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de  familie in de noordeliJke 

provincies

jAn, de wAArd vAn de blokhuIspoort

In het midden van de zestiende eeuw arriveerde jan van Alten 

met twee zonen  in leeuwarden. mogelijk is hij wederdoper maar dat 

staat, voor zover wij weten, nergens beschreven. mocht jan van Alten 

tot de wederdopers hebben behoord, dan is hij via harlingen friesland 

binnengekomen. vandaar moet hij dan doorgereisd zijn naar leeuwar-

den. de trek van de wederdopers moet tussen 1544 en 1550 hebben 

plaatsgevonden. 

 ‘de blokhuis poort’ 
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In het burgerboek van leeuwarden is hij in 1559 ingeschreven als 

herbergier. daarbij staat vermeld, dat hij met zijn zonen dirk en wil-

lem, afkomstig is uit Alten. (2) In de Index is daaraan nog toegevoegd: 

du  duitsland. dit laatste is natuurlijk niet juist, want duitsland als 

staat was er nog niet en dat moet er dus zeker later zijn bijgezet. hoe 

groot is de kans dat de notitie in het burgerboek juist is? 

Alleen in 1�41/42 was vanwege de 30 jarige oorlog de noodzaak 

om in Ahlten je biezen te pakken en weg te vluchten. bovendien je 

gaat geen ‘adellijke’ naam aannemen om dan te vertrekken naar een 

ander land. uit het genoemde burgerboek is ook nog de herkomst 

nagegaan van mensen met namen, beginnende van A t/m h. rond 

15�0 staan daar meerdere personen in vanuit Antwerpen en brussel; 

rond 1�20 uit embden en geen uit Ahlten. Ik houd het op Antwerpen 

en wellicht op de trek van de wederdopers. ook is de leegloop van 

Antwerpen al begonnen en dat biedt een herbergier geen perspectief. 

maar van Alten is een kleine familie en is hier sprake van een indivi-

duele verhuizing op grond van zuiver persoonlijke motieven? In ieder 

geval legde jan van Alten, waarschijnlijk afkomstig uit Antwerpen, in 

1559 de burgereed af voor de schepenen van leeuwarden.

voor de franse tijd gold in leeuwarden net als in veel andere 

steden, dat niet elke inwoner vanzelfsprekend een volwaardig burger 

van de stad was. burgers hadden ten opzichte van de andere inwoners 

bepaalde voorrechten. zij mochten een beroep uitoefenen in gildever-

band en hadden bepaalde handelsvoordelen. ook hadden burgers - zij 

het indirect - enige invloed op de samenstelling van het stadsbestuur. 

tegenover rechten stonden evenwel plichten. de burgerij (verenigd in 

de schutterij) werd geacht in oorlogstijd de stad te verdedigen.

het burgerschap ging over van vader op zoon. voor hen die geen 

geboren burgers waren, bestond er de mogelijkheid om het burger-

schap te verkrijgen. hiervoor moest men een bepaald bedrag in de 

stadskas storten en een eed van trouw afleggen. zowel de hoogte van 

het bedrag als de formulering van de eed ondergingen in de loop der 

tijd enige veranderingen. het bedrag, dat hij moest betalen voor het 

burgerschap is bekend en wel � g.g. (goudgulden): ook de eed, die 

afgelegd moest worden is bekend.

1. Illustratie zie: naamsvermelding gelijk 

delen. http://creativecommons.org/licenses/

by-sa/3.0/deed.nl 

2. burgerboeken van leeuwarden 1559, 

ingeschreven als herbergier.
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burgereed, cIrcA 1540 (3).

loven ende sweeren bij gode almachtich ende alle zijn hei-

jligen den grootmogensten dorluchtigsten, onvorwinlicsten fur-

sten princen ende heeren, heeren chaerles roemsche keijser-

lijcke maiestaet etc. ende heere van vrieslanden  onze of mijn 

allergenadigsten heeren zijnre keyserlijcke maiestaets, stadthal-

der ende hoege raeden ende alle zijnre keijserlijcke maiestaets 

ondersaeten ende besunder borgermeesteren schepenen recht 

ende raedt der stadt leeuwarden ende de hiele stadt  voorss. 

holt ende trouw toe wesen myt lijff ende guedt nae mijn 

hoeghste vermoegen die eere ende hoocheijt der keijserlijcke 

maiestaet zijn maiestaets stadthalder ende hoogen raedt ende 

gansse stadt leeuwarden op toe holden ende daer voer te 

weesen nae mijn vermoegen. Alle quaedt toe vermijden ende 

te schuwen ende in geene tractaet handel ofte gaercompste toe 

coemen daermen tegen keyserlijcke maiestaet, zijn maiestaets 

stadhalder ofte raeden ende tegens borgemeesteren, recht 

ende raedt ende gansse stadt leeuwarden mochten handelen 

ofte tracteren bij daege noch bij nachte, int heymelijck oft 

openbaer.

ende sulcx int minder middel ofte meerder yeets vername 

ofte verhoerde sonder eenyge voertoenen borgemeister recht 

ende raedt te kennen te geven op dat alle quade handel te 

nyete mach gebracht werden, soe waerlicken helpet ons off 

mij god ende zijn helligen. 

hoewel we niet veel weten van deze jan van Alten(3a), zijn naam 

komt toch voor diverse Quaclappen. In de quaclappen van het hof 

van friesland staan de teksten (‘dicta’) van vonnissen van het hof in 

civiele zaken kort en bondig aangetekend, zowel de ‘interlocutaire 

sententies’ (tussenvonnissen) als de ‘definitieve sententies’. volgens de 

overlevering werden de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, 

roddelen) zo genoemd omdat ze aangeven welke raadsheren aanwezig 

waren bij de beraadslagingen over een vonniswijzing, en dus indirect 

ook welke raadsheren absent waren. In 15�7, 1572 en 1573 zijn er 

Quaclappen, waar de naam van onze jan in voorkomt. zo wordt in 

een Quaclap van 15�7 vermeld, dat jan weerd is van het blokhuis (4). 
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het blokhuis stamt uit de tijd van de burgeroorlog tussen de 

vetkopers uit leeuwarden en de schieringers  van de plattelandsadel. 

de schieringers schenen het onderspit te moeten delven tegen de 

vetkopers, die de steun van groningen had ingeroepen. toch trokken 

de schieringers, met de hulp van hertog Albrecht van saksen in 1498 

leeuwarden binnen.

om hun posities te versterken bouwden de schieringers een 

blokhuis (fort). In het hoofdgebouw woonde de stadhouder en hield 

het hof van friesland in leeuwarden. zijn rechtszittingen. graaf Al-

brecht overlijdt echter spoedig en zijn zoon gaat door al die oorlogen 

failliet.

In 1515 wordt friesland verkocht aan karel de vijfde. deze versterkt 

het fort, breidt het uit en plaatst een nieuw schavot. het is in deze tijd, 

dat jan hier de waard wordt. 

er zijn nu eenmaal lastige drinkers, die gemakkelijker bestellen dan 

betalen en wat moet je dan? naar de rechter dus, toen ook al. en die 

was dus lekker dichtbij. van de echtgenoot van jan en ook van zijn 

overlijden is tot op heden niets bekend. gezien de Quaclappen moet 

zijn overlijden na 1573 hebben plaats gevonden.

3. http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/burgerboek-

en/index2.htm

3a. bron: Archief hof van friesland, quaclappen, toegang 

14, inv. nr. 1��93 (v/h deel YY7), blad 2�7  
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2e generAtIe

van zijn zoon dirck weten we iets meer. dirck heeft het gebracht 

tot grietenij secretaris van Idaarderadeel. een grietenij is de friese 

voorloper van een gemeente. wanneer hij in die functie is terecht-

gekomen is niet geheel duidelijk. naar schatting moet hij rond toen 

25 jaar geweest zijn. de vraag is, of hij voor die functie heeft moeten 

studeren. In de lijst van het geleerde friesland heb ik hem niet kunnen 

vinden. hij zat er kennelijk al vroeg ‘warmpjes’ bij gezien zijn beta-

ling in 1578 3 cg (5) aan personele Ymposijsje, een luxe belasting op 

het dragen van zijden en fluwelen ‘lekken’ (�) hij stond in dit belasting 

register reeds als secretaris te boek. (7) dit in tegenstelling tot een re-

gister van grietenij secretarissen (8) waarin staat, dat hij dat vanaf 1579 

tot in 1�11 deze functie vervult. ook de naam van zijn vrouw Ydtke 

Auckedr. wordt hier vermeld. hoewel het voor het verhaal verder niet 

belangrijk is, ga ik toch maar uit van de belasting gegevens en houd het 

op 1578. uit de Quaclappen valt op te maken, dat hij in verschillend 

zaken als curator optreedt. 

 

In de friese archieven zijn momenteel meer 

huwelijken dan geboortes bekend en wie bij wie 

hoort is dus niet altijd even duidelijk. dit zal 

mogelijk vanuit het doperdom kunnen worden 

verklaard en vindt de veronderstelling aan het 

begin van dit hoofdstuk hier enige steun. bij de 

huwelijken staan geen ouders van het bruidspaar 

en dus is het puzzelen geblazen. Ik denk, dat dit 

aardig gelukt is, maar of het ook foutloos is.....? 

3e generAtIe

van dirck zijn (tenminste) vijf kinderen gevonden.

van mei 1�09 tot 1�13 is mr. salomon dircks van Alten school-

meester in wirdum (leeuwarderadeel) (9) zijn traktement bedroeg 104 

c.g. mr wijst op een academische studie. hij treedt op � maart 1�0� in 

het huwelijk. met jeldu jelmers.
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over sibren (10) is er de volgende verklaring van 14 mei 1�22 van 

de mr chirurgijn thomas dirx, dat  sibren bij hem het chirurgijns-

handwerck heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft 

gedragen. op grond hiervan blijkt ook, dat zijn vader dirck op dat 

moment reeds is overleden.

de overige kinderen zijn op basis van het patroniem gekoppeld. 

de juistheid van deze koppelingen is (nog) niet door verdere vondsten 

bevestigd.

4. foto zwart wit: 25�25 collectie: tresoar foto

5. cg = carolusgulden

�. waarschijnlijk een fries kledingstuk van laken stof.

7. registers fan de personele Ymposysje út 1578. útjûn troch p.l.g. van 

der meer) pdf pag 48, 130, 130, 140, 220 (= doc 205, 302, 312, 392

8. e.m. van burmania’s naamlijst der heeren grietslieden en secretaris-

sen in vriesland (1785): http://home.wanadoo.nl/mpaginae/griesecr/

nmlsecr.htm 

9. http://www.fa.knaw.nl/fa/uitgaven/online/geschiedenis,%20letterk

unde%20en%20naamkunde/schoolmeesters-in-friesland 

10. l849-58a 1�22-05-14; certificaatboeken Aktenummer l849-58a

grou omstreeks 1870 (4)


