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Gerardus Raphanus Radijs 
 
 
Geboren: ? 

Overleden: 1605 

 

Predikant te: 1581-1601: Marssum 

 

Geschriften: Onbekend 
 

 
Levensbeschrijving 

De geboortedatum van Gerrit Robberts Radijs, ook genoemd Gerardus Raphanus 
of Gerrijt Radijs, is onbekend. Hij werd predikant van Marssum vanaf 1581, en 
ging in 1601 met emeritaat. In 1605 is hij overleden te  Leeuwarden en ligt be-

graven te Leeuwarden in de Jacobijne kerk (plaats 153 regel 22, G --- (= ook 
146 regel 21, Ga5)).  

 
Hij was eerste deurwaarder van den Hove Leeuwarden. Hij bleef in verband met 
oorlogsgevaar voor de spanjaarden niet in Marssum wonen maar in Leeuwarden. 

In 1592 oordeelde de Synode hem zwakzinnig en ongeschikt voor de dienst. Als 
emeritus kreeg hij in 1606/1607 150 cg.  

In de Jacobijnekerk is het graf nog aanwezig. Dit is een afgesleten en beschadig-
de zerk (75 x 75), met aan de bovenkant een tekstvak. Daaronder hangende aan 
een ring aan een lint een onherkenbaar alliantiewapen, met liefdeslinten met el-

kaar verbonden. 
 

NB. 1581. Gerardus Raphanus of Gerrit Radijs. De Synode oordeelde in 1592, dat 
hij wegens zware passien de kerk niet langer kon bedienen en men bij Gedepu-
teerde Staten om een jaarlijks pensioen aanvraag zou doen, het welk niet spoe-

dig geaccordeerd werd, want den 20 Augustus 1601 werd een uit de Gedepu-
teerde Staten gecommitteerd, om zich te informeeren nopens den ouderdom van 

den predikant te Marssum en vermogendheid des dorps, of hij als emeritus aan-
genomen kon worden; en eerst den 11 Junij 1602 werd hij als zoodanig aange-
nomen; naderhand overleden zijnde, is hij in de Groote Kerk te Leeuwarden be-

graven. 
De gemeente van Marssum is gelast binnen 6 weken een ander predikant te ver-

kiezen den 21 Junij 1602; 3 weken uitstel tot de verkiezing gegund den 30 Au-
gustus (Burmania) door Gedeputeerde. 

 
Gerrit Radijs hertrouwt (2) “te Leeuwarden den laatsten februarij 1601 Mr. Ger-
ryt Radijs, dienaar des godt woords tot Marssum en Rins Harmensdr. Worden de 

proclamtien hunder egt gegundt. Uit zijn 1e huwelijk: Gerit, Otto, Willem en Cor-
nelis alsmede de dochters Hester en Hilcke”.  

 
Gerrit Radijs trouwt met Auckjen Riskesdr Ammama. 
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Met hartelijk dank aan Martijn Zwebe, afstammeling van Gerrit Radijs, die de 

gegevens voor deze levensbeschrijving aanleverde. 
 

Bronnen 
1. Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde 

Gemeenten van Friesland, ds. T.A. Romeijn. 


