook bladzijde 451 is. Om verwarring tegen te gaan gebruiken we de folionummering. 

Soms is oorspronkelijk bij het nummeren een blad vergeten en is dit later hersteld door bijv. een folio 

12a te nummeren. Wij gebruiken dan ook folio12ar en folio 12av. 

Sint Jacobischatting 
In proclamaties wordt meestal genoemd dat de koper met ingang van de verhuisdatum 

verantwoordelijk is voor alle lusten en lasten, waaronder ‘behoorlijke St. Jacobischatting’. Deze 

jaarlijks terugkerende stedelijke heffing heeft als vervaldag 25 juli, de naamdag van St. Jacob en werd 

geheven over vastgoed en persoonlijke welstand. 

Havenisten of havengenoten 
Bij de verkoop van onroerend goed ten noorden van Noorderhaven, Rommelhaven en Franekereind 

wordt vaak genoemd dat men ‘pro quota’ of ‘pro rato’ als andere havenisten is ‘beswaerd’. De 

eigenaren van deze huizen hebben ooit een fonds opgericht om de stenen dijk ten noorden van de 

stad uit te kunnen onderhouden. Evenals verschuldigde grondpacht en stadsbelastingen worden ook 

deze lasten bij de verkoop van onroerend goed even gememoreerd. 

Geldstelsel 
In de vroege proclamatieboeken wordt de koopprijs van onroerend goed uitgedrukt in goudguldens. 

Dit zijn geldstukken “van xxviii stuyvers ’t stuck”, dus 28 stuivers. De hoogte van de grondpacht is 

echter gewoonlijk weergegeven in caroli- of carolusguldens. Deze zijn “xx stuyvers ’t stuck”, twintig 

stuivers. In alle gevallen heeft een stuiver de waarde van 16 penningen. Later raakt de goudgulden 

op de achtergrond en wordt bijna uitsluitend in caroliguldens gerekend. Huurprijzen willen nog wel 

eens in goudguldens worden aangegeven, want een huur van 40 (goud)guldens ’s jaars klinkt nou 

eenmaal aantrekkelijker dan 56 (caroli)guldens. 
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Voornamen met ij 
In handschriften is het onderscheid tussen y en ij lastig. Om het terugvinden van namen met y/ij iets 

gemakkelijker te maken, vullen we deze met behulp van de volgende regels in. 

In het algemeen geldt: Na de letter a, e, o of u volgt altijd een y. 

Verder schrijven we de voornamen in het volgende overzicht altijd met een ij. 

 
Voornamen mannen: 
Boudewijn 
Dije 
Fijke 
Fijte 
Gijsbertus 
Krijn 
Lodewijk 
Mat(t)hijs 
Mijnderd/t 
Mijlom 
Mijnes 
Mijnte 
Persijn 
Pijl 
Pijls 
Rijk(en) 
Robijn 
Rijnaard 
Rijn(der) 
Rijnsche 
Sije 
Syberijn 
T(h)ijs 
Tussijn 
Tousijn 
Tije 
Valentijn 
Vijke 
Wijga 
Wijnaldus 
Wijnandus 
Wijnolt 
Wijnout 
Wijt 
IJ(j)je 
IJsbrand(t) 
IJzebrand 

Voornamen vrouwen: 
Blijke 
Bijka 
Fijkje 
Fransijntje 
Francijntje 
Gijsbertje 
Gijsberta 
Hendrijtje 
Hijko 
Jacomijntje 
Lecijntje 
Lodewijka 
Lijs(a)be(r)t(h) 
Lijske 
Lijte 
Ma(a)rij(ke) 
Marijtje 
Martijntje 
Mijn(t)je 
Rijkje(n) 
Rijnste 
Rijns 
Sijke 
Sijkje(n) 
Sijt(t)je 
Stijntje 
T(h)ijske 
Trijn(tje) 
Willemijntje 
Wijke 
Wijntje 
Zijke 
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Familienamen met ij 
In het algemeen geldt: namen beginnende met, en/of eindigende op: -dijk, -wijk, -wijn en namen 

beginnende met: Blij-, Bijl-, Pijn-, Pijp-, Tijs- en Vrij- worden met een IJ geschreven. 

Verder schrijven we de familienamen in het volgende overzicht met een ij.

Ablij 

Augustijn 

van der Bij 

Bijker 
Bijkersma 
Bijl 
van der Bijl 
Bijlema 
Bijlenga 
Bijleveld 
Bijlholt 
Bijlhout 
Bijll 
Bijllema 
Bijlsma 
Bijlstra 
Bijma 
Bijstra 
van den Bijtel 
Bijvoet 
Bijvoets 
Bijzitter 
van Binnendijk 
de Blij 
Blijstra 
Boswijk 
Brijker 

Collewijer 

Cij(f)fers 
Cousijn 

Dijk 

van Dijk 
van der Dijk 
Dijkema 
Dijkhuizen 
Dijkman 
Dijksma 
Dijkstra 
Drijfhout 
Drijver 
Dronrijp 

Endendijk 

Fijkema 

Fijlstra 
Fijma 
Fijnje 
Fontijn 
Frieswijk 

Frijda 
Frijling 

Gijlaar 

Gijsen 
Gijzen 
Godijk 
Gonggrijp 
Gongrijp 
Goodijk 
Grijnstra 
Grijpma 
Grijpsma 
Grijpstra 

Haasdijk 

Van Hijum 
Hijma 
Hijman 
Hogendijk 
van Holstijn 

Kijlstra 

de Klijn 
van der Klijn 
Klijnsma 
Klijnstra 
Klootwijk 
van Knijff 
Knijft 
Knijpstra 
Koldijk 
Kommerij 
Komrij 
Kortrijk 
Kortenschijf 
Krijgsman 
Krijtenburg 
Kijf 
Kijl 

Langedijk 

Lijber 
Lijbring 
Lijn 
Lyc(k)lama à 
Nijeholt 

Marijnen 

Molijn 
Mijk 
Mijkes 
Mijkers 

Mijnheer 

Nawijn 

Nijboer 
Nijdam 
Nijenhuis 
Nijhof 
Nijholt 
Nijhuis 
Nijk 
Nijkamp 
Nijkerk 
Nijland 
Nijman 
Nijmeyer 
Nijp  
Nijsloot 
Nijzing 
Nijzingh 

Olijnsma 

Olijnjes 
Oppedijk 
Overdijk 
Overwijk 

Persijn 

Pijl 
Pijler 
Pijnacker 
Pijnakker 
van der Pijp 
Pijpker 

van der Rijd 

Rijfkogel 
de Rijk 
Rijkstra 
Rijksma 
Rijnja 
Rijpma 
Rijpema 
Rijpersma 
Rijpsma 
Rijpstra 
(van) Rijs 
Rijd 
Rijt 
Rijstra 
(van) Rijzen 
(van) Rijssen 
Robijn 

Robijns 
Robijntje 

Schijfsma 

Schrijfsma 
Sijda 
Sijlstra 
Sijninga 
Sleeswijk 
Slijfer 
Slijp 
Slijt 
Sloterdijk 
Snijder 
Snijders 
Snijdelaar 
Spijkerman 
Spijksma 
Spijkstra 
Strijker 
Sijda 
Sijlstra 
Sijnberg 
Sijninga 
Sijpesteyn 
Sijp 
Suwijn 

Thijsma 

Touzijn 
Tossijn 
Tijmstra 
Tijsling 
Tijsma 
Tijsseling 
Tijsselingh 
Tulphijn 
Twijnstra 

Uitterdijk 

Veenwijk 

Vijk 
Vijlstra 
Vijsser 
Vijver 
Vijverda 
Vijwerda 
Vrieswijk 
de Vrij 
Vrijburg 
Vrijer 

Wegener 

Sleeswijk 
Westerdijk 
van der Wijck 
Wijdogen 
Wijga 
van Wijk 
van der Wijk 
Wijkstra 
Wijland 
Wijma 
Wijman 
Wijnalda 
Wijnands 
Wijnandts 
Wijnants 
Wijngaard 
Wijngaarden 
van 
Wijngaarden 
Wijnja 
Wijnsma 
Wijnstok 
Wijnstra 
Wijnterp 
Wijsenbach 
Wijsma 
Wijzenbach 
Woudwijk 

IJlstra 

IJsbrandy 
IJskamp 
IJslander 
IJsma 
IJsselmuiden 
IJsselstein 
IJzenberg 

Zeverijn 

Zijda 
Zijl 
van der Zijl 
Zijlman 
Zijlsma 
Zijlstra 
Zijnenwortel 
van der Zijpp 
Zwijtzer 

 


