
Sudiegroep Oud Staveren, samengesteld met Aldfaer door Rob Boom Blz. 1 
 

Genealogie Schellinger/ van der Schelling(h) 
Door Rob Boom 

Inleiding 
In de vorige eeuw zijn meerdere genealogiën gepubliceerd over families met de naam Schellinger en 
van der Schellingh. Zoals de naam doet vermoeden ligt de bakermat van deze families op het 
waddeneiland Terschelling. In de meeste gevallen kan dat ook door schriftelijke bronnen bevestigd 
worden. Ook bij de hierna beschreven familie is dat het geval. 
Doordat de voornamen Jelmer en Sieuwert als echte familienamen regelmatig zijn toegepast is het 
mogelijk dit geslacht tot het eind van de 16e eeuw terug te vinden op het waddeneiland zelf.  
De hier beschreven familie van der Schelling is in de 18e eeuw uitgestorven. Van deze Schellingers is 
het bekend dat zij over het algemeen doopsgezind waren. Zij waren aanvankelijk betrokken bij de 
zeevaart en trouwden en relateerden zich met bekende Amsterdamse doopsgezinde families als 
Bruijn, Ghijsen, van Leeuwaarden, van Lennep, Schabaeilje en Blaupot.  
 
Wat deze familie voor mij interessant maakte is dat er al snel na het vertrek van het waddeneiland en 
de vestiging in de metropool Amsterdam diverse relaties met het Friese Stavoren werden 
aangeknoopt. Schellingers trouwden met voorname Friese geslachten, zoals Majontsma, van Rheen, 
Binkes en Rodenburgh en stegen daardoor ook daar op de maatschappelijke ladder. Hoewel de 
familie de zeevaart beoefende en als koopman en schipper de kost verdiende ontsproot in Stavoren 
een ware burgemeestersfamilie. Dit kon alleen nadat ze tot de staatskerk waren toegetreden. 
De naam “Van der Schelling” veranderde in de loop der jaren in “Schellinger”. In de Staverse tak werd 
de naam in vrouwelijke lijn voortgezet, zij het met een kleine aanpassing: Schellinga. Dit is de 
familienaam van mijn grootmoeder Catharina Schellinga (kwartier nummer 50). 
 
Door een toeval kwam ik op het spoor van de herkomst van dit geslacht. In het Streekarchief van 
West-Friesland bevindt zich het dossier van George Bruijn, direkteur van de posterijen te Enkhuizen 
(1818-1906).  
In dit archief komen diverse genealogische handschriften en stamreeksen voor die opgesteld zijn door 
zijn familielid en naamgenoot George Buijn (1742-1800) en door Jan Jacobs Buijn (1781-1826).  
Eén daarvan trok mijn aandacht: Het geslachtsregister van Siwert van der Schelling

1
. Ik ontdekte in 

deze stamreeks enkele van mijn Friese voorouders. Ik heb daarna getracht alle namen uit deze 
stamreeks terug te vinden in de archieven. De sporen leidden al snel naar Amsterdam waar gelukkig 
vele namen waren te achterhalen.  
In het Centraal Bureau voor Genealogie (verder CBG) ontdekte ik nog twee handschriften van de hier 
beschreven familie: een beknopte genealogie van rond 1860 en een uit omstreeks 1650.  
Op deze manier waren er minstens drie geschreven bronnen die elkaar leken te bevestigen. 
Kort geleden kwam ik via een goede kennis en mede genealoog 

2
 achter het bestaan van het 

handschrift van de Dominicus Cannegieter uit het Friese plaatsje Tzum. Deze notaris maakte rond 
1900 in kleine schoolschriften genealogische aantekeningen en gebruikte daarbij bestaande 
handschriften en familiebijbels. Eén van deze handschriften raakt en overlapt ook dit verhaal 

3
. 

Het aardige is dat het lijkt alsof de verschillende samenstellers elkaars handschriften hebben gebruikt 
en hier en daar hebben aangevuld. In feite heb ik dat ook gedaan. Mijn voordeel is dat de informatie 
tegenwoordig door de ICT en de mobiliteit gemakkelijker opgespoord kan worden dan bij mijn 
voorgangers. 
 

Familiewapen 
Het voert te ver om alle geslachten met de naam Schellinger of van der Schelling te beschrijven die 
zich in het begin van de zeventiende eeuw in Amsterdam vestigden 

4
. Afstammelingen van deze 

eilanders  komen we, zoals is te verwachten ook elders in Noord-Holland tegen, in de Zaanstreek-in 
Waterland en West Friesland.  
Er zijn ook familiewapens te vinden die verwijzen naar deze geslachten.  
 
                                                      
1
  SAH, OAE inv. inv.nrs. HS L111 en HS L2001. 

2
  Jan de Vries: http://jacobbenckes.koudum.nl/ en  

  http://cbg-heraldiek.blogspot.com/2012/01/wapens-in-het-friese-genealogysk.html  
3
  Tresoar, bibl. inv. v/h PBF 8299 c Hs, Genealogische aantekeningen ds. Cannegieter te Tzum. 

4
  NL 1973, kol. 74 e.v., idem 1974, kol. 247 e.v. 
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Het wapen van deze familie is enigszins afwijkend van dat van ene Pieter 
Sijmons van der Schelling, dat op zijn beurt weer sterk overeenkomt met het 
wapen van het Waddeneiland 

5
. 

De wapenbeschrijving van de hier behandelde familie komt voor op een 
anomiem handschrift uit het CBG te Den Haag, gedateerd op 21 maart 1861.  
Het andere anonieme handschrift uit de 17

e
 eeuw beschrijft het nageslacht van 

vijf kinderen van Jelmer Siwertsz afkomstig van Terschelling 
6
. 

 
De heraldische beschrijving luidt: een blauwe lucht, een veld van zilver met een 
boom van natuurlijke kleur, vergezeld van twee klimmende dieren, links een 
gouden leeuw met een tong van keel, rechts een gouden zeemonster met een 
gekrulde staart van sinopel, in de staart een pluim en op de kop een kam en 
een snavel, beide van keel, het geheel op een grond van sinopel.  
 

Uitwerking 
Alle tot oktober 2012 bekende afstammeling van de stamvader Siwert Jelmersz zijn opgenomen in de 
Parenteel Schellinger in de Jubileum-DVD 1987-2012 van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. 
In de volgende generaties zijn de nakomelingen van Siwert Jelmersz uitgewerkt tot de 19

e
 eeuw. 

Personen die ook in de oude handschriften voorkomen zijn met een * gemarkeerd.  
 
Rond 1566 stonden er op het mooie waddeneiland Terschelling slechts 437 woningen. De kans is 
groot dat onze Jelmer in een van deze huizen heeft gewoond. 
Volgens het kohier van de 10e penning van Terschelling van 1557, dat zich in het oud archief van 
Medemblik bevindt, woonde "in die gebuerte van de Westeijnde genaemt Schelling op't Sinte 
Brandarius Parochie" ene Jelmer Suwertsz met een eigen huis dat getaxeerd werd op 11 pond met 
een aanslag van 4 schellingen 

7
. 

 
Siewert Jelmersz komt in 1588 en 1589, het jaar van de eerste Spaanse Armada, als Terschellinger 
schipper, voor in de Sont-tolregisters. In het eerste jaar vaart hij drie keer op Koningsbergen en in het 
tweede jaar nog een keer. In deze Siewert kunnen we de stamvader zien. Hij heeft een broer Jorrit 
Jelmersz die in 1589 en 1593 ook als schipper van Terschelling op Koningsbergen voer en later als 
Jurrit, Jorit en Jeurit Jelmersz van der Schelling in Amsterdam opduikt 

8
. 

 
Tijdens de 80-jarige oorlog bood de handelsvaart op de Oostzeelanden nog enig soelaas want in die 
tijd was dit gebied relatief veiliger dan de zuidelijker gelegen zeeën. Terschelling was met de andere 
eilanden een gemakkelijke uitvalsbasis en tijdelijke woonplaats van reders en koopvaarders van de 
vaste wal. De zaken werden gedaan in de grote steden waaronder Amsterdam, toen "Het" centrum 
van de Oostzeehandel. 
Rond 1600 komen er al diverse “eilanders” voor in Amsterdam. Zo ook de tweede zoon, Jelmer 
Siwertsz "van der Schelling". Hij is de eerste “Schellinger” die in Amsterdam in ondertrouw is gegaan. 
Het is al genoemd dat de schippersfamilie de kant van de dopersen koos en de Nieuwe Tijd zullen zij 
als een bevrijding hebben ervaren.  

I.  Er heeft geleefd ene Jelmer.  
Hoewel er niets over deze Jelmer bekend is gaan we er vanuit dat hij in ieder geval twee zoons had 
die vanuit het eiland Terschelling als schipper en koopman hun geld verdienden.    
Zijn kinderen uit een onbekende relatie: 
1.  Jorit Jelmersz (van der Schellingh), schipper (1589, 1593), overl. na 1607.  
 Jorit of Jurrit is actief in de aan- en verkoop van gronden in de nieuwe stad: Jurrit Jelmersz van 
 der Schelling had op 2 oktober 1590 al  van ene Henrick Jacobsz een erf binnen de Nieuwe 
 Fortificatie in park B gekocht aan de Dwarsstraat aan de Schans met een breedte van 17 
 voeten 

9
. Hij verkoopt op dezelfde dag een ander erf in de Dwarsstraat aan Marij Claesz, 

 weduwe van Nanning Claesz.
10

. 
                                                      
5
  De Vrije Fries, 1962, 45

e
 deel, blz. 122 e.v., De Nederlandsche Leeuw, 1932, kol. 193 e.v. 

6
  CBG, dossier Schellinger. 

7
  Van Papier naar Digitaal. 10

e
 penning 1557 Terschelling. 

8
  De convexe kustboog, blz. 788 door Henk Schoorl, 2000. 

9
  GAA, kwijtschelding Amsterdam 2-10-1590 (SAA 21597074). 

10
  GAA, kwijtschelding Amsterdam 2-10-1590 (SAA 21597075). 
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 In 1592 verkoopt hij als Jorck Tjelmersz van der Schelling een huis en erf aan de Singel buiten 
 de Haarlemmerpoort in de Nieuwe Stad 

11
 en op 1-7-1610 verkoopt hij aan Willem van der Does 

 een huis en erf bij de Haarlemmerpoort aan de Singel, nu als Jeurit Jelmersz 
12

.  
 De grenzen worden verlegd want op 1618  koopt hij, nu als Jorit Jelmersz, een huis en erf aan 
 de Herengracht 

13
.  

 Om een globale plaatsbepaling van deze erven te vinden: de erven lagen destijds buiten de 
 oude stadwallen tussen de Jan Roodenpoort en de Haarlemmerpoort, de wijk die later bekend 
 wordt onder de naam De Jordaan (de tuinen oftewel les Jardins). 
2.  Siwert Jelmersz, geb. omstreeks 1540 (geschat),                volgt II.  
 
II. Siwert Jelmersz (van der Schelling), geb. omstr. 1540 (geschat), schipper (1588, 1589), overl. 
vóór 1600, tr. (1) Annetje Claesdr; tr. (2) omstr. 1565 Sytge Symons, overl. na 1607.  
Onze Sywert koopt op 12-12-1590 twee naast elkaar gelegen erven binnen de Nieuwe Fortificatie (de 
Schans) in het park letter C aan de Singel met een breedte van 20 voeten elk van Jan Durcksz Graeff. 
Syvert zelf woont dan al aan de zuidzijde 

14
. Deze Jan Durcksz verkoopt in dat jaar nog 2 percelen en 

bezat dus meerdere  stukken land. 
Op 9-12-1591 koopt Siwert, nu met de vermelding, van der Schellingh, opnieuw een erf “mette 
getimmert daer op” aan de Singel buiten de toenmalige Haarlemmerpoort binnen de Nieuwe 
Fortificatie in park letter C van Henrick Brouwer. De eigenaar naast hem is niemand minder dan Jorit 
Jelmers, zijn broer 

15
.  

In 1601 koopt hij een huis en erf aan de Sint Geertruidensteeg 
16

 . 
Als Siwert is overleden kopen Jeurit Jelmers, Jelmer Syverts, Sytgen Symons, zijn vrouw, op 31 mei 
1607 een huis met erf en brouwerij, genaamd de Dubbele Sleutel, zonder gereedschappen, “betuijnt 
en betimmert” waar de oude Haarlemmerpoort “plaght te wesen” aan de Buitensingel voor een bedrag 
van 11.150 gld. Het perceel grenst aan de achterzijde tot aan het Ye. Uit de akte blijkt dit perceel in 
1604 bij ordonnantie van Schepenen verkocht te zijn aan Jeurit Jelmers voor hem zelf en door Jelmer 
Sijvertsz mede voor hem zelf en voor Sytge Symons zijn moeder  

17
. Al met al blijkt hieruit dat de 

familie niet onbemiddels was en duidelijk van plan was zich in de groeiende stand te ontwikkelen.  
 
Het geslachtsregister en het handschrift noemen in het eerste gezin de zoons van oud naar jong: 
Jelmer, Siwert, Pieter, Simon en Douwe. De oudste zoons wisselen aan de hand van de gevonden 
gegevens echter van plaats. 
Uit het tweede huwelijk: 
1.  Siwert,                       volgt IIIa 
2.  Jelmer,                             volgt IIIb  
3.  Pieter,                    volgt IIIb 
4.  Simon,                              volgt IIIc 
5.  Douwe,  
 Douwe komt alleen voor in het geslachtsregister van George Bruijn, verdere gegevens zijn niet 
 bekend. 

 
IIIa.Siwert Siwertsz, geb. omstr. 1565 (geschat), tr. Bregje Jacobs.  
Uit dit huwelijk: 
1.  Volckert Sieuwerts, volgt IVa.  
2.  Annetjen Sieuwerts (van der Schelling), geb. omstr. 1590, begr. Amsterdam 2  dec.1663, 
 o.tr. Amsterdam (voor de pui 

18
):) 29 nov. 1618 Jelle Tiebesz, geb. Stavoren omstr. 1587, 

 varensman (1618), makelaar (1641), overl. vóór 17 maart 1656, zn. van Tiebe Reijnersz.  
 Op 16 maart 1656 wordt Reijner Pijters in plaats van wijlen Jelle Tjebbes tot curator benoemd 

 over de nagelaten weeskinderen van Jancke Tjarks
19

.  
 Uit het huwelijk van Annetje en Jelle ontstaat het geslacht INSMA (o.a. te Stavoren). 
 Uit dit huwelijk: 

                                                      
11

  GAA, kwijtschelding Amsterdam 22-5-1592 (SAA 09112000185). 
12

  GAA, kwijtschelding Amsterdam 1-7-1610 (SAA 21605192). 
13

  GAA, kwijtschelding Amsterdam 7-2-1618 (SAA 21609031). 
14

  GAA, kwijtschelding Amsterdam 12-12-1590 (inv. 7 fol. 242). 
15

  GAA, dtb 8/294, 1591-1595: d.d. 9-12-1591. 
16

  GAA, kwijtschelding Amsterdam 2-7-1601 (SAA 21600390). 
17

  GAA, kwijtschelding Amsterdam 31-5-1607 (fol.39) (SAA 21578798)  
18

  GAA, ondertrouwboek: oud 31 jaren, geassisteerdmet Tjebbe Reijnerisz zijn vader, wonende tot Stavoren, alwaar zijne 
 geboden mede sullen moeten gaan, zij oud 28 jaren wonende op de Nieuwendijck. 
19

   Tresoar, Nedergerecht Stavoren, weesboeken, inv. 26.  
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 a.  Onbekend kind, overl. Amsterdam 1631. 
 a.  Jarigh Jelles (DG), o.tr. Amsterdam 24 april 1655 Rensje Pieters van Bolsward.  
 b.  Bregje Jelles (DG), tr. Dirck Claesz Reijers (Anslo). 
 c.  Tiebbe Jelles, tr. Jeltjen Auckes (Schaep) (vervolg: Insma) 
 

IVa. Volckert Sieuwerts (van der Schelling), geb. omstr. 1589, stuurman, overl. vóór 1628, o.tr. 
Amsterdam 1 sept. 1618 (Volckert van der Schelling, oud 29 jr, zij weduwe van Klaas Reijnersz) 
Annetje Pieters. Annetje hertrouwde ondertrouw) Amsterdam 26 aug. 1628 Sieuwert Jansz en was 
daarvoor weduwe van Klaas Reinersz. 
Onbekend: DG lidm. Vlaamse gem. Amsterdam 15-11-1648 nr. 33: Volkert Sieuwertsz, get Volckert 
Douwes en Ds. Galanius. 
Uit het huwelijk van Volckert en Annetje: 
1.  Jeske Volckerts, ged. NH, Amsterdam 24 april 1620 (Oude Kerk, k.v. Volckert Sieuwertsz, 
 stuurman en Anna Pieters).  
2.  Trijntje Volkerts, ged. NH. Amsterdam 7 jan. 1625 (Oude Kerk, k.v. Volckert Jourtsz en Anna 
 Pieters).  

 
 
IIIb. Jelmer Sywerts (van der Schelling), geb. omstr. 1570, DG, schipper, koopman (wonende te 
Terschelling en Amsterdam), begr. Amsterdam 24 april 1634 (wonende op de Wael, Oude kerk, f 8,-), 
o.tr. Amsterdam 18 nov. 1591, tr. Amsterdam 18 nov. 1591 Trijntje Everts (van Staveren), geb. 
Stavoren omstr. 1572, wonende buiten ’t Waterpoortje te Amsterdam, begr. Amsterdam 16 nov. 1652 
(Trijntie Everts, wed. Jelmert Siewersen, komt van de Oude Wael, Oude Kerk, f 8,-), dr. van Evert van 
Staveren en Jolletje Franszen.  
De achternaam van Trijntje, van Staveren, blijkt niet uit de dtb-klapper doch wel uit de ondertrouwakte 
zelf. 
In het CBG bevindt zich een anoniem handschrift uit ca 1650 bewaard waarin de vijf kinderen van 
Jelmer en Trijntje worden genoemd. Begin 1900 is dit handschrift getranscribeerd, eveneens anoniem. 
Nog niet te plaatsen: DG Vlaamse lidm. Amsterdam 1621-1665 (fol. 22) d.d. 22-6-1642 nr. 12: Sybeltje 
Reijnerts, get. Trijntje Everts, Joostjen Jans en Claes Jans Bruijnings. 
In 1593 komt ene Eelmer (Jelmer) Sieuwertsz, schipper van Terschelling voor in de Sontregisters. Hij 
vaart dat jaar één keer op Koningsbergen. Zeer waarschijnlijk wordt hier onze Jelmer bedoeld 

20
. 

Jelmer is actief in de aan- en verkoop van onroerend goed. Zijn naam komt wisselend voor als Gelmer 
Siverts of als Jelmer Sywerts van der Schellingh.  
In 1590 koopt hij een erf van 18 bij 40 voeten aan de Schans, binnen de vesten in de Fortificaties park 
B 

21
. Op 21-5-1597 koopt hij van Jacob Senten een erf van 32 bij 26 voeten aan de Buitensingel 

buiten ’t Waterpoortje, tussen de stadswal en de straat 
22

. Op 4-5-1610 koopt hij van Symon Pietersz 
Put een huis en erf op de Waalsburgwal, tussen de percelen van (de hierboven genoemde) Claes 
Jansz Bruijninck en Jacob Gerardtz, scheepstimmerman. Principalen, mede comparanten en borgen 
zijn Pieter Symonsz, de zoon van Symon Put en Pieter Jacobsz. 

23
 

Op 13-6-1610 verkoopt hij een huis en erf op de Oude Waal aan Jacob Jacobs Spierink. 
24

. 
Op 4-9-1610 koopt hij het erf nr. 18 gelegen op Rapenbrug, breed aan de straat 24 voeten en achter 
20 voet en 32 voet diep. Aan de achterzijde grenst het perceel aan de scheepstimmerwerf op nummer 
21.

25
 

In datzelfde jaar koopt hij van Celaad Miggels, houtcoper, het naastgelegen erf nummer 19 op 
Rapenburg aan de straat, breed 24 voet, diep 50 voet en achter 20. Zijn buurman op nr. 20 is Jan 
Adriaensen, varendsman. Aan de oostzijde ligt het erf nr. 18 van Hendricx Estinck. De achterzijde 
grenst aan de scheepstimmerwerf nr. 21, gekocht door Mighiel Adriaensen, scheepstimmerman 

26
. 

En een paar maanden later koopt Jelmert Sywertsen van Andries Keijser het naastgelegen erf nr. 20 
aan de oostzijde op Rapenburg met aan de straat een breedte van 24 voet, een lengte van 50 voet en 
achter een breedte 20 voet. Principaal is Symon Sywertszen 

27
.   

 
                                                      
20

  De Convexe Kustboog, H. Schoorl, deel: Terschelling. 
21

  GAA, kwijtschelding Amsterdam  1590-1591 (7/182). 
22

  GAA, kwijtschelding Amsterdam d.d. 21-5-1597 (SAA11300000540). 
23

  GAA, kwijtschelding Amsterdam d.d. 4-5-160 (20/117). 
24

  GAA, Kwijtschelding Amsterdam d.d. 13-6-1610. 
25

  GAA, kwijtschelding Amsterdam, 1610-1611 (21/111). 
26

  GAA, kwijtschelding Amsterdam, 1610-1611 (21/161v). 
27

  GAA, kwijtschelding Amsterdam, 1610-1611 (22/241). 
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We komen Jelmer ook in een andere hoedanigheid tegen als hij op 13-11-1621 als Amsterdamse 
koopman en eigenaar van het schip de Jonge Thobias, met Jacob Claesz uit Kwadijk als schipper, 
een verzoek doet aan de Staten Generaal. Het schip zou een compagnie soldaten naar Danzig 
brengen maar moest de Maas binnenlopen. Nu vraagt Jelmer het beloofde vrachtloon van 1.200 
car.gld. Zijn opdrachtgever, ene Maestersson, is echter spoorloos verdwenen en het verzoek wordt 
afgewezen 

28
. 

Het gezin woonde volgens het kohier van de 200-ste penning van Amsterdam in 1631 
29

 aan de Wael 
enkele huizen verwijderd van Volkert Douwes van der Schelling 

30
 en van ene Jan Meinerts van der 

Schelling. 
Schoonzoon Hendrik Aggesz had samen met Jelmer Sieuwertersz en na zijn dood, met zijn weduwe 
Trijntje Evertsdr, in compagnie een baannering en lijndraaierij te Amsterdam. In een mandement tot 
boedelscheiding voor het Hof van Holland van 5 dec. 1653 treedt hij op tegen de overige erfgenamen 
van Trijntje Evertdsr: de broers Sywert en Tjark Jelmersz en Jacob Adriaansz Uijen namens zijn 
kinderen en Sywert en Jacob nog als voogden over de kinderen van de reeds overleden Evert 
Jelmersz. Zij wonen allemaal in Amsterdam. Verder treden op Pieter Wijbrants, gehuwd met Trijntje 
Reiniers, wonende te Stavoren, als enig kind van de overleden Jeltje Jelmersdr. Zij zijn allen 
erfgenamen van Trijntje Everstz. Het blijkt dat de boedel, na herhaaldelijke verzoeken, nog steeds niet 
is verdeeld. Het Hof is het met de eisers eens 

31
. 

De erven Jelmer verkopen in 1685 twee erven in park D, in de Looijersdwarstraat en in de Nieuwe 
Looijerstraat, aan Pieter Biester 

32
. 

Trijntge Everst, wed. Jelmer Sieuwertsz verkoopt aan Pieter Cornelisz en Pieter Meijndertsz een erf in 
de straat op het Bickerseiland 

33
. 

 
Uit dit huwelijk: 
1.  Kind, begr. Amsterdam 2 juni 1615 (’t kind van Jellemer Sijevetsen, Oude Kerk). 
2.  Kind, begr. Amsterdam 24 okt. 1616 (’t kind van Jellemert Sijvertssen, Oude Kerk). 
3.  Jarichje Jelmers, overl. vóór 1639, o.tr. Amsterdam 10 juni 1630 Jacob Adriaansz Uijen, 
 korenmolenaar, begr. Alkmaar 24 sept. 1655 (Grote Kerk, graf N.G. nr.33, 4 gld). Jacob tr. (1) 
 (voor de pui 

34
) Lijsbeth  Joris; Jacob o.tr (3) (voor de pui 

35
) Amsterdam 2 april 1639 Trijntje 

 Simonsdr.  
 Jacob Adriaansz Uijen wordt genoemd in het testament van Sibbel Folckerts  uit 1635, de vrouw 
 van Simon Sywerts Schellinger, de tante van zijn vrouw Jarichje. 
4.  Kind, geb. 1591, begr. Amsterdam 9 mei 1601 (’t kind van Jelmer Sijwersz, Oude Kerk).  
5.  Kind, geb. na 1591, begr. Amsterdam 22 sept. 1595 (kind van Jellemer Sijvertsz, Oude Kerk).  
6.  Kind, geb. na 1591, begr. Amsterdam 13 aug. 1599 (kind van Jellemer Sijvertsz, Oude Kerk).  
7.  Trijntjen Jelmersdr, geb. Amsterdam omstr. 1593, overl. vóór 1623, o.tr. (voor de pui 

36
) 

 Amsterdam 2 febr. 1612 Hendrik Aggesz, geb. Stavoren omstr. 1587, DG, schipper en 
 lijnslager, overl. na 1659; Hendrik o.tr. (2) Amsterdam 10 aug. 1623 Josina Rutgers. DG 
 lidm. Amsterdam 1621-1688 (fol.17) nr. 32, 16-1-1639 Douwe Jurresz, getuigen: Volckert 
 Douwes en Hendrick Agges. Wij kwamen Volkert Douwes ook tegen bij IVa. Idem: DG lidm, 
 1639-1656 (fol. 14), 1644: Catharina Agges, Hendrick Aggesdochter. 
8.  Jeltje Jelmers van der Schelling, geb. omstr. 1596, begr. Amsterdam 24 okt. 1620 (Jeltijen 
 Jellemers, vrouw van Rijnnijer Jebbes, Oude kerk, wonende opde Waal f 8,-), o. tr. Amsterdam 
 14 dec. 1614 (voor de pui 

37
), tr. Amsterdam (Reijnier Jellesz van Staveren, schipper, wonende 

 tot Staveren en Jelletge Jelmers wonende op de Wael)  Reijnier Jelles van Staveren, geb. 
 Stavoren 13 mei 1593, schipper te Stavoren, lijn- of touwslager op de Waal, koopman, begr. 
 Amsterdam 12 dec. 1663 (woensdag, 12 desemb. opt Nieuwe Waels Eijlant in Oosterleek), zn. 
                                                      
28

  Internet: Resoluties Staten Generaal d.d. 13 november 1621 nr. 2134 (2085). 
29

  GAA, fol.117v. 
30

  Volkert Douwes Van der Schellingh of Schellinger, beschreven in NL 19, kol.247). 
31

  Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1653-05-12. 
32

  GAA, kwijtschelding Amsterdam d.d. 25-5-1685 (SAA21635076 en SAA 21634818). 
33

  GAA, kwijtschelding Amsterdam d.d. 15-8-1651 (SAA21622403) . 
34

  GAA, Jacob Ariaenssen van Alckmaer, wednr. van Lijsbeth Joris tot Alckmaeren Jarichje Jelmers van Amsterdam op 
 de Wael, Religua vide int Kerkboeck fol. 133 voor de pui, dtb 671/242. 
35

  GAA, Jacob Adraenss Uijen, van Alckmaer, coopman of corenmolenaer, wednr. Van Jaerigjen Jelmersen wonende op de 
 Wael overleggen acten onder de handenvan Cors. van IJnst..? secr. tot Alckmaer vande .. van .. comparant met Trijntie 
 Sijmons, jdr tot Alckmaer. In de kantlijn: Extraordin. Hij heeft ter weescaemer de 30 july 1636 bewijs gedaen. dtb 675/119. 
36

 GAA, Heinrik Aggesz van Staveren, schipper, oud 24 jaren, wonende tot Staveren ... ende Trijntjen Jelmersdr, oud 19 jaren, 
 woonende opde Wael, geassisteerd met Jelmer Sywertsz en Trijntjen Evertsdr, haren vader en moeder, welken bij desen 
 van .... na. en de gel... . In de kantlijn: Dit betoogh is me... ge. Adrianus Westermannus. 
37

  GAA, hij als schipper wonende te Staveren, alwaar zijn geboden, oud 21 jaar, zij oud 18 jaar wonende op de Wael, 
 vergezeld van haar vader en moeder. 
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 van Jelle Jans en An Saeckles; Reijnier o.tr.  Amsterdam 17 jan. 1625 Ludewijn Jansdr van 
 Leeck 

38
. 

9.  Siwert Jelmersz,                  volgt IVb 
10.  Tjerck Jelmersz,                 volgt IVc 
11.  Sijtje van der Schelling, geb. omstr. 1605, begr. Amsterdam 28 mei 1652 (Sijtge Schellingh, 
 Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).  
12.  Evert Jelmersz,                      volgt IVd 
 
IVb. Siwert Jelmersz van der Schelling, geb. omstr. 1603, DG ged. Amsterdam 3 nov. 1672, 
zeilmaker, koopman (1655), overl. vóór 1673, o.tr. Amsterdam 27 juni 1635 (voor de pui 

39
), Feijtge 

Francen de Vries, geb. omstr. 1611, DG, begr. Amsterdam 2 nov. 1678 (Feijtje Franse de Vries, 
weduwe van Sieuwert Jelmers van der Schellingh in de Oude kerk), dr. van Frans Jacobsz de Vries 
en Trijn Joosten.  
DG Waterlandse en Friese lidm. 1668-1757: fol. 37: in de kerkekamer gedoopt 3-11-1672, Siwer 
Jelmersz van der Schelling, voorgesteld door onse ledematen, zijn vrouw Feitie de Vries en zijn soon 
Jelmer Sieuwertsz van der Schelling. 
Sywert wordt genoemd in het testament van Sibbel Volckerst, de weduwe van Simon Siwerts, zijn 
oom (Weesboek Nedergerecht Stavoren). 
Siwert en zijn vrouw Sophia laten een testament fideicommies optstellen op 9-10-1649. Zij waren 
getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en herroepen hun testament van 3-6-1635. Zij benoemen tot 
erflaters hun kinderen: Jelmer, Frans, Trijntge en Weijntje en eventuele kinderen die zijn na dato nog 
samen zouden krijgen. Zij benoemen elkaar als langstlevende tot erfgenaam. De acte wordt 
opgemaakt in hun huis aan de Wael 

40
 . 

Op 11-1-1652 kopen Hendrick Aggesen, Sievert Jelmertsz en Dirck Evertsz een opstal bij een lijnbaan 
met huising, keuken en teerhuis, binnendijks bij de Haarlemmerpoort naast de lijnbaan De Fortuin, bij 
Het Wapen van Hoorn, genaamd Het Grote Schip 

41
. 

Op 2-11-1713 verkopen de efgenamen van Sieuwert Jelmersz van der Schelling een erf aan de 
IJgracht in Rapenburg 

42
 en veel later, in 1773, verkopen zij  een huis en erf aan de Buitenkant tussen 

de Bantammerstraat en de Schippersstraat voor 10.200 gld 
43

. 
Uit dit huwelijk: 
1.  Kind, begr. Amsterdam 6 okt. 1639 (kind van Siwert Jelmertsen, Oude kerk).  
2.  Jelmer Siwersz, geb. omstreeks 1636,                     volgt Va 
3.  Frans Sieuwers van der Schellingh, geb. omstr. 1637, begr. Amsterdam 28 okt. 1659 (Oude 
 Kerk).  
4.  Trijntge van der Schelling, geb. omstr. 1638, overl. na 1649.  
5.  Weijntje Sieuwers van der Schellingh, geb. omstr. 1640, begr. Amsterdam 18 april 1667 
 (van de Wael, begraven in de Oude kerk, f 8,-). 
6.  Jeltje (Juliana) Siewers van der Schellingh, geb. omstr. 1643, DG ged. Amsterdam 18 juni 
 1664 (getuige: Jaije Jaijesz van Stavoren), begr. ald. 4 jan. 1669 (vrouw van Jaen van Lennep, 
 Jeltie Siewers van der Schellingh, Oudekerk, komende uijt de Warmoestraat, f 8,-) o. tr. 
 Amsterdam 16 sept. 1666 (voor de pui) Joan van Lennep, geb. 1634, DG, zijdewinkelier, begr. 
 Amsterdam 10 febr. 1711 (Westerkerk), zn. van Warner van Lennep en Sara van Halmael. 
 Joan tr. (1) Susanna Block, o.tr. (3) Amsterdam 10 mei 1672 Maria Lijen.  
 DG lidm. Vlaamse gem (fol. 61) 18-6-1664: nr. 4: Jeltie Sieuwerts, get. Jaye Jayesz van 
 Stavoren. Zij wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 1649. 
 Het huwelijk van Joan en Jeltje was zonder nageslacht (arch 5015 C25 GAA). 
 Zie ook Ned.Patr: Van Lennep 1958. Joan wordt de stamvader van de "Levantschen Tak" 
 genoemd (GN 1952 blz.96) en testeert op 1-3-1702. 
 De familie van Halmael is doopsgezinde en bestaat uit goudsmeden, zijdewevers en kooplieden 
 in laken en manufacturen in zowel Haarlem als Amsterdam. 
 
 
 
 
 
                                                      
38

  Zie ook Genealogie Van Stavoren: Studiegroep Oud Staveren. 
39

  GAA, hij 32 jr, zij 24 jr, geassisteerd met Trijn Joosten haer moeder, en Tierk Jellemers, zijn broer. 
40

  GAA, not. Laurens Lambertie nr. 21 blz. 54, inv. 586 fol. 574. 
41

  GAA, kwijtschelding Amsterdam (SAA 21737381). 
42

  GAA, kwijtschelding Amsterdam (SAA 21650404). 
43

  GAA, kwijtschelding Amsterdam (SAA 21696924). 
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Va. Jelmer Siwersz van der Schelling, geb. omstr. 1636, DG ged. Amsterdam 18 juni 1664 (getuige: 
Jaije Jaijesz), begr. Amsterdam 9 juli 1676, (Aan de Wael, Oude Kerk, f 8,-), o.tr. Amsterdam (voor de 
pui 

44
) 12 febr. 1666, tr. (3

e
 proclamatie voor het gerecht) Leeuwarden 23 febr. 1666 Josijntje 

Majontsma, geb. Buitenpost omstr. 1645, DG. ged. Amsterdam 6 febr. 1689 (Waterl. en Friese lidm. 
1688-1755 fol. 110: Josijntie Majonsma, na gedane ondersoekingen bevonden sijn ledematen te sijn 
van onse gemeente te worden de namen desselve en sodanig hier mede te boek gesteld), begr. 
Amsterdam 10 sept. 1717 (Oude Kerk), dr. van Geert Pieters en Margaretha Blauwer.  
 
Sieuwert Jelmers, burger en koopman te Amsterdam, wordt op 10 febr. 1655 genoemd als curator 
over het weeskind Wijbe Tjerks te Stavoren 

45
. 

Burgerboek Staveren: Jelmer Suerts (mogelijk staat hier Everts) Schellinger, burger 8 mei 1662. 
 
Jelmer en Sophia testeren op 23-1-1660 voor notaris Hendrik van Leuven te Amsterdam.  
Zij benoemen de langstlevende tot mutueel erfgenaam 

46
.  

Op 29-6-1707 herroept Josina Mejonsma, als weduwe van Jelmer Sieuwertsz van der Schelling 
wonende aan de Herengracht te Amsterdam, haar vorige mutuele testament. Ze verklaart haar zoon 
Severus en haar kindskind Jacob Ghijsen, zoon van haar wijlen dochter Juliana, beiden voldaan van 
hun vaders en grootmoeders goed en mede voor hun overleden broeder en zuster, als erfgenamen. 
Het huis aan de Buitenkant van het Nieuwe Eiland, genaamd “De Smaak”, een lijfrente van 300 gld 
per jaar en diverse obligaties met een totale waarde van 32.000 gld behoren tot haar erfenis. Verder 
bepaalt zij dat als haar kleinzoon Jacob Ghijsen 25 jaar wordt dat hij dan een legaat krijgt. Tot haar  
bezittingen behoren ook een sate met landen onder Gerkesklooster en Augustinusga in Friesland 

47
. 

De familie Mejontsma komt voor in Leeuwarden en Buitenpost. In dit dorp lag de Mejontsmastate. Als 
zij trouwt woont ze in Leeuwarden maar ze is vermoedelijk in de state geboren. Volgens het stamboek 
van de Friese Adel had ze twee broers Pieter, Grietman van Achtkarspelen en ontvanger generaal der 
losrente 1670 

48
 en Johannes, Dr. Medicinea en een zuster Marijke, getrouwd met Johannes 

Petraeus, advocaat. 
 

In Buitenpost liggen volgens de floreenkohieren 
uit 1700 meerdere percelen die in bezit zijn van 
juffrouw Jozina Mejontzma. In Twijzel bezit ze 
een zathe, in Harkema een stuk weiland, in 
Surhuzum bezit 6 pondematen land en in 
Augustinusga 110 pondematen land met een 
zathe die in 1766 werd verkocht 

49
. De Zathe in 

Augustinusga komt voor in het stemkohier van 
1698 onder nr. 51 met 1 stem.  
Op 25-5-1685 verkoopt Frans Jacobsz de Vries, 
coopman als borg voor Josijntje Mejontsma, 
weduwe en boedelhoudster van Jelmer 
Sieuwertse van der Schelling en geassisteerd 

met haar voogd Jacob Lennep, die mede borg is,  en Gerrit Claesz Blaeupot haar vierendeel van een 
erf nr. 3 op de Prinsengracht zuidzijde en een erf  nr.37 op de Eerste Nieuwe Looijersdwarsstraat 
noordzijde, Parck D aan Pieter van Biester, wijncoopman 

50
. 

Op 14-3-1695 hadden ze voor notaris Joannes Backer bepaald dat hun zoon Severus (Siwert) en 
dochter Juliana erven ieder 30.000 gld. zouden erven.  
Uit dit huwelijk: 
1.  Juliana van der Schelling, geb. vóór 1667, DG. ged. Amsterdam 1 febr. 1693  (getuigen: 
 Gelenus Abrahamsz en Josijntje van der Schelling 

51
), dichteres, begr. Amsterdam 10 april 1696 

                                                      
44

  GAA, Jellemer Sieuwerts van der Schellinck, 29 jaar, geassisteerd met sijn vader Sieuwert Jelmerse van de Schellinc 
 wonende aan de Wael en Josina Ine Jontsma wonende te Leeuwarden. 
45

  Tresoar, toegang 13-36 nr.25, f.761, weesboek Staveren. 
46

  GAA, not. Hendrik van Leuven Amsterdam, nr. 120, blz. 274: d.d. 23-10-1666, inv. 2732 fol. 1483 (film  2833). 
47

  GAA, not. Joannes Backer nr. 186 inv. 4647 fol. 1581. 
48

  Tresoar, Index toegang 5 . Zie ook Stamboek Friese Adel deel 2 blz. 62: Aantekening nr. 36 Genealogie Douma. 
49

  Tresoar, HISGIS floreenkohieren Buitenpost 12-7-0 en 17-0-0, resp. 160 en 1661-176, Twijzel FC 35-36, floreen 6-14-0, 
 Surhuizum FC 83 FC 61-65 Augustinusga floreen 18-14-0 FC 114, Drh A39. 
50

  GAA, kwijtschelding d.d. 25-5-1685 (63/278). 
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 (Oude Kerk), o.tr. Amsterdam 18 maart 1695
52

 (voor de pui) Jacob Alewijn Ghijsen, ged. 
 Schiedam 8 sept. 1722 

53
, koopman, begr. Amsterdam 26 maart 1728 (Oude Kerk), zn. van 

 Alewijn Jacobsz Gijsen en Trijntie Joosten de Vries.  
 Op het huwelijk van Juliana en Jacob wordt een gedicht gemaakt door F. Lescailje 

54
. Zij wonen 

 later aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, nabij de Brilsteeg 
55

. 
 De familie Gijsen liet hun zaken voornamelijk vastleggen bij notaris Backer in Amsterdam. Het is 
 bekend dat vooral doopsgezinden bij deze notaris kwamen. Dit werd o.a. ook gedaan door de 
 welgestelde koopmansfamilie Caeskoper uit Koog aan de Zaan. In de Zaanstreek woonde ook 
 een doopsgezinde koopmansfamilie Gijsen. Het is niet bekend of dit hetzelfde geslacht is. Uit 
 de latere relatie tussen de families Gijsen en Blaupot blijkt een hechte band met de 
 doopgezinde gemeente. 
 Voor notaris Joannes Backer geven Severus van der Schelling en Jacob Alewijn Ghijsen 
 goedkeuring "wegens zijn zoon Jacob Alewijn junior bij sijn saliger huisvrouw Juliana van der 
 Schelling verwekt en  erfgenaam volgens testament d.d. 29-6-1707". De comparanten beloven 
 de dispositie (goedkeuring) van hun moeder en schoonmoeder Josina Mejontsma te zullen 
 reguleren. Jacob Alewijn Ghijsen verklaart, als weduwnaar van Juliana van der Schellingh 
 zaliger, voor zijn erven de wens van zijn schoonmoeder te voldoen 

56
. 

 Aldert Pronk met volmacht van Jacob Alewijn Ghijzen (de jonge) die erfgenaam was van 
 Debora Blaupot en ook van zijn vader Jacob Alewijn Ghijzen (de oude) die vervolgens weer 
 boedelhouder en weduwnaar was van Juliana van der Schelling en daardoor ook erfgenaam 
 van Sieuwert van der Schelling, verkoopt op 4-5-1751 voor f 24.000 aan Floris Kroll, een huis 
 en erf aan de Heerengracht tegenover de Schapenmarkt, bewoond door Mathijs Maten 

57
. 

2.  Sieuwert van der Schelling, geb. 1 mei 1667 
58

, ged. Amsterdam 6 febr. 1698 
59

, 
 kunstverzamelaar

60
, begr. Amsterdam 25 juli 1718 (ob celebes, volgens arch. 5012),  

 (Oude Kerk) 
 Op 11-10-1692 koopt Sieuwert Jelmertsz voor 625 gld een huis en erf naast dat van zijn 
 grootvader van Sijbrant van Workum aan de Oude Waal over de Craanbrug “daar de Lisbona 
 uijt hangt”. Hij woont zelf ten noorden 

61
. 

 Op 2 nov. 1713 koopt Sieuwert van der Schelling met speciale volmacht van zijn moeder Josina 
 Mejontsma, weduwe van Jelmer van der Schelling, die een zoon was van Sieuwert van der 
 Schelling, een vierde deel van een erf nr. 21 op Rapenburg van Floris Bontekoningh voor 1600 
 gld 

62
.  

 Sieuwert investeert jarenlang als kunstverzamelaar 
63

 en legt een aanzienlijke collectie aan van 
 onder andere Italiaanse tekeningen en prenten. Na zijn dood wordt de collectie op 24-4-1719 
 geveild door Cornelis Ploos te Amsterdam 

64
.  

3.  Josina van der Schelling, geb. na 1667, begr. Amsterdam 15 nov. 1685 (ab in uupta, volgens 
 bron 5012), (Oude Kerk, als kind van Jelmer Siewerse van der Schellingh).  
                                                                                                                                                                      
51

  GAA, archief 1120, inv. nr.213, DG Waterl. en Friese lidm. 1688-1755 (fol. 125): belijdenis, getuigen: Josijntje van der 
 Schelling en Galenus Abrahamsz. 
52

  GAA, posum nidiem Schidam 18-2-1695", Jacob Alewijnsz Gijzenvan Schidam, coopman 30 jr won. te Schiedam, geass. 
 met moeder Trijntje Joosten De Vries en Juliana van der Schellingh van Amsterdam 25 jaar won. Heerengracht, geass. met 
 moeder Jozina Majonsma. 
53

  GAA, DG Waterl. en Friese lidm. 1688-1755 (fol. 240) Jacob Aleijn Ghijzen, op attestatie van Schiedam, ged. 8-9-1722, was 
 aldaer gedoopt 1722. 
54

  Ned. Biografisch Woordenboek blz.81F, hierin: Lescailje: dl .2 blz.143. 
55

  GAA, begraafboek weeskamer Amsterdam: Juliana van der Schelling en Jacob Alewijn Gijsen. NZ Voorburgwal bij  de 
 Brilsteeg d.d. 10-4-1696. 
56

  GAA, not. Joannes Backer, inv. nr. 4684, blz. 745 d.d. 15-10-1717 (film 6132, teller 195). 
57

  GAA, kwijtschelding d.d. 4-5-1751 (125/59v). 
58

  ARA: Siewert veniam aetatis d. d. 5-9-1689, Backer Not. Publ.14-9-1689: Extract overgeschreven uit een folio bijbel door 
 mij Josina Mejonsma, wed. van Jelmer Siwerts van der Schelling, over de 22 jaar, zijnde van de mennoniete gemeente en 
 dat hij de bekwaamheid heeft om zijn middelenzelf te kunnen regeren. Getekend door de Burg. v. Amsterdam. 
59

  GAA, archief 1120, inv. nr. 213, DG Waterlandse en Friese lidm. 1668-1755 fol. 145, d.d. 6-2-1698: Siwert van der 
 Schellingh, get. Josijntie Majonsma, de moeder en ds. Galenus Abrahamsz. 
60

  GAA, Amstelodanum 67, blz.183: Veiling van kunststukken van Abraham Rutgers door Cornelis Ploos van Amsterdam.  
 25-4-1719 verkoop 9 mei 1719 nagelaten door wijlen Hr. Siewert v.d. Schelling in lange jaren met kosten vergadert, 
 bestaande uit diverse Italiaanse tekeningen en prenten. Ned.Biogr.Woordenboek 1855, blz. 82: Siebert van der Schelling, 
 beroemd kunstverzamelaar, beschreven door Uffenbach, verder door G.D.J. Schotel: Leven gedrukte werken en 
 handschriften van C. v. Alkemade en P. v.d. Schelling, Breda 1833, blz.49. 
61

  GAA, kwijtschelding Amsterdam, inv. 57 fol. 97. 
62

  GAA, kwijtschelding Amsterdam (87/294). 
63

  Ned.Biogr.Woordenboek 1855, blz. 82: Siebert van der Schelling, beroemd kunstverzamelaar, beschreven door 
 Uffenbach, verder door G.D.J. Schotel: Leven gedrukte werken en handschriften van C. v. Alkemade en P. v.d. 
 Schelling, Breda 1833, blz.49. 
64

  GAA, Amstelodanum 67, blz.183 en Coll. Successie 1718 nr.17 fol.502. 
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 In 1704 is ene Josina van der Schelling getuige bij de doopsgezinde doop van Sijtie van 
 Workum. 

 
 
IVc. Tjerck Jelmersz van der Schelling, geb. Amsterdam omstr. 1605, zeilmaker, zeepzieder (1646), 
ijzercramer (1632), † na 1650, begr. Amsterdam 9 jan. 1658 (Tierck IJelmersz, Oude Kerk), o.tr. 
Amsterdam 7 mei 1625 (voor de pui 

65
) Grietje Claas Schellingwou, geb. omstr. 1607, begr. 

Amsterdam 23 juni 1677 (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk), dr. van Claas Jansz Schellingwouw en 
Anna Stevens; zij hertr. vóór 1663 Dirck Claasz Hellingh.  
Tjerck komen we in verschillende hoedanigheden tegen. Hij werkt eerst als zeilmaker, vermoedelijk 
verbonden aan hetzelfde bedrijf als zijn broer Sieuwert. Wat hem ertoe heeft gebracht deze bedrijfstak 
te verlaten is niet bekend maar in ieder geval komen we hem in 1632 als ijzerkramer tegen als hij in de 
Warmoestraat een huis koopt. Dit huis heet “de Witte Eenhoren”. Het ligt tussen de woningen van 
Jonkheer Verhoeff en Generaal Wilkens, bijkans geen eenvoudige lieden!. Borgen zijn Jelmer Syverts 
en Claes Jansz Schellingwou, respectievelijk zijn vader en schoonvader 

66
.  

Hij waagt zich na enkele jaren weer op vreemd ijs wanneer we hem tegenkomen als zeepzieder. De 
historische relatie met Friesland blijkt opnieuw want Tjerk verhuist naar de Friese hoofdstad 
Leeuwarden. Hij vestigt zich hier pas echt als hij in 1646 het burgerrecht koopt 

67
. Hij legt op grond van 

zijn geloof de belofte af in plaats van de eed en betaalt hiervoor 6 goudguldens. 
De zaken gaan blijkbaar goed genoeg om enig vastgoed in zijn geboorteplaats Amsterdam aan te 
kopen. In 1649 koopt hij voor f 2.350 een erf van 17 ½ bij 120 voeten aan het Parck B op de IJgracht 
van een viermanschap waaronder Sieuwert Jelmersz van der Schelling, zijn broer, die ook het erf 
ernaast bezit 

68
.  

In 1651 verkoopt hij eenvierde part van een erf met nummer 12, van 12 bij 120 voeten in het Parck C 
aan de IJgracht aan Jacob Schut. Principalen en borgen zijn Sieuwert, zijn broer, en Jacob Adriaensz 
Uijen, zijn zwager 

69
.  

In 1663 verkoopt zijn weduwe, nu getrouwd met Dirck Helling, voor f 2.250 eenvijfde deel van een huis 
aan de Oude Waal over de Craanbrug “waar de Lisbona uit hangt” aan Sieuwert van der Schelling. 
Broer Sieuwert zelf woont aan de noordzijde. In 1672 krijgt Sieuwert nog 1/15

e
 deel van dit huis in 

bezit, afkomstig van zwager Sijbrand van Workum 
70

.  
Uit dit huwelijk: 
1.  Steffen,                   volgt Vb 
2.  Kind, geb. na 1625, begr. Amsterdam 12 okt. 1626 (als kind van Tijerck Jellmersen, Oude 
 kerk).  
3.  Sijtje Schellinger, geb. na 1628, DG, tr. verm. Govert van der Mersch.  

 Ene Sijtje Schellinger krijgt in 1670 van de doopsgezinde kerkeraad een berisping over de wijze 
 waarop zij haar huishouden doet, “waardoor minstens het quaat leven van haar man de 
 gelegenheit gantsch is verlopen, maar is oock seer besproken, in sedert het vertrek van haar 
 man na Guinea, niet sonder waarschijnlijkheit, van haar in onecht verlopen te hebben met selve 
 Mr. Evert, Chirurgijn, waardoor sij daarover aangesproken is ende gesijt niet te komen voor 
 litmaat van ons mits gelijk sij ook nadien gemeinte niet siet” 

71
.  

4.  Evert Tjerks, volgt Vc.  
 
Vb. Steffen Schellinger, geb. omstr. 1624, fantoor (?), † vóór 1663, o.tr. Amsterdam 17 maart 1644 
(voor de pui

72
) Hillegond Anslo, DG ged. Amsterdam 1643

73
, begr. Amsterdam 20 sept. 1663 

(Nieuwe Kerk en Engelse Kerk), dr. van Cornelis Claesz Anslo en Aeltie Gerrits Schouten; o.tr. 
Amsterdam 25 juli 1659 Michel Hartogh.  
                                                      
65

  GAA, gecomp. voor Cornelis Schellinger, Tjaark Jelmers van Amsterdam, zeijlemaecker, oud 20 jr, geass. met Jelemer 
 Ziewersz zijn vader wonende op de Wael en Grietje Claas van Amsterdam, oud 18 jr, geass. met Claas Jansz Schellingwou 
 en Anna Stevens hare ouders, wonende aan de Nieuwezijds Achtergracht. 
66

  GAA, kwijtschelding Amsterdam d.d. 26-1-1632 (A10009000157). 
67

  Tresoar, burgerboek Leeuwarden, d.d. 30-5-1646: Tierck Jelmers Schellinger, zeepzieder, geb. Amsterdam, betaalt 6 
 g.g. belofte i.p.v. eed (M226 p.321 en M227 p. 63). 
68

  GAA, kwijtscheldingsregister: d.d. 16-6-1649 (43/178v). 
69

  GAA, kwijtscheldingsregister: d.d. 10-1-1651 fol. 143v en (SAA 21622101). 
70

  GAA, kwijtscheling, d.d. 19-6-1663 (54/107). 
71

  GAA, DG lidmaten: 1670 fol.27. 
72

  GAA, Steffen Schellinger van A, f of pantoor (?), oud 20 jm met Tjerck Schellinger sijn vader wonende inde Warmoesstraet 
 en Hillegond Anslo van A wonende op de OZ Achterburgwall, geassisteerd met Cornelis Claesz Anlso haer vader en Aeltie 
 Gerrits Schouten haer moeder).  
73

  GAA, DG lidm. 1639-1656: fol. 10, 1643, Hillegont Anslo, dochter van Cornelis Claesz Anslo. 
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In het handschrift staat: Steffen Schellinger met een schildersdochter tot Swol. Een soon Sijbrant 
Schellinger getrouwt met ----. De opsteller was niet zeker van zijn zaak. Verder blijkt dat niet Steffen 
met een schildersdochter trouwde maar de zoon Sijbrant (zie bij Via). 
Cornelis Claesz Anslo was een zoon van de 
doopsgezinde predikant Claes Claesz Anslo. Deze 
Claes was een bekende van Rembrandt die hem 
vereeuwigde op een van zijn schilderijen. 
Op 20-10-1663 wordt een bedrag van 2.000 gld 
aan de weeskamer toevertrouwd voor Sijbrant “out 
17 jaer de nagelaten soon van Steven Schellinger 
en Heijltie Anses! op rekening zijns moeders erff. “. 
De rekening van Sijbrant wordt door de voogd 
Anselmus Hartse nog eens verhoogd met 3.000 gld 
en op 20-1-1665 is dit bedrag belegd in de 
Oostindische Compagnie met een rente van 3 ½ 
procent. 
Op 27-1-1666 zijn de voogden van hun taak 
ontslagen en is een een bedrag van 3.150 gld 
overgeschreven op rekening van Sijbrant en de 
andere kinderen 

74
. 

Uit dit huwelijk: 
1.  Kind, begr. Amsterdam 11 mei 1648 (kind van Steven Schellinger, Oude Kerk).  
2.  Sijbrant,                   volgt VIa 

 
 

VIa. Sijbrant Schellinger, geb. Amsterdam omstr. 1645, kruidenier, koopman, o.tr. (1) Amsterdam 29 
aug. 1665 

75
  Maria van Arckel, begr. Amsterdam 16 sept. 1667 (op de Ramensteijger f 8,- Nieuwe 

kerk); o.tr. (2) Amsterdam 18 jan. 1668 (voor de kerk 
76

), tr. Zwolle 9 febr. 1668 
77

, Janna Terborgh, 
ged. Zwolle 3 sept. 1640, † Curaçao 23 aug. 1675, dr. van Gerard ter Borch en Niesken Matthijs.  
Sijbrant trouwde dus na de dood van Maria de eerder genoemd schildersdochter uit Swol. Janna of 
Jenneken ter Borch kwam uit een artistiek gezin waar alle kinderen bekwaam waren in het tekenen en 
schilderen. Dit was hun blijkbaar door de genen van hun vader doorgegeven die naast zijn ambtelijke 
en bestuurlijke functie ook bekend stond als een zeer verdienstelijk kunstschilder. Dankzij de bewaard 
gebleven schetsen van Gesina ter Borch van het gezin van Sijbrant en Jenneken zijn we in staat een 
kijkje te nemen in de huiselijke situatie uit de 17e eeuw. 
Nadat Sijbrant is hertrouwd maakt hij op 2 september 1668, samen met Jan van Herwaerden, als zijn 
getuige, een afspraak met notaris Philipus Engelbregt en toont daar het testament van zijn overleden 
huisvrouw Maria van Arckel van 7 juni 1766. De notaris vermeldt daarna dat de weeskamer wordt 
uitgesloten en dat Sijbrant vanwege zijn nieuwe huwelijk bewijs doet van de kinderen uit zijn eerste 
huwelijk. In het mutueel testament van Maria en Sijbrant had de notaris eerst zijn familienaam als van 
der Schelling geschreven maar blijkbaar vond Sijbrant dat niet juist en daarna is dit doorgehaald en 
veranderd in Schellinger .

78
  

                                                      
74

  GAA, inbreng weeskamer Amsterdam: Steffen Schellinger soons moeders erff. fol.221 = nr.31 (1660-1665) film 5003 
 begin. Nieuwe Kerk film 5044 en 5045 Fol. 485: den 20 oct. 1663 voogden : Anselmus Hartse en Jacob Jacobs 
 Loosdrecht. 
75

  GAA, hij van Amsterdam, geassiseerd met voogden consent, 22 jaar aan de Achterburgwal en zij van Lochem, oud 22 jr, 
 haar ouders dood, geassisteerd met Jan van Herwaerden en haar voogden die haar consent hebben gedaan). 
76

  GAA, weeskamer voldaan. Sijbrant Schellinger van Amsterdam, Cruydenier, wed. Maria van Arckel won. Campersteyger en 
 Janna ter Borg won. te Swol, zijn muijen. 
77

  Van papier naar digitaal: Sijbrant Schellinger koopman te Amsterdam en Janna ter Borgh n.d. van Gerart ter Borgh in sijn 
 leven Ontfanger van de Licenten en Convoijen alhier. Proclamaties gaan te Amsterdam, attestatie gegeven op Winsheijm. 
78

  GAA, begr. reg. Nieuwe Kerk Amsterdam, film 5045, teller 89, 1661, en ONA: Not. Ph. Engelbregt nr. 141 inv. 3410, 
 fol. 309, film 3301, teller 220. 

Rembrandts Claes Claesz Anslo  
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Uit het eerste huwelijk: 
1.  Steffen Schellinger, ged. Amsterdam 21 juni 1666 (Nieuwe Kerk), begr. Amsterdam 27 juni 
 1669 (Kind van Sijbrant Schellinger, Nieuwe kerk en Engelse Kerk). 
2.  Hillegont Schellinger, ged. Amsterdam 6 sept. 1667 (Nieuwe Kerk), begr. Amsterdam 14 april 
 1670 (kind van Sijbrant Schellinger, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk). 
 Uit het tweede huwelijk: 
3.  Moses Schellinger, ged. Amsterdam 17 maart 1669 (Oude 
 Zijds Kapel), overl. Zwolle 1671. 
4.  Moses Schellinger, ged. Amsterdam 12 maart 1670 
 (Nieuwe Kerk), overl. Zwolle 1674 

79
. 

5.  Gerard Schellinger, ged. Amsterdam 15 maart 1671 
 (Oude Kerk).  
6.  Cornelis Schellinger, ged. Amsterdam 15 juli 1672 
 (Wester Kerk), † Zwolle 10 jan. 1698.  
7.  Hillegonda Louise Schellinger, geb. Curaçao 13 dec. 
 1674, † Zwolle 22 jan. 1750, tr. Zwolle 28 nov. 1699 (Jan 
 van Lambert, Lieutenant onder ‘t regiment van de 
 Generaal-Majoor Lindeboom en Hillegonda Lowijsa 
 Schellinger in de Franse Kerk getrouwd) Jean Babtist de 
 Lambert, geb.  Brussel 1669, luitenant in het Staatse 
 leger (1699), † Zwolle 1721 

80
.  

 

                   Hillegond Louise Schellinger door Gesina Terborch 

 
Vc. Evert Tjerks Schellinger, geb. Amsterdam omstr. 1631, zeepzieder (1663), burger vaandrig en 
hopman te Leeuwarden (1661-1665), † Amsterdam, begr. Amsterdam 14 dec. 1671, o.tr. Amsterdam 
21 febr. 1653 (voor de pui 

81
) Margrita Blocke, geb. Amsterdam omstr. 1635, begr. ald. 21 aug. 1686 

(Margaretha Block, wed. van Everhard Schellingher, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk), dr. van Jacob 
Blocke en verm. van Duijfje Egberts.  
Evert Schellinger volgt zijn vader op als zeepzieder en vestigt zich ook in Leeuwarden waar hij zich 
opwerkt tot burger vaandrig en hopman van het Noord Oldehoofster Espel .

82
  

De zaken gaan echter niet zoals hij het zich had voorgesteld. Hij beklaagt zich in 1663 zelfs bij de 
Staten van Friesland. Evert meldt dat hij naar Leeuwarden is getrokken “om sijne coopmanschap van 
Zeep aldaer te drijven” en dat hij verwacht had “aller wel gereguleerde coopmanschap, gewenschte 
                                                      
79

  Internet: stamboek Harry Vrielink. 
80

  Internet: stamboek Harry Vrielink. 
81

  GAA, Evert Schellinger van Amsterdam, oud 22 jr, geass met Tjerk Jelmers Schellinger, zijn vader en Margarita Blocke van 
 Amsterdam, oud 18 jr, wonende alhier, geas met haar vader Jacob Blocke. 
82

  Tresoar, Index Naamlijst schuttersgilde: Everard Schellinger, vaandrig 1661, hopman 1665, Noord  Oldehoofster espel 
 (naamlijst handschrift F 164, internet 8-2008). 

Sijbrand Schelliger en Janneke Terborch met twee van hun kinderen door 
Gesina Terborch 
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ofte ten minste de gewoonlijke effecten te sullen genieten”. Echter “tot sijn groote verwonderinge en 
schade dat, oftewel alle manufacturen ende coopmanschappen binnen de Provintie, tot noodt druft 
vertiert en gesleten wordende van Lants impositien sijn bevrijdt” terwijl hij wel 3 car. gld aan land 
impost moet betalen. Daar komt nog bij dat de “olije waer af hij de zeep maecht, en maecken moet, 
reets 2 en 4 gld respectivelijk voor impost” betaalt zodat hij “inder daedt van een en deselve specie 
dubbelt wordt beswaert”. Hij verzoekt daarom de “Edele Mogende Hooge Wijse Heren” de belasting 
“der inlandsche zeep na desen te doen cesseren” zodat “egaliteijt tuschen haere ingesetenen” 
ontstaat en hoopt op “een favorable dispositie” 

83
. 

Uit dit huwelijk 
84

 (allen ged. Oude Kerk Amsterdam). 
1.  Catharina Schellinger, geb. omstr. 1655, ged. 4 febr. 1675 (O.S. Agterborchwal). 
2.  Maria Schellinger, geb. omstr. 1658, ged. 4 febr. 1675.  
3.  Jacobus, geb. omstr. 1661,                 volgt VIb 
4.  Margareta Schellinger, geb. omstr. 1668, ged. 4 febr. 1675.  

 
 

VIb. Jacobus Schellinger, geb. omstr. 1661, NH ged. Amsterdam 4 febr. 1675 (oud 14 jr), o.tr. 
Amsterdam 23 juni 1683 (voor de pui) Margaretha van der Mersch, geb. omstr. 1665, begr. 
Amsterdam 2 okt. 1747 (Noorder Kerk en Kerkhof), dr. van verm. Govert van der Meersch en Sijtje 
Schellinger (IVc,3). 
Jacobus Schellinger, erven Margareta Block wed. Everard Schellinger, verkopen aan Gerrit Colonius 
een huis en erf achter het hoekhuis van de Kloveniersburgwal aan de Staalstraat 

85
 

Uit dit huwelijk: 
1.  Kind, begr. Amsterdam 3 aug. 1691 (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).  
2.  Kind, begr. Amsterdam 14 juli 1692 (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).  
3.  Kind, begr. Amsterdam 23 juli 1693 (kind van Margaretha van de Marsch en Jacob Schellinger, 
 Nieuwe kerk en Engelse Kerk).  
4.  Theodorus Jacobus Schellinger, ged. Amsterdam 6 jan. 1684 (z.v. Jacob Schellinger en 
 Margareta van der Menck). 
5.  Isaak Theodoor Schellinger, ged. Amsterdam 12 april 1686 (de moeder: Van der Mersen), 
 botterliersmaat in dienst van de VOC., overl. Batavia 31-8-1707. 
 Isaak trad in dienst bij de VOC, kamer Amsterdam op 9 mei 1707 en vertrok dezelfde dag naar 
 Oost Indië, waar hij op 30 jan. 1707 aankwam. Hij overleed ruim een half jaar later. 
6.  Everdina Schellinger, ged. Amsterdam 8 nov. 1687 (de moeder: Van der Mersche).  
7.  Everardus Schellinger, ged. Amsterdam 2 dec. 1689.  
8.  Jacoba Schellinger, ged. Amsterdam 26 febr. 1692 (dr. van Jacob Schellinge en Margereta 
 van der Mees). 
9.  Margareta Lucia Schellinger, ged. Amsterdam 1 april 1695.  

 
 
IVd. Evert Jelmersz van der Schelling, geb. omstr. 1606, varensgezel, † vóór 1640, o.tr. Amsterdam 
8 febr. 1625 (voor de pui 

86
) Meijnsck Aggesdr; Zij o.tr. Amsterdam (2) 13 okt. 1640 Dirck Evertsz.  

Evert wordt genoemd in het dossier Schellinger 
87

. 
Evert Jelmersz koopt in 1623 van Cornelis Bastinaensz Baijer een kwart van een huis en erf zijnde 
twee woningen onder een dak, bij de Geertruidensteeg aan de zuidzijde van de Dirk van Hasselsteeg 
bij de Nieuwezijds te Amsterdam 

88
.  

In 1656 wordt een Evert Schellinger in het Fidei-commissair testament van Pytter Wybes genoemd als 
gelastigde voor Galtie Everts. Galtie was "absent ter zee geweest".   
Galthjen Everts tr. Stavoren 18 dec 1636 Oethijen Jelles. Galthje is een zoon van Evert Gerritsz 
Moutmacker. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jelmer Everts, geb. Amsterdam omstr. 1635               volgt Vd 
                                                      
83

  Tresoar, Stadh. Arch. Toegang 7 inv. nr. 96 (correspondentie van stadhouder Willem Frederik betr.  bestuurlijke en 
 militaire zaken tussen 1660-1669) blz. 512: Request van Evert Schellinger, burger vaandrig en zeepzieder te 
 Leeuwarden, december 1663. 
84

  GAA, door ds. Brant in huijs gedoopt vier kinderen van wijlen Evert Schellinger en Margareta Block te weeten, Catharina, 
 out  20 jaar, Maria out 17 jr, Jacobus out 14 jaar en Margareta 8 jr (fol. 137). 
85

  GAA, kwijtschelding 1694, zonder datum, SAA 21640361. 
86

  GAA, Evert Jelmers van Amsterdam, oud 19 jaar, vaerensgesel wonende op de Wael en Meijnsk Aggesdr. j.dochter tot 
 Stavoren. 
87

  CBG, Familiedossier Schellinger. 
88

  GAA, kwijtschelding Amsterdam (30/63). 
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Vd. Jelmer Everts Schellinger, geb. Amsterdam omstr. 1635, soldaat (1658), † na 1680, o.tr. 
Harlingen 10 jan. 1658 

89
, tr. (gerecht) Harlingen 17 jan. 1658 (attestatie gepasseert als jm van 

Amsterdam onder captein Feyo van Heemstra, en derde procl. 10-1-1658 Bolsward, hij van 
Amsterdam en zij van Harlingen) Marija Rheen, geb. Harlingen omstr. 1638, † na 1680, dr. van 
Harmen van Rheen en Rixtje Willems.  
In 1653 zijn Sywert Jelmersz (van der Schelling) en Jacob Adriaensz Nijen (Uijen) voogden over 
Jelmer. Hij woonde toen nog in Amsterdam. Zij worden allemaal genoemd in een rekest of 
mandement tot boedelscheiding tussen de erfgenamen van Trijntje Everts van Staveren, echtgenote 
van Jelmer Sywertsz 

90
. Het gaat o.a. om de baannering en lijndraaierij in Amsterdam. 

Aangenomen wordt dat hij een paar jaar na zijn huwelijk het Garnizoen van Jonkheer Feijo van 
Hiemstra verliet en zich in Stavoren vestigde waar hij geweten moet hebben dat daar meer 
familieleden woonden. Op 8 mei 1662 wordt Jelmer Everts Schellinger als burger van Stavoren 
ingeschreven. In Harlingen koopt hij nog in dat jaar een huis op de Rozengracht nummer 38 

91
. 

Uit dit huwelijk: 
1.  Catryne Schellinger, ged. Harlingen 23 jan. 1661, † na 1687, tr. Warns 14 dec. 1687 (zij van 
 Staveren, hij van Workum) Jacobus Haarsma, ged. Workum 4 dec. 1659, † na 1698, zn. van 
 Yme Jacobs Haersma en Trijntje Johannes Hansma.  
 Catharina Schellinger komt voor op de lijst van hervormde lidmaten Stavoren van 1681. 
 Vermoedelijk was zij daar ongehuwd zwanger geraakt want twee jaar later in 1683 wordt in 
 Warns een kind gedoopt in plaats van in Stavoren. Het is mogelijk dat zij al een relatie met 
 Jacobus had en opnieuw van hem zwanger werd. Dit leidde vast en zeker tot een probleem in 
 de familie Haarsma zodat alsnog in 1687 een huwelijk werd geregeld wat op dezelfde dag werd 
 gesloten als de doop van het kind.  
2.  Evert Jelmers,                   volgt VIc  
3.  Aeltien Jelmers, ged. Stavoren 8 maart 1663.  
4.  Jelmer Jelmers,                  volgt VId 
5.  Douwe Jolmers, ged. Stavoren 26 juni 1667.  
6.  Douwe Jolmerdts, ged. Stavoren 28 maart 1680.  

 
 
VIc. Evert Jelmers Schellinger, ged. Stavoren 29 aug. 1662, portier Noorderpoort (1700), † na 1710, 
tr. Stavoren 19 febr. 1694 Neltien Maertins.  
Als Evert 23 jaar is wordt hij op 22 nov 1685 geloofsbelijdenis bij de hervormde kerk van Stavoren 
aangenomen. Een paar jaar later, in 1690, komt hij voor in het speciekohier. Het is niet zeker of hij dan 
al een relatie had maar omdat hij zelfstandig woont en omdat in dat jaar ook een kind wordt gedoopt 
dat vermoedelijk het zijne is, wordt dit niet uitgesloten. 
Uit het trouwboek van Stavoren zou zijn huwelijk in 1694 moeten blijken. Zijn naam wordt echter 
ingeschreven als “Schelgaers” in plaats van “Schellinger”. In een kleine plaats als Stavoren zal hij als 
Evert Jelmers bekend zijn geweest en het is aannemelijk dat zijn familienaam onduidelijk werd 
uitgesproken en daarna verkeerd genoteerd. 
Bij de doopinschrijvingen zijn kinderen wisselend ingeschreven met en zonder een familienaam. 
Vermoedeijk zijn uit het huwelijk met Neltien vijf kinderen te Stavoren gedoopt. 
In 1696 wordt hij aangeslagen voor de personele goedschatting onder de personen die wel twee en 
een half procent behoren te geven: Evert Schellinger fl 5-9 

92
. 

Op 10-2-1700 wordt Evert Schellinger aangesteld tot portier van de Noorderpoort in de plaats van 
Hannes Sioerts die overleden is  

93
. 

Uit een eerste relatie: 
1. Aeltien Eevers, (verm.), ged. Stavoren 24 aug 1690. 
Uit het huwelijk van Evert en Neltien: 
2.  verm. Maycke Everts, ged. Stavoren 25 aug. 1695.  
3.  Aeltien Everts Schellinger, ged. Stavoren 11 sept. 1698 (dochter van Evert Schellinger). 
4.  Marten Everts Schellinger, ged. Stavoren 3 febr. 1704 (zoon van Evert Schellinger).  
                                                      
89

  Tresoar, trouwboek Harlingen: ingeschreven te Harlingen 18-12-1657 als jm van Amsterdam in garnizoen te Bolsward met 
 attest naar elders, soldaat onder de compagnie van capt. Jr. Feio van Hiemstra dat tegenwoordig binnen Bolswert in 
 garnizoen legerde. 
90

  Hof van Holland, rekest, toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3005,folionummer: 064. 
91

  Tresoar, proclamatie Harlingen boek 238 fol. 127v. 
92

  Tresoar, toegang 70-01, OAS, inv. 1250. 
93

  Tresoar, toegang 70-01, OAS, resolutieboek 18 acte 77. 
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5.  Marten,                                volgt VII 
6.  verm. Eevertjen Everts, ged. Stavoren 10 april 1709.  

 
 

VII. Marten Eeverts, ged. Stavoren 11 apr. 1706, timmermansknecht (1748), tr. Stavoren 13 jan. 1732 
Tryntje Gosses.  
In 1748 wordt Marten Everts, timmermansknecht, aangeslagen voor de Quotisatie. Hij woont dan met 
2 volwassen personen in het noordwester quartier van de stad en zijn aanslag bedraagt 15 gld 16 st. 
Andere gegevens zijn niet bekend. 
Uit dit huwelijk: 
1. Evert Martens, ged. Stavoren 10 dec. 1732.  

 
 

VId. Jelmer Jelmers Schellinger, ged. Stavoren 9 dec. 1666, pachter Noorderhaven, bakenvuur en 
postgelden (voor 1718).  
Er is weinig bekend over Jelmer. Hij woonde in Stavoren en komt in 1713 voor in de speciekohieren 

94
. 

Een paar jaar later, in 1718, staan Notaris Eiso Franckena en Sierk Jelles borg voor Jelmer 
Schellinger, gewezen pachter van de Noorderhaven en bakenvuur en postgelden tegen de old 
burgemeester David Provana 

95
. In 1748 wordt hij niet aangeslagen voor de quotisatiebelasting, zodat 

verondersteld wordt dat hij dan is overleden. 
Zijn dochter:  
1. Aeltien, ged. Stavoren 15 sept. 1700 (dochter van Jelmer Schellinger). 
 
 
IIIc. Pieter van der Schelling, geb. 1571, tr. Elk Pieters.  
Van deze stam zijn geen andere gegevens gevonden dan de namen uit het geslachtsregister in het 
CBG. Misschien is Pieter nooit van Terschelling vertrokken of heeft hij zich voor zijn huwelijk al buiten 
Amsterdam gevestigd. De naam Schellinger komt in Noord-Holland regelmatig voor. Ene Jelmer 
Pietersz van der Schellingh komt in Enkhuizen voor in een notariële acte van 1680 

96
. Of hij bij 

dezelfde familie behoort is niet bewezen. Het is goed mogelijk dat deze tak nooit de naam van der 
Schellingh of Schellinger heeft gebuikt. 
In het geslachtsregister zijn geen andere aanknopingspunten gevonden dan bij het gezin van 
generatie IV-6c waar bij Aalbert Lieuwes de functie “commissaries van ’t Vlie” wordt vermeld. Het 
bleek veel later, dank zij het internet, dat door dit ene gegeven een klein tipje van de sluier kon 
worden opgelicht. 
Uit dit huwelijk: 
1.  verm. Jelmer van der Schelling, zeekapitein (1680).  
2.  Thijs Pieters, volgt IVe.  

 
 
IVe. Thijs Pieters van der Schelling, geb. omstr. 1600, tr. Annetje Cornelis.  
Uit dit huwelijk: 
1.  Cornelis Teisse van der Schelling, tr. Sijtje Jelles.  
2.  Elsje Tijsse van der Schelling.  
3.  Annetje Tijsse van der Schelling, tr. Jacob Annes.  
4.  Jan Tijsse van der Schelling.  
5.  Jaapje Tijsse van der Schelling, tr. Cornelis Tijalfs.  
6.  Pieter Tijsse van der Schelling, geb. omstr. 1625, tr. Alijt Pieters.  

 Uit dit huwelijk: 
 a.  Grietje Pieters van der Schelling, tr. Sipke Claes.  
 b.  Neeltje Pieters van der Schelling, tr. Rinck Tiebbes.  
 c.  Annetje Pieters van der Schelling, tr. Jacob Tijdes.  
 Van dit laatste echtpaar zijn, dank zij de zoekmogelijkheden van het internet, enkele 
 summiere gegevens bekend.   
 Zij woonden op Terschelling en kregen daar tussen 1703 en 1730 negen kinderen, 
 waaronder een Jaapje. Bij de doop van twee kinderen werd bij Annetje Cornelis de 
                                                      
94

 Tresoar, toegang 70-01, OAS, inv. 134, speciekohier 1713. 
95

  Tresoar, toegang 70-01, OAS, sententieboek fol.240v d.d. 28-10-1718. 
96

  ONA Enkhuizen, not. Ouckama, d.d. 2-7-1680. Jelmer Pietersz van der Schellingh, varende op “het Wapen van 
 Vrieslandt” contra Pieter Cornelisz van Neck van Jisp. 
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 familienaam de Haan vermeld. Ene Albert Lieuwes kwam in 1738 nog voor als lidmaat van 
 de Geref. Gemeente Terschelling. 
 Begraven Terschelling 18

e
 eeuw: de erven van Jacob Tides, overname graf nr. 17 t/m 21. 

 Op 27-1-1829: idem, betreft de overnamen van graf nr. 13 en 14. 
 
 
IIId. Simon Siverts van der Schelling, geb. omstr. 1579 

97
, gemeensman (1625, 1627 en 1630), 

officier (1630 
98

), koopvaardijschipper, begr. Stavoren 19 aug. 1631 (Anno 1631 den 19 augusti in den 
heere gerust den eersame man Simen Siverts van der Schellingh ende leit alhier begraven met twee 
van sin kinderen), tr. omstr. 1610 Sibbel Volkerts, geb. omstr. 1590, begr. Stavoren 25 maart 1652 
(Anno 1653 den 25 mart is in den heere gerust de eerbare vrou Sibel ...kerts de naegelaten weduw 
wijlen Sijmen Siverts ende leit hier begraven); Sibbel hertr. na 1631 Douwe Sijmens, commandeur, 
gedeputeerde van Friesland en speciale afgezant voor de koning van Denemarken. 
 
Simon zal in Amsterdam geboren zijn. Hij is vermoedelijk ook van doopsgezinde huize. Stavoren is 
een plaats waar schippers op de route Amsterdam – Noordzee aan wal kwamen. Rond zijn huwelijk, 
omstreeks 1610, zal hij zich in Staveren hebben gevestigd. Hij voegt zich snel onder gezaghebbende 
inwoners en is een tijdsgenoot en goede bekende van Wijbe Jansz, een bekende walvisvaarder uit die 
tijd en Commandeur van de Groenlandse Compagnie.  
Simon heeft volgens het geslachtsregister een aantal belangrijke functies bekleed: Gecommitteerde in 
het College van de Admiraliteit van Friesland, ambassadeur van de Koning in Denemarken. De vraag 
is dan ook: hoe kwam hij daar aan? Mogelijk was zijn vrouw van een invloedrijke familie in Staveren. 
Sibbel was zeker een gewilde partner. Haar tweede huwelijk met Douwe Simens als Raad van de 
Friese Admiraliteit lijkt dit te bevestigen. 
Het is bekend dat Staverse schippers vanaf de middeleeuwen handelsbetrekkingen hadden met 
Zweden en dat zij privileges hadden van de Deense koning en voorrang kregen bij het passeren van 
de Sont. Om dit voorrecht in stand te houden moest ieder jaar elke eerste Staverse schipper een rol 
Leids laken aan de tolbeambte schenken 

99
. Een zaakwaarnemer in die richting ligt dus wel voor de 

hand maar of Simon dit ook werkelijk was kon tot nu toe nergens worden bevestigd. Het moet daarom 
als een fout van de opsteller van het handschrift worden gezien want niet Simon Siverstz maar Douwe 
Simonsz kan werkelijk aan deze functies gekoppeld worden.  
Het is vreemd dat Sibbel bij haar eerste man Simon is begraven. Het is mogelijk dat haar tweede man 
Douwe op zee is omgekomen en dus een zeemansgraf heeft gekregen. Een andere reden kan zijn dat 
zij bij haar kinderen uit haar eerste huwelijk begraven wilde worden. 
Sibbel compareerde op 10 apr. 1635, als weduwe van Simon Sywertsz, voor de weeskamer van 
Stavoren met haar getuigen Douwe Dirx en Sywert Jelmers, haar oom en neef uit Amsterdam en 
Jacob Adriaans Uyen (een ver familielid) als last van Machiel Everts, chirurgijn te Amsterdam en 
gewezen voogd over Hendrik Symens, haar oudste zoon. Uit de inventarisatie blijkt dat er in totaal 
zeven kinderen zijn geboren, twee zijn blijkbaar jong gestorven, de rest van de kinderen kreeg een 
kindsdeel. Uit de inventarisatie blijken Sibbel en Simon een huis in het noordooster quartier van 
Stavoren te bezitten dat getaxeerd wordt op ca 1.380 gld. Er behoort ook een “Buyckvestinghe” tot de 
bezittingen. De totale waarde bedraagt ca 3.800 gld  

100
. 

Op 21 juli 1639 wordt Douwe Sijmens, als man ende voogt over zijn vrouw Sibbel Folkertsdr en 
curator over het nagelaten weeskind van wijlen Sijmen Sioerdts, voor het Hof van Friesland gedaagd. 
Pijter Joostens Huijgens, gortmaker, was de aanklager. De zaak werd aangespannen om een oude 
schuld te vereffenen. De eiser wordt in het gelijk gesteld  

101
.  

 
Uit dit huwelijk: 
1.  Douwe Simonsz 
2.  Gerbrig Simonsdr 
3.  Jan Simens,                    volgt IVf 
4.  Hendrik Symensz, geb. omstr. 1610, † na 1635.  
5.  Volkert Simonsz, geb. omstr. 1615               volgt IVg 
 
 
                                                      
97

  GAA, 5072 nr. 200: Op 13-12-1619 wordt genoteerd dat Symen Sieuwerts van der Schelling, schipper te Staveren, 40 
 jaar oud is. 
98

  Tresoar, toegang 70-01, Resolutieboek Stavoren 18-2-1631. 
99

  Staveren, hoofdstad van de Friese kusten, door o.a. B. Boarnstra, blz. 31 (2011). 
100

  Tresoar, toegang 13, weeskamer,  inv. 36 nr. 24, pag 181, bewerkt door J. de Vries (2011). 
101

  Tresoar, toegang 14 nr. 16507, 1639. 
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IVf. Jan Simensz Schellinger, geb. omstr. 1610, schipper en koopman (1652), commandeur 
Groenlandse walvisvaart (1659 

102
), burgemeester van Stavoren (1649-53,61-63,70-78), commissaris 

v.h. gerecht (1672-1676), kerkvoogd, (1669) † vóór 17 dec. 1678 (op deze datum moet een nieuwe 
burgemeester worden benoemd), tr. Stavoren 6 febr. 1642 Jaapje Willems, geb. omstr. 1620, † 
Stavoren omstr. 23 okt. 1685.  
Op 25 apr 1652 testeren Jan Simens en Jaapje Willems voor notaris Jan Volcaerts Oly te Amsterdam. 
Zij verklaren geen gebreken te hebben maar willen graag regelen dat hun boedel en goederen aan de 
langstlevende wordt nagelaten. Na hun dood komt de erfenis ten goede aan hun kinderen als zij dan 
tenminste meerderjarig zijn 

103
. 

Zijn familienaam wordt vanaf 1660 steevast genoteerd als Schellinger. Hij wordt in de periode vanaf 
1648 tot zijn dood in 1678 regelmatig benoemd als burgemeester 

104
. Hij zal dus hervormd zijn 

geweest. 
Op 27 aug 1678 wordt Jan Symonsz nog als oud burgemeester benoemd tot curator over zijn 
kleinzoon en naamgenoot Jan Symens Schellinger de jonge in verband met het overlijden van het 
kind zijn ouders 

105
. 

Op 23 dec 1685 is Jaapje Willems overleden want dan wordt “bezegeling” van Jacob Willems, 
weduwe van burgemeester van Jan Symens Schellinger, gedaan. Vijf dagen later worden de 
bezittingen geinventariseerd. De drie nog levende kinderen, Rinck, Gerbrich en Alert zijn 
vertegenwoordigd. De oudste, Simon, was in 1678 al overleden, zodat zijn enige zoon Jan Simons 
Schellinger de jonge wordt vertegenwoordigd door zijn curator Anne Oeges. In het sterfhuis bevindt 
zich onder andere oostindisch servies. Afgesproken wordt dat de boedel bij loting wordt verdeeld. Er 
zijn drie huizen naast elkaar in het Noordooster Quartier van de stad Stavoren in eigendom, waar 
tegenwoordig de doopsgezinde kerk staat. Zij zijn genummerd 227-229.  
Een daarvan is het sterfhuis en de anderen worden bewoond door de twee getrouwde dochters. 
Verder zijn er stukken land in het zuiden van Warns en in de Staverse Noordermeer, Lutke Helling, 
Ocke Velt en Noord Camperhornvenne en enkele obligaties in bezit. De zogenoemde profijte staat 
sluit op een bedrag van 1.652 gld.  

106
. 

Uit dit huwelijk: 
1.  Simen Jansen, geb. omstreeks 1643,                 volgt Vf 
2.  Rinckje Schellinger, geb. omstr. 1645, † 1718, tr. vóór 1681 Jan Jansen Heijmans, geb. 
 omstr. 1642, burgemeester en raad van Stavoren, † vóór 1718, zn. van Jan Heymans en 
 Cornelisien Jans en weduwnaar van Antie Gosses.  
 Rinckje en Jan laten in 1696, nadat hun jongste kind veertien jaar oud is, een testament 
 opmaken. Zij benoemen de langst levende tot erfgenaam en na hun dood de zoon Jan Jansen 
 de jonge. Dit zou betekenen dat alle andere kinderen niet meer in leven zijn. Mocht ook Jan de 
 jonge zijn overleden dan worden broer Allert en zus Gerbrich de erven 

107
.  

 In hetzelfde jaar bedraagt het vermogen van Jan Jansen als burgemeester 2.000 gld 
108

.  
 Als Jan de oude is overleden ontstaat in 1729 een geschil tussen Sixtus Acronius, man van en 
 voogd over Alida Insma die universeel erfgenaam was van haar wijlen vader Gellius Insma, aan 
 de ene kant en Allert Jans en Gerbrich Jans Schellinger, als erfgenamen van wijlen Rinckje 
 Jans en Jan de oude, die ook erfgenaam waren van Jan de jonge over een schuld die hun zoon 
 had gemaakt.  
 Deze schuld bedraagt 562 car. gld wegens de aankoop van een smak- en wijdschip. Het blijkt 
 dat Jan de jonge op zee is verongelukt zonder het schip betaald te hebben. Zijn moeder doet 
 een beroep op het Hof van Friesland om van deze schuld gevrijwaard te worden. Zij bekent wel 
 dat de schuld bestaat maar Rinckje laat weten dat zij in 1718, toen zij over de dood van haar 
 zoon had gehoord, voor gerecht van Staveren had verklaard afstand van de boedel en de 
 erfenis van haar wijlen zoon te doen. Als extra bewijs toont ze een extract uit het recesboek.  
 De eis wordt uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard en daarmee is de kous af  

109
.  

3.  Gerbrig Schellinger, ged. Stavoren 17 juni 1649, † na 1700, tr. Stavoren 4 aug. 1667 Reijn 
 Douwes, geb. omstr. 1648, ged. Stavoren 30 sept. 1668, † na 1700.  
 Uit dit echtpaar ontstaat de familie SCHELLINGA. 
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  GAA, ONA 5075 nr. 1540 fol. 36 d.d. 10-5-1659. 
103

  GAA, Not. Jan Volcaerts Oly nr. 15578, fol.1147 d.d. 25-4-1652 Testament Jan Simens van Staveren en Jacobje Willems.
 via J. de Vries (2008). 
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 Tresoar, toegang 179 Stadhouderlijk archief, Magistraatsbestellinge v.d. negen steden. 
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  Tresoar, toegang 13, authorisaties Stavoren: akte nr.34  d.d.27-8-1678 en weesboek . 
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  Tresoar, toegang 13 inv. 29 weesboek Stavoren 1685 (fiche 8). 
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  Tresoar, Hof van Friesland, civiele sent. SS442 map 43, d.d. 26-6-1696. 
108

  Tresoar, toegang 70-01 OAS inv. 125, Personele goedschatting 1696. 
109

  Tresoar, toegang 14 Hof van Friesland, inv. 11646, criminele sententies d.d. 27-10-1729. 
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 Gerbrich bezit twee huizen uit de erfenis van haar vader aan de oostzijde van Voorstraat te 
 Stavoren, op de hoek van de Wijde Steeg, waar nu de Doopsgezinde Kerk staat  

110
. 

 Het vermogen van Reijn wordt in 1696 geschat op 900 gld. Minder dan de helft van zijn 
 zwager en burgemeester Jan Heymans de oude 

111
. 

 In 1681 komen zij voor op de lijst van hervormde lidmaten te Staveren. Direkt daaronder staan 
 Rinkje Jans en Jan Jansen, het zusje van Gerbrig en haar man.  
 In 1700 komt Reijn voor als eigenaar van een stuk grond op Age Walta land in de 
 Noordermeer. Dit land komt uit de familie Schellinger. Over de herkomst van Reijn is  
 overigens niets bekend, mogelijk kwam hij uit Hindeloopen en woonde hij in Amsterdam 

112
. 

4.  Aallert Jans Schellinger, ged. Stavoren 16 mei 1652, secretaris van Utingeradeel * (1677- 
 dec 1709), kerkeraadslid en ouderling Stavoren (1714, 1716), burgemeester en raad van 
 Stavoren (1714) *, commissaris v.h. gerecht (26-5-1717), † Stavoren 24 aug. 1732 (“na een 
 lang levende ziekte aan een zachte dood gestorven”), begr. Stavoren 2 sept. 1732.  
 Allert wordt in 1688 aangesteld als curator over het weeskind Sijmentie, dochter van wijlen de 
 oud burgemeester van Workum Jelle Pijters 

113
. De reden van deze aanstelling is onbekend. 

 Zijn bestuursfunctie begint wanneer hij in 1677 wordt aangesteld als secretaris van de grietenij 
 Utingeradeel onder respectievelijk de grietmannen Lubbartus van Andringa en Hessel Vegelin 
 van Claerbergen. Voor zover bekend blijft Allert vrijgezel. Hij wordt lidmaat van de hervormde 
 kerkgemeente daar en neemt een dienstbode, Evertje Lammerts, in huis. 
 In de periode 1709 tot 1714 raken we Allert even kwijt maar in 1714  wordt hij voorgesteld en 
 benoemd als een van de burgemeesters van Stavoren 

114
. In Stavoren woont hij aan de 

 Voorstraat, zijn nichtje, Jeltje Tjitses, wordt zijn dienstbode. 
 Allert bezit een aantal percelen in de Noordermeer op Breefenne en Zuid Camperhorn. Deze 
 zijn afkomstig van zijn vader Jan Simonsz. Jacob Jenkes, de man van zijn nichtje Sibbel 
 Reijns, is gebruiker 

115
. 

 Op 19-6-1724 testeert Allardus Schellinger als oud burgemeester van Stavoren. Allert heeft de 
 gronden in de Noordermeer, die zijn nagelaten door zijn vader, nog in eigendom 

116
.  

 Na zijn dood in 1732 raken de echtgenoten van zijn nichten, de zusters Sibbel en Jacobje 
 Reins, in een rechtzaak over zijn erfenis gewikkeld. Sibbel Reins stelt zich op als universeel 
 erfgenaam van haar oom die ab intestato, dus zonder erfgenamen, was overleden. Haar  zuster 
 en zwager bestrijden dit erfrecht en wenden zich tot het Hof van Friesland waar een hele serie 
 verwikkelingen aan het licht komt. De dienstbode, het nichtje Jeltie Tjidses, zou gezien hebben 
 dat een codicil is verbrand waaruit zou blijken dat ook Anthonie Rodenburg, de man van 
 Jacobje Reins, erfgenaam zou zijn. Daarnaast had Anthonie geld van Allert geleend en nooit 
 terugbetaald. Er worden verscheidene getuigen gehoort die reglmatig bij Allert op visite 
 kwamen om een pijpje te roken of een glas wijn te drinken maar zij hadden nooit van een  codicil 
 gehoord, alleen dat Allert zijn geld liever aan zijn nichtje, Sibbel, zou nalaten omdat zij het 
 harder nodig had 

117
. 

 
 
Vf. Simen Jansen Schellinger, geb. omstr. 1643, † Stavoren omstr. 17 nov. 1678, tr. (1) Stavoren 22 
maart 1668 Elbrich Jansdr, geb. omstr. 1641, † vóór 1671; tr. (2) vóór 1671 Machteld Baernts 
Croeze, geb. omstr. 1630, † na 1687, dr. van Baernt Baernts en Trijn Jans; zij hertr. Stavoren 3 
maart 1689 Aaryan Jacobs.  
Symen Jansen Schellinger wordt op 14 apr 1671 als “behuwt oom” tot curator benoemd over de 
kinderen van wijlen Foppe Bartles en Grytien Baernts, de zuster van Machteld. Op 15 augustus  1671 
wordt de boedel van wijlen Grijtie Baerntz onder toezicht van de weeskamer verdeeld, nadat op 28 juli 
1671 “bezegeling” was gedaan. Uit de akte blijkt dat Simen en Machteld samen een huis en erf 
bewonen bij het Molenwerk in het Noordwester Quartier aan de noordzijde van de Voorstraat. Verder 
ontvangen de weeskinderen en Machteld nog een bedrag van 1.000 gld uit de Korenmolen aan de 
noordzijde van de haven 

118
. De vader van Machteld was bakker en had dus belangen in de molen. 
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Op 17 okt. 1678 wordt de inventarisatie van de goederen van wijlen Sijmen Jansen Schellinger 
opgemaakt ten overstaan van burgemeester Jan Sijmens Schellinger, zijn vader en curator over Jan 
Simons Schellinger de jonge, het enige nagelaten kind. In de boedel van Sijmen Jans Schellinger 
bevindt zich een zilveren kopje met inscriptie Elbrich Jans 1659 (dit zou een herinnering aan haar 
belijdenis kunnen zijn) 

119
. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan Simons Schellinger, geb. Stavoren 1668.  
 Jan Simons Schellinger de jonge wordt in 1678 als nagelaten kind van nog geen 10 jaar onder 
 curatele gesteld van zijn grootvader Jan de oude en Anne Oeges “naaste”.  Een jaar later wordt 
 een nieuwe curator benoemd: zijn oom Allert Jans Schellinger. Anne Oeges wordt hier “behuwd 
 oom” genoemd 

120
.  

 Op 18 feb 1687 wordt rekening en bewijs gedaan voor Jan Simons de jonge, zoon van wijlen 
 Sijmen Jans Schellinger en Elbrich Jans ten overstaan van de curatoren Anne Oeges, mede 
 burgemeester en Alert Jansen Schellinger, secretaris van Utingeradeel. Er komen posten voor 
 die gaan over de inkomsten van het schip van Jan Jansen (Heijmans), landshuur van landerijen 
 in de in 1618 drooggemalen Staverse Noordermeer: Noord- en Zuid Camperhorne en Lutke 
 Helling. Deze landerijen zijn jaren lang familiebezit gebleven 

121
. 

 
 
IVg. Volkert Simonsz (van der Schelling), geb. omstr. 1615, burgemeester en kerkvoogd te 
Staveren, schipper "De Salamander", † vóór 1681, tr. (1) Stavoren 13 aug. 1643 (Folckert Symonsz 
en Bauck Jansdr, beiden van stavoren) Bauckje Jans, geb. omstr. 1620, † Stavoren omstr. dec. 
1654, begr. Stavoren (in de kerk: .. ende Bauke Ians huysvrouw van / Volkert Simons mede in de 
heere/gerust den 1. octobris anno 165.), dr. van Jan Winkes en Boin Douwes; tr. (2) Stavoren 27 
mei 1655 (Folckert Symens en Sydt Cornelisd) Sydt Cornelis, geb. omstr. 1623, † na 1655, dr. van 
Cornelis Sjoerds en Antie Simens en wed. van Focke Hollesz; tr. (3) Stavoren 21 april 1667 Sebrig 
Holkes, † na 1681, dr. van Holle Piers en Symen Bintes.  
27 juli 1647, Inventarisatie sterfhuis Sydt Cornelisdr, weduwe van Focke Holles 

122
. 

Sydt was eerst op 12 feb 1643 getrouwd met Focke Hollesz, overl. na 1647, zoon van Holle Piers en 
Symen Bintes. Dit betekent dat het derde huwelijk van Volkert gezien kan worden als een 
troosthuwelijk. Volckert was weduwnaar en trouwde met de weduwe van zijn zwager. Beide partners 
kenden elkaar en zullen het huwelijk als een goede oplossing hebben gezien voor het onderhoud van 
het grote gezin. 
Volgens het geslachtregister was Volkert ook gehuwd met ene Annetje (*). Er is geen trouwdatum en 
patroniem bekend. Dit huwelijk wordt als tweede huwelijk vermeld in het handschrift maar is zeer 
waarschijnlijk niet juist. De aantekening in het weesboek van Stavoren dat Baukje Jans zijn eerste 
vrouw was zou echter wel kloppen, want anders zou het huwelijk met Annetje toch geregistreerd 
moeten zijn. Volgens het trouwboek van Stavoren is Sydt Cornelisdr zijn tweede bruid. 
Volkert neemt ook deel aan de walvisvaart. Zijn schip “de Salamander” met een lengte van 118 
Zaandammer voeten wordt in 1650 uitgerust met 8 stukken geschut uitgerust om vanuit Amsterdam bij 
Groenland en in de buurt van het eiland Jan Mayen op walvisvangts te gaan 

123
.  

9 oktober 1651: Op verzoek van Volkaert Simonsz van Stavoren verklaren twee Amsterdamse 
timmerlieden dat zij het schip "de Salamander" voor de reis naar Groenland hebben gecalefaat en 
lekvrij opgeleverd 

124
.  

In 1658 wordt Folckert Symens als kerkvoogd aangesteld 
125

. 
In 1667 treedt Volkert Symons op voor de weeskamer als vader en voorstander van zijn dochter 
Gerbrich, bij zijn eerste vrouw Bauck verwekt. Kapitein ter Zee, Jacob Binkes, is opgeroepen als 
curator. Door de getuigen wordt plechtig verklaard dat de overleden Boin Douwes, de bestemoeder is 
van Gerbrich en dat de curator de administratie van de nalatenschap naar voldoening heeft 
geregistreerd 

126
. Het was belangrijk om dit vast te leggen want Boin Douwes had in 1666 in haar 

testament laten vastleggen dat Gerbrich Folkerts “mijn kints kind bij Folkert Sijmons ende Bauck Jans 
mijn dochter in leven gesamentlijck in echte verweckt, mijn enigste ende universele erfgenaem is” 

127
. 
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Bion Douwes was in 1666 al in het verval van haar krachten. Zij zal ongeveer 70 jaar oud zijn 
geworden. 
Uit een eerste relatie: 
1. waarschijnlijk Gerbrich, ged. Stavoren 8 nov 1640 (als Gerbrich Volckerts), jong  overl.  
 Gezien de naam moet zij wel een kind zijn van Volkert Symons. Mogelijk toch uit een eerdere 
 relatie met Annetje? 
Uit het huwelijk van Volkert en Baukje: 
2. Richt, ged. Stavoren 21 apr 1644. 
3. Gerbrich Volkerts (van der Schelling), ged. Stavoren 7 maart 1647, † na 1687, tr. Stavoren 
 13 maart 1667 Bincke Binckes, geb. Hindeloopen omstr. 1646, burgemeester en raad van 
 Stavoren *, commissaris v.h. gerecht (1673-1705), gecommitteerde ter Landsdage v.Friesland *, 
 † Stavoren omstr. 1712, zn. van Binke Binkes en Evertje Allerts (de) Roos. 
 Boin Douwes, de grootmoeder van Gerbrig, speelt een bijzondere rol in haar leven want zij 
 vraagt Jacob Benckes Hinnema, grootvader van vaderskant, om als tutor op te treden. Jacob 
 accepteert dit op 1 febr. 1667 

128
. Op 14 apr. 1668 aanvaarden Gerbrich en Bincke de erfenis 

 van grootmoeder Boin Douwes en wordt Jacob Binkes bedankt voor zijn rol van tutor. Bincke 
 was echter vanwege zijn leeftijd niet handelingsbevoegd en moest eerst nog “veniam aetatis” 
 worden verklaard. Dit wordt door het hof van Friesland bevestigd 

129
.  

 Op 25 jan. 1673 wordt burgemeester Bincke Binckes aangewezen als "volmacht op de 
 landsdagh" namens de stad Staveren 

130
.  

 Het vermogen van Bincke wordt in 1696 getaxeerd op 20.000 gld. Hij wordt daardoor voor 10% 
 van dit vermogen aangeslagen 

131
.  

 Garbrigh Folckerts is op 11 sept 1687 peet en doophefster van haar kleinzoon Tjebbe Jelles 
 Ynsma. 
4. Jan, ged. Stavoren 23 sep 1649. 
Uit het huwelijk van Volkert en Sydt: 
5. Sibbeltje, ged. Stavoren 29 jun 1656. 

 
*** 
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