
Hij noemde zich De Haan He called himself De Haan 
 
 

Inleiding 
Ybele Gerrits is de eerste in onze familie die de 
naam De Haan gebruikt. 
Per keizerlijk decreet moest iedereen voor 31 
december 1811 een achternaam aannemen of, als 
men al een achternaam had, deze bevestigen. Velen 
hebben stilzwijgend een familienaam aangenomen 
en zijn niet terug te vinden in de akten van 
naamsaanneming. Als, zoals men aanneemt, alle 
akten in Friesland bewaard zijn gebleven, en we 
vinden geen Ybele Gerrits, dan moeten we wel 
aannemen dat hij zich niet officieel heeft laten 
registeren.  
Misschien dacht hij dat het niet nodig was omdat hij 
al een achternaam had. In 1803 wordt de naam nog 
niet genoemd als zijn vrouw Hendrikje Johannes 
belijdenis doet

i
. 

Introduction 
Ybele Gerrits is the first one in our family using the 
name De Haan. 
By imperial decree of December 31, 1811, everyone 
had to adopt a surname or, if they already had a 
name, confirm this. Many have tacitly assumed a 
name and are not registered in the records of name 
adoption. If, as is believed that all the registers are 
preserved in Friesland, and we don’t find an Ybele 
Gerrits, then we must assume that he was not 
formally registered. 
 
 
Maybe he thought it was not necessary because he 
already had a name. In 1803 the name is not yet 
used when his wife Hendrikje Johannes professes. 
 

 

 
 
 
Maar als Ybele zelf belijdenis doet in 1805

ii
 wordt hij 

genoemd Ybele Gerrits de Haan, de eerste keer dat 
we de naam De Haan gebruikt zien worden. 
 

But when Ybele professes in 1805 he is called Ybele 
Gerrits de Haan, the first time we see the name De 
Haan is used. 
 

 

 
 
 



In beperkte mate voerden mensen al achternamen 
voor 1811. Dit was in dorpen minder in gebruik dan  
in de steden, waar men zich met meer dan een 
voornaam wel moest onderscheiden van 
naamgenoten. Maar dat zal voor Ybele niet de reden 
geweest zijn, hij was, in die periode, de enige Ybele 
Gerrits in de hele omgeving. 
 
Een maand na zijn geloofsbelijdenis, zal zijn oudste 
zoon Gerrit trouwen met Antje Rudolphus Ritzema. 
De familie van Antje voert al een achternaam sinds 
1650 en eerder. Is het daarom dat Gerrit ook een 
achternaam moest hebben?  
 
Het blijft nog een raadsel, waarom hij toen, juist die 
naam aannam. 
 

To a limited extent, people used surnames before 
1811. This was less in use in villages than in the 
cities, where one had to distinguish himself with more 
than just a first name. But that won’t be  the reason 
for Ybele, he was, at that time, the only one named 
Ybele Gerrits in the whole area. 
 
 
A month after his confession, his eldest son Gerrit 
will marry Antje Rudolphus Ritzema. The family of 
Antje uses a surname already since 1650 and earlier. 
Is that the reason why Gerrit also needed a 
surname? 
 
It still remains a mystery why he at that moment, took 
that surname. 

 
 
 
 

  
twee handtekeningen van Ybele Gerrits 

two signatures of Ybele Gerrits 

 
  



Ybele Gerrits en Hendrikje Johannes 
 
Op 18 januari 1753 wordt in Langezwaag gedoopt
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Ybele, zoon van Gerrit Gerrits en Janke IJbeles. 
 

Ybele Gerrits and Hendrikje Johannes 
 
Ybele, son of Gerrit Gerrits and Janke IJbeles is 
baptized in Langezwaag on January 18th, 1753 

 
 
 
Op 20 mei 1781 wordt in De Knijpe, na drie maal te 
zijn afgekondigd, het kerkelijke huwelijk voltrokken
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tussen Ybele Gerrits en Hendrikjen Johannes. 
Ybele komt dan uit Het Meer, Hendrikjen uit 
Haskerdijken. 
 

After being proclaimed three times the marriage is 
solemnized between Ybele Gerrits en Hendrikjen 
Johannes on May 20th, 1781 in De Knipe. Ybele is 
living in Het Meer, Hendrikjen is living in 
Haskerdijken. 

 
 
  



Van Het Meer naar Nijehaske 
Na hun huwelijk wonen Ybele en Hendrikje eerst in 
Het Meer. In december 1812 verhuizen ze naar 
Nijehaske. Het lijkt erop dat ze daar steeds in 
hetzelfde huis hebben gewoond, in huis nummer 167. 
Bij het overlijden van Hendrikje in 1818 en van 
Ybele in 1840 wordt in beide gevallen hetzelfde 
huisnummer opgegeven. 

From Het Meer to Nijehaske 
After their marriage Ybele and Hendrikje first lived in 
Het Meer. In December 1812 they moved to 
Nijehaske. It seems that they lived in the same house 
all the time, in house number 167. When Hendrikje 
passes away in 1818 and Ybele in 1840 the records 
state the same hiousenumber in both cases. 

 

 
Het Meer rechts op de kaart als ’t Meer; Nijehaske links op de kaart als Nye-Haske 

right on the map Het Meer called ’t Meer, left is Nijehaske called Nye-Haske 
 
Het huis was niet hun eigendom, de memories van 
successie geven aan dat er geen ontroerend goed tot 
de nalatenschappen behoorde

v
. 

 

The house was not their property, the statements of 
succession indicate that there was no realty in the 
inheritance. 

 
 
 
 
Locatie van de brug op de 
tegenwoordige kaart van Heerenveen. 
Nijehaske is niet veel meer dan een 
wijk. 
 
Location of the bridge on a current map 
of Heerenveen, which has totally 
enclosed Nijehaske. 
  



Hovenier, arbeider en bruggenwipper 
Ybele was in januari 1813

vi
 hovenier van beroep, in 

1818
vii

 arbeider, beide te Nijehaske. Blijkbaar 
beoefent Ybele meerdere beroepen tegelijk uit want 
hij is sinds 1816 tot aan zijn overlijden ook 
bruggenwipper van de Terbandsterbrug te Nijehaske. 
 

Gardener, laborer and bridgekeeper 
Ybele was in January 1813 gardener by profession, 
in 1818 laborer, both to Nijehaske. Apparently Ybele 
practiced several professions at the same time 
because since 1816 until his death he is also 
bridgekeeper of the Terbandsterbrug in Nijehaske. 

  
Heerewal met rechts de Terbandsterbrug, (links circa 1750, rechts in 2015) 

Heerewal, the Terbandster-bridge is on the far right (left around 1750, right in 2015) 
 
 
In de Leeuwarder Courant van 16 augustus 1839 
staat de aanbesteding voor renovatie van de brug en 
wordt Ybele, als de bruggewipper, genoemd als 
informant voor het aanbestede werk. Blijkbaar weet 
iedereen waar Ybele woont want er wordt verder 
geen adres opgegeven. 
 

In the newspaper Leeuwarder Courant, on August 
16th, 1839, the call for tender is published for 
renovation of the bridge. Ybele, as the bridgekeeper, 
is named as the informant for the work. Apparently, 
everyone knows where Ybele lives because no 
further address is specified. 

 

 
 
  



 
 

   
Terbandsterbrug met brugwachtershuis (foto 2015) 

Terbandster-bridge with house of the bridgekeeper (photo 2015) 

 
Hiernaast een voorbeeld van een wipbrug.  
Een wipbrug, ophaalbrug, flapbrug of klapbrug is 
een beweegbare brug. Hij gaat open door rotatie 
om een horizontale as evenwijdig aan het water. 
Historisch gezien is de ophaalbrug uit de valbrug 
ontstaan. In tegenstelling tot een valbrug beschikt 
een ophaalbrug over tegengewichten, zodat het 

openen veel minder energie vereist. 
 
An example of a so-called bascule bridge 
A bascule bridge, drawbridge or balance bridge is 
a movable bridge. It is opened by rotation around a 
horizontal axis parallel to the water. Historically the 
bascule bridge stems from the drawbridge. In 
contrast to a drawbridge, a bascule bridge has 
counterweights, so that the opening requires much 
less energy. 
 



Kinderen  
Ybele Gerrits de Haan en Hendrikje Johannes 
kregen vier zonen.  
 
Legenda: 
 geboren 
 gedoopt  
∞  getrouwd  
  overleden  
  begraven  
 

Children 
Ybele Gerrits de Haan and Hendrikje Johannes 
had four sons.  
 
Legenda: 
 born 
 baptized 
∞  married 
  death 
  burial 
 

1. Gerrit  
Gerrit Ybeles de Haan  Het Meer 18-02-1782  De Knijpe 05-06-1785
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  Het Meer 16 juni 1835 

∞ Oudeschoot 19 mei 1805 met  
Antje Rudolphus Ritzema,  Kollum feb 1778  Heerenveen 1 aug 1847 
 

    
 

 
 
Gerrit en Antje woonden in Het Meer, huis nummer 
7. Gerrit was van beroep arbeider. 
 
Antje doet op 4 nov 1820 belijdenis

ix
 in Het Meer. 

Antje verhuist naar Heerenveen op 28 dec 1843. Tot 
haar overlijden in 1847 is zij daar van beroep stijfster. 
 
 

Gerrit and Antje lived in Het Meer, house number 7. 
Gerrit was laborer by profession. 
 
Antje confesses on November 4

th
 in Het Meer. Antje 

moves to Heerenveen on December 28
th
, 1843. Until 

her death in 1847 she worked there starching 
clothes. 

  



2. Johannes 
Johannes Ybeles de Haan Het Meer 7 mei 1785, De Knijpe 5 juni 1785

x
  Lemmer 4 juni 1829  

∞ Nijehaske 21 januari 1813 
Tijske Zakes Kromhout AEngwirden 13 sept 1791,  Heerenveen 9 okt 1791  Heerenveen 17 apr 1822 
 

 
 
Gerechtsdienaar 
Johannes woonde in januari 1813 in Nijehaske. 
Vanaf 1815 staat hij te boek als gerechtsdienaar te 
Heerenveen. Bij zijn overlijden in Lemmer is hij 
dijkwerker van beroep, terwijl hij nog steeds woont in 
Heerenveen. 
Als gerechtsdienaar wordt hij genoemd

xi
 : 

 

Servant of the law 
Johannes lived in Nijehaske in January 1813.  
From 1815 he is on record as servant of the law in 
Heerenveen. On his death in Lemmer he is dike 
worker by profession, although he still lives in 
Heerenveen. 
As a servant of the law he is mentioned: 
 

1815 - Haan de Johannes IJbeles,  hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand 
November wegens weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. (1) 

1815 - Haan de Johannes Ybeles Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van 
Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de 
Gratie Gods Prince van Oranje enz. (11) 

1824 - Haan de Johannes IJbeles opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts 
Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste 
kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. (5) dossier 
(11) 

1824 - Haan de Johannes IJbeles te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der 
gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal  
(5) 

1824 - Haan de Johan Ybeles, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde 

kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. 

 
Gerechtsdienaren waren in eerste instantie bedoeld om voor de gerechtshoven te werken 
zoals het bewaken van de orde in de gerechtszalen en het vervoeren van gevangenen; zij 
hadden geen opsporingsbevoegdheid, droegen geen uniform werden niet beëdigd en 
hadden vaak een bijbaantje omdat ze niet genoeg salaris kregen voor zichzelf en hun 
gezinnen. 
Nu was het de bedoeling dat zij ook een deel van de politiedienst zouden gaan uitvoeren. 
Eigenlijk ging het hier dus om een lapmiddel totdat er een betere oplossing was gevonden. 
Natuurlijk konden de gerechtsdienaren al het politiewerk boven de grote rivieren niet alleen 
aan. In de Franse tijd was er nog een politieorganisatie ontstaan die de veldwacht werd 
genoemd. Veldwachters waren politiemannen die dienst deden in de kleinere gemeenten

xii
. 

 
 
Servants of the law were initially intended to work for the courts as guarding the order in 
the courtrooms and transporting prisoners; they had no investigative powers, they had no 
uniform, were not sworn in and often had a part-time job because they did not get enough 
salary for themselves and their families. 
Now it was the intention that they would perform part of the police tasks.  So basically it 
was in fact a stopgap until a better solution was found. 
Of course the servants of the law could not handle all the police work in the northern part 
of Holland. During the French occupation, there had arose a rural police organization. 
These rural policemen only served in the smaller municipalities. 

 

  



3. Wybe 
Het Meer 12 sept 1788, De Knijpe 26 oktober 1788  bij/near Marienburg, Pommeren, Polen circa 1814 
 

 
 
Dienstplicht 
Wybe is loteling voor de lichting militaire dienst 1808 
in de mairie Haske; hij gaat op 12 april 1811 in dienst 
en wordt ingedeeld bij het 33

e
 regiment lichte 

infanterie (jagers), 1
e
 bataljon, 3

e
 compagnie. Hij 

wordt in november 1813 en eind 1814 vermist, 
volgens de ene bron was zijn laatste bericht van 30 
mei 1812 en volgens de andere 12 mei.1812 uit 
Marienburg

xiii
. 

Wat er gebeurde tussen mei 1812 en november 1813 
is onbekend. Napoleon was op weg naar Moskou. Is 
Wybe daar ooit geweest? Was hij nog bij de 
terugtocht via Smolensk ? Is hij bij Krasnoi geweest 
en sneuvelde hij daar? Of was hij één van de 78 
overlevenden ? Heeft hij dan de Berezina bereikt en 
overleeft ? Vragen waarop geen antwoord meer zal 
komen. 
 

Concription 
Wybe drew for the 1808 batch of military service in 
the municipality Haske; he enlists on April 12

th
, 1811 

and is assigned to the 33rd regiment of light infantry 
(chasseurs), 1st Battalion, 3rd Company. He went 
missing in November 1813 or at the ending of 1814, 
according to one source, his last message was on 
May 30

th
, 1812 and according to the other May 

12
th
,1812 from Marienburg. 

What happened between May 1812 and November 
1813 is unknown. Napoleon was on his way to 
Moscow. Has Wybe ever been there? Was he still 
there in the retreat from Smolensk? Has he been in 
Krasnoi and was he killed there? Or was he one of 78 
survivors? Has he reached the Berezina and 
survived? Questions to which no answer will come. 
 

 
 
Jager van het 33e regiment lichte infanterie 
17 november 1812 betekent het einde van het 33e regiment lichte infanterie 
te Krasnoye. Het werd door maarschalk Oudinot, die de Nederlanders niet 
mocht, op een onmogelijke plaats tegen de Russen ingezet. Van de 830 
man bleven er slechts 78 over, waarvan 25 ongedeerd. Ook in dit regiment 
dienden veel noorderlingen

xiv
. 

 
 
 
Chasseur 33rd Light Infantry regiment 
November 17

th
, 1812 marks the end of the 33rd regiment of light infantry at 

Krasnoye. It was by Marshal Oudinot, who did not like the Dutch, that they 
were deployed at an impossible place against the Russians. Only about 78 
of the 830 men survived, of which 25 are unharmed. This regiment had 
many men from the northern parts of Holland. 
  



Leger Napoleon na Moskou in 1812 
18 oktober Moskou,  
9 november Smolensk,  
11 november op weg naar Minsk,  
15-18 november slag bij Krasnoye,  
26-29 november slag bij Berezina 
 

Army of Napoleon after Moscow in 1812 
October 18, at Moscow 
November 9, at Smolensk 
November 11, on the way to Minsk 
November 15-18, battle at Krasnoye 
November 26-29, battle at Berezina 

 

 
  



4. Minze 
Het Meer 5 mei 1794, De Knijpe 1 juni 1744  na 1818 
 

 
 
Dienstplicht 
Minze gaat niet in militaire dienst. 
Gosse Dirks Calsbeek is blijkbaar de 
plaatsvervanger van Minze Ybeles de Haan want hij 
staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 
completering van het contingent der Landmilitie van 
het Arrondissement Heerenveen nog mochten 
vertrekken van Akkrum, in 1814
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Consciption 
Minze did not serve in the military. 
Gosse Dirks Calsbeek is apparently the substitute 
for Minze Ybeles de Haan because he is mentioned 
on a list of persons who still could leave Akkrum in 
1814 in order to complete the quota of the country 
Militia District Heerenveen  

 
Varensgezel 
Er is verder weinig te vinden over Minze.  
In 1815 is hij als stuurman te vinden in 
scheepsverklaringen

xvi
, over een mislukte reis van 

Amsterdam naar Stettin. 
Dan in 1818 vinden we hem voor het laatst als 
varensgezel

xvii
, bij het overlijden van zijn moeder. 

In 1840, bij het overlijden van zijn vader wordt hij niet 
genoemd in de memorie van successie. Dit zou er op 
kunnen wijzen dat hij dan al is overleden. 
 
 

Sailor 
There is little else we know about Minze.  
In 1815 he can be found as steersman in ship's 
certificates about a failed trip from Amsterdam to 
Stettin. 
In 1818 we find him for the last time being a sailor 
when his mother.passes away. 
In 1840, at the passing away of his father, he is not 
mentioned in the statement of succession. This may 
indicate that he already passed away. 
. 

 

Zeilboot type tjalk 

Sailing barge type ‘tjalk’ 
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Minuut-akten 1815  
Notaris: Jacob Hanekuyk, Kantoor: Harlingen III, Bron: Notarieel archief,  
Soort registratie: Akte Notarieel archief, Datum: 11-02-1815 
Soort akte: scheepsverklaring 
Vermeld   Minse Ibeles de Haan wonende te Heerenveen 
Vermeld   Hermanus Gerrits  Nijland wonende te Veendam 
Vermeld   Gerrit Theunis  Nijland wonende te Veendam 

 

Minuut-akten 1815  
Notaris: Sjoerd Simons Wijma, Kantoor: Harlingen I, Bron: Notarieel archief 
Soort registratie: Akte Notarieel archief, Datum: 25-03-1815 
Soort akte: verklaring 
Vermeld  Minse Ybeles de Haan wonende te Heerenveen 
Vermeld  Herman Gerrits Nijland wonende te Veendam 
Vermeld  Gerrit Tonjes Nijland wonende te Veendam 

 
 
Deze twee notariële akten hebben betrekking op een 
reis met de tjalk “Vrouw Catharina”. Minse is 
stuurman. Begonnen werd op 14 november 1814 met 
laden in Amsterdam. Op 20 november zeilde men uit 
richting Stettin. Maar als geprobeerd wordt om bij 
Ameland de Noordzee op te gaan is het weer erg 
slecht. Ze moeten terug naar Harlingen voor 
reparatie. Een tweede poging loopt nog slechter af, 
het schip raakt lek en in Harlingen wordt de lading 
gelost, het was toen ondertussen al 19 maart 1815. 

These two notarial deeds refer to one and the same 
trip with the barge “Vrouw Catharina”. The ship is a 
Dutch type ‘tjalk”. Minse is steersman. November 
14

th
, 1814 loading was started in Amsterdam. On 

November 20
th
 they salied out to Stettin. However, 

there is a severe storm when they try to pass 
Ameland into the Northsea. They have to return to 
Harlingen for repairs. A second attempt ends even 
worse, the vessel becomes leaky and they have to 
unload the cargo in Harlingen. Meanwhile it is March 
19, 1815. 

  



Nog om uit te zoeken / still to sort out : 
1. Hendrikje Johannes  : namen ouders, geboortedatum/plaats 
2. Schoterland DTB 608 trouw inschrijving 19 mei 1805 Johannes x Antje Ritsma; gebruikt hij de naam De Haan 

dan al? 28 april 1805 is de eerste afkondiging 
3. Documenten bij Anton Musquetier opvragen tav Johannes als gerechtsdienaar 
4. Documenten bij Anton Musquetier opvragen tav Minze’s vervanging door Gosse Dirks Calsbeek 
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 DTB 606 lidmatenregister Hervormde gemeente De Knipe en Het Meer 1772-1857 
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 DTB 600 lidmatenregister Hervormde gemeente Heerenveen 1772-1850 
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 DTB 562 register gedoopten Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwolde 1723-1811 

iv
 DTB 605 register huwelijken Hervormde gemeente De Knijpe  (Nieuw Brongerga) 1772-1811 

v
 Memories van successie Kantoor Heerenveen 1818-1927; dagregisternummers 262 en 436 

vi
 huwelijkakte zoon Johannes 

vii
 overlijdensakte vrouw Hendrikje 

viii
 DTB 604 register dopen Hervormde gemeente De Knijpe  (Nieuw Brongerga) 1740-1811 
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 DTB Lidmatenregister Hervormde Gemeente De Knipe en Het Meer, 1772-1857 
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 Politieacademie www.politieacademie.nl  

xiii
 Tresoar, soldaten onder Napoleon, lijst van vermisten 
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 J.A. Paasman, Friezen onder Napoleon www.friezen-onder-napoleon.nl  
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 Anton Musquetier, www.altijdstrijdvaardig.nl  

xvi
 : Scheepsverklaring; definitie: het bij het einde van een reis door de gezagvoerder van een schip afgelegde 

verklaring; toelichting: bij schade aan schip en-of lading dient hij binnen 48 uur na aankomst in een haven een 
scheepsverklaring af te leggen bij een notaris of bij de Nederlandse consul. 
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