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Anno 1505: 

 
Het Bildt, het laatste  

stuk ‘Middelzee’, 

wordt ingepolderd 

en in de volgende 

halve eeuw bevolkt 

door kolonisten uit 

Friesland en elders. 

Het blijft tot 1752 

grotendeels domein. 

 

 



1752-1757: 

 
De laatste stukken  

Bildtlandt worden  

geprivatiseerd. Het 

domein wordt nu  

een ‘gewone’ Friese  

grietenij en in 1850  

een gemeente. Er  

wordt naast Fries een 

mengtaal gesproken.  



Anno 2018: 

 
Het Bildt gaat met  

Menameradiel en   

Franekeradeel op in 

een nieuwe gemeente. 

Sommige ‘Bilkerts’ 

voelen zich als de 

inwoners van een 

Gallisch dorpje, 

omsingeld door 

Friese ‘Romeinen’.  

nieuwe 
gemeente   
Westergo       



www.bildtweb.nl 



www.bildtweb.nl 

Maar vandaag gaat het  

niet over Bildtse Galliërs en 

Friese Romeinen, maar over  

de Hollands-Friese familie 

Wassenaar, van 1479 tot nu.  

Daarin komt het volgende  

aan de orde:  



 

1. 

 Tussen Holland  

en Het Bildt 

 

Intermezzo: 
Een kijkje in de kerk 

 

2. 

Wassenaar/van Wassenaer: 

de proef  op de som 

 

3. 

Uit het familiealbum 



1. 

 Tussen 

Holland 

en  

Het  

Bildt: 

1479 – nu 

 





Eerste vermelding Willem Stevenszoon in 1479, als 
‘belender’ van leenland bij Hoog-Teylingen (HUA) 

Willem Stevenszoon doet in 1530/1531 al zijn kloosterlanden in 
‘Sassenem’ over aan een zoon, die dan in Friesland woont (NA) 



Willem Stevenszoon, in 1479 belender van leenland tussen Voorhout en  
Sassenheim, in 1530 pachter van land in Sassenheim van de abdij van Rijnsburg 

 
 
 

NN. en NN., Cornelis  Bartout  Steven  Klaas 
getrouwde  Willemszoon, Willemszoon, Willemszoon, Willemszoon, 
Willemsdochters  Bildtpachter Bildtpachter Bildtpachter Bildtpachter 
in Sassenheim,  1527-1555  1527-1537 1527-1546 1527-1548 
hieruit   ∞   ∞   ∞   ∞ 
kinderen   Maartje   Marietje   Hadewich  Marietje 
   Dirksdochter  Lourensdochter Dirksdochter   
   



 Klaas Willems ^   ^ Steven Willems 

^ Bartout  Willems 

Cornelis  
           Willems ^ 

De vier Willemszonen uit Sassenheim in 1527 in op Het Bildt  



Willem Stevenszoon, in 1479 belender van leenland tussen Voorhout en  
Sassenheim, pacht tot 1530 land in Sassenheim van de abdij Rijnsburg 

 
 
 

   Bartout Willemszoon, Bildtpachter 1527-1537 
     ∞   
  Marietje Lourensdochter, begraven St. Jacobiparochie 
 
    [3 de 18 apryls sterf  
     de eerbaere Maritie Lourisdõr  
     wedue vã Baertout Willems  
     Ao 1586 de 19 iuny sterf de eerbare Griet Baer]  
     Ao 1626 de 26 novembris sturf de eersamen  
     Baertout Baertoutsz olt int 81 iaer hier begra]  
     Ao 1626 de 28 decembris sterf de eersame  
    Baertout Dircksz olt int 42 iaer hier begra] 
        www.walmar.nl 



 Bartout Willemszoon ∞ Marietje Lourensdochter 
 
          

Klaas Bartoutszoon  ∞ Neeltje Jansdochter 
 
 

Bartout Klaaszoon ∞ Janke Jacob Stevens  
 
 

Klaas Bartoutszoon  ∞ Anke Bartoutsdochter 
 
 

Karstje Klaasdochter ∞ Sjoerd Arjenszoon 
 
 

familie Wassenaar, tak Menaam 
  
  
  
  



           I Steven 
           II Willem Stevenszoon 
           III Bartout Willemszoon 
 Hendrik Klaaszoon        IV Klaas Bartoutszoon 
 Klaas Hendrikszoon            V  Bartout Klaaszoon 
 Arjen Klaas Hendrikszoon        VI  Klaas Bartoutszoon 
 Sjoerd Arjens (in 1698 boer Bitgum)  ∞  VII  Karstje Klaasdochter 
VIII Arjen Sjoerds (in 1728 boer Bitgum) 
IX Andries Wassenaar (in 1749 boer Menaam) 
X Arjen Wassenaar (Menaam) 
XI Rinze Wassenaar (Menaam)  
XII Arjen Wassenaar (Menaam) 
  
  
  
 

familie Wassenaar, tak Menaam 
nummering naar W.T. Vleer, De Friese Wassenaars (Drachten 1963) 

 



De gevelsteen uit 1574 van Klaas en Neeltje (generatie IV) aan de 
Koudeweg, en hetzelfde motief op een schilderij van Pieter Bruegel 
(plaatjes  uit Kees Kuiken, Het Bildt is geen eiland (Groningen 2013). 



Tot ver in de 16e eeuw waren de Friese Wassenaars nog actief in Holland.  
Ze kochten en verkochten er land, graan, laken en zuivel, en ze haalden  

er hun bruiden vandaan (onder meer uit Koudekerk aan de Rijn). 

Koudekerk a/d Rijn 

Het Bildt 

Sassenheim 



Bartout Bartoutszoon, een broer van onze voorvader Klaas Bartoutszoon 
(generatie IV),  haalde tot driemaal toe een bruid uit Holland. De derde keer 

zou hij de reis per arrenslee over de bevroren Zuiderzee hebben gemaakt. 
 

Bartout Bartoutszoon maakte in 1577 bij een notaris in Leiden 
huwelijksvoorwaarden op met een meisje uit Koudekerk. 

 

Koudekerk  

Het Bildt 

Sassenheim 



Katrijn Gerritsdochter, met wie Bartout Bartoutszoon in 1577 trouwde,  
was geen gewone boerendochter.  Haar overgrootvader was schout van 

Koudekerk geweest. Haar grootvader en vader waren ‘welgeboren mannen’.  
 

Dit betekende dat ze van adellijke komaf waren, maar niet meer ‘op stand’ 
leefden. Ze voerden nog wel een wapen: dat van de heren van Poelgeest.  
Katrijns familie stamde vrijwel zeker af van een bastaard Van Poelgeest. 

 

Koudekerk 

Het Bildt 

Poelgeest 



Bij zulke schoonfamilie moest je liefst ook kunnen aankomen met een 
‘welgeboren’ afkomst en een familiewapen. Daarom lieten de Friese 

Wassenaars al in 1566 in Holland hun eigen stamboom opstellen.  
 

In juni ging onze Klaas Bartoutszoon (generatie IV) met twee neven op 
bezoek bij de schout van Sassenheim. Twee bejaarde dorpelingen getuigden 

daar dat het Friese drietal afstamde van ‘een jonge zoon van Wassenaar’. 
 

Sassenheim 

Het Bildt 



Deze ‘akte van bekendheid’ beschreef twee nauw verwante families: die van 
Willem Stevenszoon in Sassenheim en van Huig Jacobszoon in Lisse. 

 
Beiden zouden afstammen  van ‘een jonge zoon van Wassenaar’ en 

beide families zouden ook het wapen van die adellijke familie voeren. 
 

Volgens de akte heette de vader van Willem Stevenszoon ‘Steven Huigen’.  

Sassen- 
heim 

Het Bildt 

Lisse 



  (onbekende) ‘jonge zoon van Wassenaar’  
  ??   ?? 
‘Steven Huigen’ (Sassenheim)  Huig Jacobszoon (Lisse) 
  |   | 
Willem Stevenszoon (Sassenheim )  Floris Huigenzoon (Lisse) 
  |   | 
Bartout Willemszoon (Friesland)  Joris Floriszoon (Lisse) 
  |   | 
Klaas Bartoutszoon (Friesland)  in 1566 levende kinderen (Lisse) 

Sassen- 
heim 

Het Bildt 

Lisse 



Wie was de  ‘jonge zoon van Wassenaar’? We weten het niet. We kennen wel  
     een Steven van Raaphorst, een bloed-
     verwant van de heren van Wassenaar.  
 
Wie was ‘Steven Huigen’ uit Sassenheim? Hij komt niet voor in andere stukken  
     uit Sassenheim. Hij is vrijwel zeker   
     ook niet Steven van Raaphorst. 
 
Hoe was Steven verwant met de Lissers?  De volgende aansluiting is mogelijk: 

Sassen- 
heim 

Het Bildt 

Lisse 



    Willem N.N.   
Jacob*     | | 
Philipszoon ∞ N.N. (Willemsdochter)  N.N. (Willemsdochter) ∞ Steven  
|   |   | 
Huig Jacobszoon  Willem Jacobszoon Willem Stevenszoon (van- 
(in 1470 samen pachters abdij Egmond in Lisse)   (af  1479 in Sassenheim)  
|      | 
Lisser Wassenaars (omstreeks 1600 ‘welgeboren’) Friese Wassenaars 

Sassen- 
heim 

Het Bildt 

Lisse 

*) Jacob Philipszoon was volgens de huurboeken van de abdij Leeuwenhorst de vader van Huig Jacobszoon te Lisse (www.hogenda.nl) 



Deze opstelling werpt twee nieuwe vragen op:   
 
 A. Kun je bewijzen of uitsluiten dat de Friese Wassenaars op een of andere 
 manier afstammen van de heren (thans: baronnen) van Wassenaer?  
 
B.  De Lisser Wassenaars, nakomelingen van Jacob Philipszoon, heten
 omstreeks 1600 ‘welgeboren’. Is Jacob de ‘jonge zoon van Wassenaar’? 

Sassen- 
heim 

Het Bildt 

Lisse 



Vóór we deze vragen bespreken, wil ik u rondleiden door de bijzondere kerk 
waar we vandaag bijeen zijn. Hij is in 1844 gebouwd door de rijksbouwmeester 
Thomas Romein, min of meer tegen de zin van de plaatselijke bouwcommissie.  
 
We zullen vooral kijken naar de beelden op het orgel en naar de oudste Bildtse 
gedenkplaats van de Friese Wassenaars:  het graf van Marietje Lourens. Zoals 
we zojuist zagen, is zij een van de oudste voormoeders van de Menamer tak. 



PAUZE 



 

2. 

 

 Wassenaar- 

 

van Wassenaer:  

 

de proef   

 

op de  

 

som 

 



Vóór de pauze en de rondleiding heb ik twee vragen gesteld:   
 
A. Kun je bewijzen of uitsluiten dat de Friese Wassenaars op een of andere 
 manier afstammen van de heren (thans: baronnen) van Wassenaer?  
 
B.  De Lisser Wassenaars, nakomelingen van Jacob Philipszoon, heten
 omstreeks 1600 ‘welgeboren’. Is Jacob de ‘jonge zoon van Wassenaar’? 



DNA zit in chromosomen in de kern van onze cellen. Twee soorten chromo- 
somen bepalen het geslacht van een nieuwe generatie: x- en y-chromosomen. 

 
tweemaal x-DNA = meisje 

eenmaal x –DNA + eenmaal y-DNA = jongen  



Y-DNA gaat dus alleen over van vader op zoon. In de loop van de 
generaties verandert (‘muteert’) het y-DNA vaak een klein beetje. 



Wanneer je het Y-DNA van twee mannen vergelijkt, kun je nagaan of 
(en wanneer) ze van een dezelfde gezamenlijke voorvader afstammen. 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

 



Dit is in 2012 gedaan door twee ‘Friese Wassenaars’ en een baron van 
Wassenaer. De baron stamt in mannelijke lijn af van ridder Philips van 
Wassenaer, die in het begin van de dertiende eeuw in Holland leefde. 

(21 generaties) 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

 



Jan-Arjen Wassenaar en Kees Kuiken stammen in mannelijke lijn af van 
Willem Stevenszoon, de stamvader uit 1479 van de Friese Wassenaars. 

Jan-Arjen           Kees 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

 



Maar stammen Jan-Arjen en Kees ook af van ridder Philips van Wassenaer? 
Baron van Wassenaer wilde wel aan een DNA-vergelijking meewerken.   

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

 









J.W.F. baron 
van Wassenaer 
(1933-2014) 

Jan-Arjen 
 

De uitkomst: vijf genetische stappen  
tussen het DNA van Jan-Arjen en Kees… 

Kees 

… en 19 à 20 stappen naar 
het DNA van de baron. 



Jan-Arjen en Kees zijn dus onderling zo nauw verwant als uit hun stambomen 
was te verwachten, maar geen van beiden verwant met baron van Wassenaer.   

. 

. 

. 

. 

. 

 

 



De volgende stap  
in het Wassenaar-
DNA-onderzoek 
volgt in juni 2015. 
 
In gen.magazine, 
het blad van het 
Centraal Bureau 
voor Genealogie, 
worden mannelijke 
nakomelingen van 
‘Lisser Wassenaars’ 
uitgenodigd een 
staaltje van hun y-
DNA in te sturen. 



Dit onderzoek is spannend omdat we inmiddels het wapen kennen van een  
Jacob Philipszoon. Hij was in 1445 en 1446 schout van Oegstgeest. Qua tijd  
kan hij de Jacob Philipszoon zijn van wie de Lisser Wassenaars afstammen.  
  
Jacob Philipszoon, pachter in Lisse 1436-1464   
|       

Huig Jacobszoon, pachter in Lisse 1464-1505    

|       
Lisser Wassenaars (omstreeks 1600 ‘welgeboren’)  

Oegstgeest 



Dit onderzoek is vooral spannend omdat tussen 2012 en 2015 een wapen is ontdekt 
van een Jacob Philipszoon die in 1445 en 1446  schout van Oegstgeest was. Hij zou 
dezelfde Jacob Philipszoon kunnen zijn van wie de Lisser Wassenaars afstammen:  
  
    
Zegel uit 1446 van schout Jacob Philipszoon in een Leids wapenboek* uit de 18e eeuw. 
 

*) Van Rijckhuijsen B, Erfgoed Leiden en Omstreken.  

Oegstgeest 



  Is dit zegel (hiernaast in kleur) dus het wapen van de Lisser  
  Wassenaars? En stammen deze ‘welgeborenen’ dan af van de  
  adellijke heren van Wassenaar? Om de tweede vraag te 
  onderzoeken, moeten we weten welke mannen in mannelijke 
  lijn van de Lisser Jacob Philipszoon afstammen. Die zijn onder  
  meer te vinden in de zogenaamde hoofdgeldkohieren uit 1622. 
   



In 1622 vond de eerste moderne volkstelling in Noord- en Zuid-Holland plaats. In de 
hoofdgeldkohieren staan per woonplaats alle gezinshoofden met inwonende vrouw, 

kinderen en personeel.  Ook van Lisse en omstreken zijn deze kohieren bewaard. 



In de kohieren zijn 19 gezinshoofden gevonden die in mannelijke lijn afstammen  
van Jacob Philipszoon. Mannen die van één van deze 19 afstammen, worden  

in juni uitgenodigd y-DNA in te sturen. Er zijn vier uitkomsten mogelijk. 



Uitkomst 1: het y-DNA van de Lisser Wassenaars komt overeen met dat  
van baron van Wassenaer, en dus met het DNA van de adellijke familie.  
Dan stamt Jacob Philipszoon af van ridder Philips van Wassenaer uit 1200. 

(21 generaties) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

. 



Uitkomst 2: het y-DNA van de Lisser Wassenaars komt overeen met dat  
van de Friese Wassenaars en niet met dat van de baron. Dan is Steven 
‘Huigen’ waarschijnlijk toch een zoon van de Lisser Huig Jacobszoon. 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

 



Uitkomst 3: het y-DNA van de Lisser Wassenaars komt niet overeen met  
dat van de Friese Wassenaars en ook niet met dat van de baron. Dan zijn 
Steven  en Huig geen vader en zoon en ook geen nazaten van ridder Philips. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

 



Uitkomst 4: het Lisser y-DNA komt overeen met dat van de Friezen en ook 
met dat van de baron. Dat kan technisch niet, want het DNA van de baron 
komt niet overeen met dat van de Friezen. Er is dan dus reden voor alarm. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

 



3. 

 Uit het   

familiealbum van de 

Friese Wassenaars 
 

18e eeuw: 

Cornelius Wassenaar 

19e eeuw: 

Gerrit Wassenaar 

20e eeuw: 

Jan Wassenaar 



In 2000 verwierf de 
Koninklijke Bibliotheek  
de West-Indische  
reisbrieven van  
dr. Cornelius Wassenaar. 
 
Wassenaar was tot 1794  
notaris in Sint Annaparochie. 
 
In dat jaar vluchtte hij voor 
de ‘patriotten’ naar Guyana. 



Na een avontuurlijke zeereis 
zette Cornelius Wassenaar  
voet aan wal in Demerary. 
 
Dat was toen nog een  
Nederlandse kolonie. 
 
Wassenaar meldde zich bij 
gouverneur Beaujon. Daar 
kreeg hij tijdelijk onderdak.   
 
In zijn eerste maanden in de 
tropen keek hij zijn ogen uit. 



‘Overal zijn grote, lekkere 
oranjeappelen, ananassen en 
kokosnoten en flonkerende 
vuurvliegen […] Ik verbaas 
mij over […] de schamele 
kleding van  de zwarten.’ 
 
‘Ik heb mijn pruik geaban- 
donneerd en draag het haar 
nu los met een valse staart.’  
 
‘Iedere morgen word ik door 
een pruikenmaker opgemaakt, 
maar ik kan niet wachten  
tot ik mijn eigen huishouding 
heb – met negers.’ 



Na 1795 houden de brieven 
op. In dat jaar werd Guyana 
een Britse kolonie.  
 
Mogelijk is Wassenaar toen 
naar Curaçao vertrokken. 
Daar woonde zijn zoon.   
 
In 1817 is hij door de familie 
in Friesland dood verklaard.  
 
Op Curaçao wonen nu nog 
nakomelingen van zijn zoon 
Beert, onder wie de bekende  
kruidkundige Dinah Veeris. 





Dr. Cornelius Wassenaar  
was vernoemd naar zijn 
opa, die ook notaris was. 
 
Opa zegelde zijn akten met  
het Friese Wassenaarwapen. 
 
 
 
 
Cornelius’ stamreeks was: 
 
II. Willem Stevenszoon 
III. Klaas Willemszoon 
IV. Steven Klaaszoon 
V. Klaas Stevenszoon 
VI. Harrent Klaaszoon 
VII. Klaas Harrentszoon 
VIII. Bartout Klaaszoon 
IX. Cornelis Bartoutszoon  
X. Beert C. Wassenaar 
XI. Dr. Cornelius Wassenaar 



Cornelius  was de eerste Friese 
Wassenaar die in Franeker 
promoveerde. 
 
Zijn proefschrift (in het La-
tijn) ging over Romeins recht. 
 
 
 
 
 
Vanaf 1769 trad hij op als 
notaris, maar ook als rent-
meester voor de adellijke 
grietman van Het Bildt. 
 
In zijn studeerkamer stond  
een rijk gevulde boekenkast. 
Uit een boekenlijst uit 1787 
weten we wat Cornelius 
Wassenaar zoal in huis had. 
 



Rechten:  
 64  
Theologie:  
 62  
Letteren:  
 40  
Overige: 
  25 
Totaal:      + 
 191  



Cornelius  Wassenaar gold als 
een ‘vriendje’ van de adellijke 
grietman. In de jaren 1780 was  
er groeiend verzet tegen de 
macht van zulke regenten.   
 
Tegenstanders van de regenten 
noemden zichzelf ‘patriotten’.  
Hun scheldnaam was ‘Kezen’. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Hoite Peisel en Dirk Cornelis 
Kuiken (afgebeeld) waren   
beruchte Bildtse ‘Kezen’. 
  



Cornelius  Wassenaar schreef in 
1794 aan zijn zoon Beert op 
Curaçao dat de ‘Kezen’ steeds 
meer praatjes kregen. Dat kwam 
vooral omdat ze steun kregen 
vanuit Frankrijk. Daar was in 
1789 de adel afgeschaft. Veel 
edelen zijn daarna vermoord. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Toen een Frans leger eind 1794 
Nederland binnenviel, nam 
Cornelius de benen. Vanuit 
Zeeland voer hij naar Guyana.  



Behalve zijn reisbrieven heeft 
Cornelius ons stambomen van 
veel Bildtse families nagelaten.  
 
Ze beginnen allemaal, linksom  
of rechtsom, bij Steven Huigen. 
 
Hoe politiek verdeeld deze 
families ook waren, volgens 
Cornelius waren ze allemaal  
‘Kinderen van één Vader’.  
 
Aan hem danken we ook de 
tekst van de akte uit 1566, 
met een beschrijving van 
het Friese Wassenaarwapen. 
 
Als eerste moderne genealoog 
is dr. Cornelius Wassenaar nu 
nog van belang voor wie onze 
geschiedenis wil leren kennen. 
 
  



Gerrit Willems Wassenaar 
(1781-1854) kende de familie-
geschiedenis uit zijn hoofd.  
  
Van moederszijde stamde hij af 
van Steven Huigen. Zijn Friese 
vader heette eigenlijk Wielinga. 
 
Gerrit boerde in Sint Jacobi-
parochie. In de Franse tijd 
werd hij politicus. Hij was fel 
tegen de grootgrondbezitters 
die buiten Het Bildt woonden 
en dus niet meebetaalden aan 
scholen, kerken en armenzorg.  



In 1843 was Gerrit betrokken 
bij de bouw van de kerk in Sint 
Jacobiparochie. De oude kerk 
was een bouwval. Gerrit wilde 
nieuwbouw in traditionele stijl.   
  
De adellijke grietman, een club 
‘buiteneigenaars’ en de rijks-
bouwmeester wilden echter 
een deftige klassieke ‘tempel’.  
 
In een vergadering werd Gerrit  
erg boos. Hoe durfden ‘lieden 
die niet van  Steven Huigen 
zijn afgestamd’ hun wil op te 
leggen zonder mee te betalen?  
 
Het hielp niet: de ‘tempel’  
kwam er. Hij staat er nu nog. 

!!! 



Met zijn felle woorden maakte 
Gerrit zich geliefd bij de Bildtse 
bevolking, vooral bij boeren. 
 
Samen met een notaris uit 
Vrouwenparochie richtte hij in 
1848 een kiesvereniging op.   
  
Bij de eerste vrije verkiezingen 
voor de Bildtse gemeenteraad 
in 1851 won Gerrit glansrijk. 
Met hem kwamen nog vier  
Bildtse Wassenaars in de raad.  
 
Gerrit  was tot zijn overlijden 
in 1854 lid van de Friese Staten. 
Hij had daar in 1844 voor een 
nieuwe, liberale Grondwet 
gestemd. Die kwam er in 1848. 



Gerrit Wassenaar is historisch 
van belang omdat hij het ‘Bildt-
gevoel’ heeft uitgevonden. 
 
Als eerste gaf hij dit gevoel 
in 1843 een politieke stem. 
  
Hij was ook een van de eerste   
‘liberalen’ in de Bildtse raad. 
 
Vooral onder Bildtse boeren 
leeft de liberale gedachte ook 
nu nog sterk. In de 19e eeuw 
ging het liberale beleid vaak 
ten koste van de landarbeiders. 
 
In de 20e eeuw is die groep 
bijna verdwenen. Het Bildt-
gevoel wordt in de 21e eeuw 
vooral uitgedragen door 
nieuwe lokale partijen. 



We sluiten dit familiealbum af 
met een 20e-eeuwse herenboer: 
topveefokker Jan Wassenaar. 
 
Hij was van 1944 tot zijn over- 
lijden in 1958 voorzitter van 
het Fries Rundveestamboek. 
 
Hier staat hij naast topstier 
Rudolf Jan in een Franse stal.  
 
Jan Wassenaar exporteerde zijn 
fokvee naar alle werelddelen. 
 
Uit de hele wereld kwamen 
klanten en hoge gasten kijken 
op zijn Jelsumer villaboerderij. 







We beginnen de geschiedenis 
van de ‘Jelsumer tak’ in 1767. 
 
Toen kocht Klaasje Wassenaar-
Kuik een winkelhaakboerderij  
aan de Oude Bildtdijk (nu 435). 
 
 

 
 
 
 
 
 
In 1787 kreeg de boerderij 
een gevelsteen met het wapen 
van de Jelsumer tak: in zilver 
en blauw, en met een trotse 
Friese ‘eigenerfde’ adelaar.  



In 1854, na de eerste akker-
bouwcrisis, heeft Arjen Boyens, 
de grootvader van Jan Wasse-
naar, het bedrijf verbouwd tot 
rundveefokkerij. Er kwam  
ook een tweede gevelsteen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
XII. Arjen B. Wassenaar 
 (1811-1879) 
XIII. Nanne A. Wassenaar 
 (1845-1904) 
XIV. Jan N. Wassenaar  
 (1890-1958) 



Jan Wassenaar, hier als  
scholier, was de jongste  
zoon van de veefokker  
Nanne Arjens Wassenaar  
en diens tweede vrouw. 
 
Jan had twee oudere broers 
(Arjen en Fokke), een oudere 
zuster (Janke) en een oudere 
halfbroer (Atze). De moeder 
van Atze was in 1870 overleden. 
 
Atze studeerde een blauwe 
maandag rechten in Groningen, 
maar was altijd bezig met 
paarden. Achter zijn villa 
Huis de Wolf in Haren legde 
hij zijn eigen drafbaan aan. 
 



De broers Arjen, Fokke en Jan Wassenaar verdiept in het Friesch Landbouwblad 



‘Huis de Wolf’, de villa die Atze Wassenaar in 1891 in Haren (Groningen) bouwde 



Jan trouwde in 1916 met de 
dochter van een herenboer 
uit Stiens. Hier de trouwfoto. 
 
Rigtje Wassenaar-Boelstra   
was na de Leeuwarder mms  
op kostschool geweest in 
Zwitserland en Engeland. 
 
Ze sprak haar talen en was  
een voortreffelijke gastvrouw. 
 
Met Jan reisde ze de wereld 
af als ambassadrice voor het 
Friese vee. Ze schilderde,  
tekende en filmde veel. 



Een piekfijn beslag Fries stamboekvee van Jan Wassenaar op een provinciale keuring   



In 1954 bestond het Fries 
Rundveestamboek 75 jaar. 
 
Beeldhouwer Gerrit Adema 
maakte op aanwijzingen van 
het bestuur een beeld van de 
ideale Friese koe (‘Ús mem’). 
 
Op 6 september onthulde  
voorzitter Jan Wassenaar 
het beeld op het Zuiderplein, 
vóór het Leeuwarder hoofd- 
kantoor van het ‘Stamboek’. 
 
Tegenwoordig staat de koe 
bij de Harlingerstraatweg.  



Een paar foto’s van Vijverzate  
bij Jelsum, de villaboerderij van 
Jan en Rigtje Wassenaar. Het 
huis staat tegenwoordig leeg. 



Met deze familiefoto (van links: Jan en Rigtje Wassenaar-Boelstra en Neeltje en 
Douwe Hoogeveen-Boelstra) sluiten we onze presentatie af. Hebt u nog vragen?  



VRAAGT U 

 MAAR,  

(VAN)  

WASSENAAR 

! 
FAMILIEDAG 

 

31 MEI 2015 

 

SINT JACOBIPAROCHIE 


