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Klaaikluten
Nijsbrief fan de Stifting ArgHis

Ofbylding fan Wjelsryp troch in ûnbekende tekener (±  1750). Printkabinet Frysk Museum
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Fan de redaksje
 
Wêr’t minsken wurkje, wurde flaters
makke. Sa is ek mei dizze nije redaksje en
foarmjouwer. It foarige nûmer hie in oantal
missers yn opmaak en print.  Der stie
“Jiergong 4” ynstee fan “ Jiergong 5” en
“Arghis” ynstee fan “ArgHis” ensf.  In stik
út de bylagen fan Jelle Miedema syn artikel
oer de Wynia’s wie net ôfdrukt. Dat fersin
ha wy no ek goedmakke. Mar hawar, it kin
de master misse!
Yn dit tredde nûmer fan jiergong 5 ha wy in
bont ferskaat oan nijsgjirrige artikels. Jelle
Miedema iepent mei in bysûndere moeting
yn Nieuw Guinea. Hessel Fluitman fertelt
nijsgjirrige saken oer it Blauwpandakhûs
oan de Slachtedyk en  Siebe Haven hat
ûntdutsen sûnt wannear de toer fan
Wjelsryp “dûknekkich” is. Dan folget der
in mânsk artikel fan Simon Schaafsma dy’t
besiket syn foarâlder Simon Dauwes te
pleatsen tsjin de eftergrûn fan it Roomsk
fermidden yn en om Reahûs. Flippus
Breuker jout in transkripsje fan in
deiboekferslach fan Bauke Franzen Fopma
oer de reboelje yn 1787 yn Frjentsjer. Theo
Kuipers hat yn it Ryksargyf fjouwer listen
fûn oer de foarming fan it nije grietenij
bestjoer yn 1816. Genôch om mei de
krystdagen in pear noflike oerkes te
hawwen.
Tank oan de skriuwers foar harren
bydragen. Wy hope dat we sa stadich oan
wat in feste ploech fan skriuwers krije sa
dat we eltse kear in aardich blêd meitsje
kinne. Bydragen foar it folgjende nûmer
ynstjoere foar 1 maart 2002, lefst mei
dúdlike yllustraasjes op skiif of
e-mail (tkdeponge@planet.nl ) nei
redaksjelid Theo Kuipers.

Flippus Breuker en Theo Kuipers
.
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Troch: Jelle Miedema

Dit stikje is in útstapke tuskentroch - in
ferslach fan in reis troch de tiid wêrfan it
begjin en ein, neist de reizgers sels, nau
ferbûn binne mei Littenseradiel.

Foarhinne hiene myn âlden, Leendert en Gryt
Miedema-Risselada, yn Wommels in partikuliere
útlienbibleteek, letter opgongen yn in ‘Stifting
Algemiene Biblioteek foar Hinnaerderadiel’. Foar
dy eigen bibleteek hellen wy as bern nije boeken út
Boalsert, Frjentsjer of Snits, mar begjin jierren
sechtich moasten wy foar de nije bibleteek op in
middei nei Itens ta. Wat wie it gefal?
Itens hie in nije Meniste foargonger krigen,

ds. Marcus, en dy hie ek in protte boeken. Om
koart te gean, hy stelde syn boekenbestân
beskikber foar útlien en myn jongste suster,
Nynke, en ik - yntusken Mulolearlingen - krigen
de taak earst mar ris in ynventarisaasje te meitsjen
fan wat der allegearre oan boeken wie. Foar ús
waard dat sawol in ynspannende as spannende dei.
Behalve dat we dominy en mefrou wol apart fûnen,
hiene se ek bysûndere boeken. Dat wol sizze, in
soad boeken oer Nij-Guinea mei dêryn tige
nijsgjirrige yllustraasjes. Mar al mei al waard it
neat mei dy útliening en de Itens-dei sakke yn ‘e
rin fan ‘e jierren djip wei yn it ûnthâld.

De wrâld is rûn
Fan Itens oant Teminabuan

De âlde Meniste pastorije fan Itens
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wiene. Neffens de manlju hie hy it bestien om
eigenhannich in inisjaasjehûs foar jonges ôf te
brekken en neffens de froulju hie sy de gewoante
hân, as les yn hygiëne, om har bleat yn ‘e rivier te
baaien [se dogge dat dêr op ferskillende tiden en
plakken, manlju de stream op en froulju de stream
ôf, mar wol mei noch wat klean oan].

Elkenien wie it der oer iens: “Dua-dua luar
biasa” (beiden wiene se bûtengewoan). En
ynienen realisearre ik my dat dizze ‘Markoes’ en
syn frou de dominy en mefrou Marcus fan Itens
wêze moasten. En ek realisearre ik my doe dat
myn earste kennis-makking mei Nij-Guinea yn
Itens lei. Yn it tige waarme Teminabuan gie it my
kâld oer de lea; ik wie efkes werom yn de
moarmeren gong fan de âlde Meniste pastorije fan
Itens.

Tweintich jier letter (yn 1995) moast ik opnij nei
Nij-Guinea ta en ûnder oaren wer nei Teminabuan,
no om dêr in oankommend wittenskipper, ek
antropolooch, by syn fjildwurk te begelieden.
Troch tige wiet waar en minne ferbiningen bleau
ik hingjen yn de stêd Sorong, oan de uterste west-
punt fan ‘e Fûgelkop, mar ik waard dêr opfongen
troch in my ûnbekende man út, al wer,
Teminabuan. Hy wie it plysjekantoar ynrûn,
tafallich op it momint dat ik dêr myn papieren
regelje moast, en út it petear dêr oer it doel fan
myn reis makke hy al gau op dat ik de begelieder
wêze moast fan dy jonge antropolooch yn
Teminabuan. No, dy kende hy ek hiel goed want
dy hie by him yn ‘e kost west. Koartom, we wiene
al hast in bytsje famylje en ik moast en soe mei
foar in miel iten nei syn skoansuster yn Sorong.

Dat ik mei nei dy skoansuster. Dêr wachte in nije
ferrassing. Sy bliek krekt de deis tefoaren troud te
wêzen mei in âld-buorman fan 15 jier lyn (út
Manokwari, 300 km fierderop). Mar amper fan de
fernuvering fan dat wersjen bekommen folge noch
ien. Want wa kamen dêr oan setten: dominy en
mefrou Marcus “út Itens” (yntusken te
Amersfoart). Se koenen my fansels net werom, mar
ik harren wol. Uterlik wiene se net iens sa folle
feroare. Boppedat, beiden hiene se noch altyd it

Ik meitsje no in sprong yn ‘e tiid. Nei de Mulo yn
Wommels, de HBS yn Snits en de Ryksuniversiteit
yn Grins, kaam ik as antropolooch telâne op it
saneamde Fûgelkopskiereilân fan it eartiids
Nederlânsk Nij-Guinea (nei 1962 Irian Jaya, no
Papua). Myn earste reis dêr gong yn 1975 nei
Teminabuan, in doarp oan de súdwestkust, om fan
dêrút in toernee te meitsjen nei it binnenlân. It wie
allegearre noch wat frjemd, mar dat duorre net
lang. Nei oankomst mei de CESSNA (type
reklamefleanmasine) wie ik ûnderweis nei it doarp
al in âld DAF (grif noch út ‘e Nederlânske tiid)
tsjinkommen en yn it plak sels krige ik kofje mei
dêrby molke út in blikje mei dêrop de Fryske
flagge.

Mar dat wie noch mar it begjin. Myn gasthearen
woene witte wêr’t ik wei kaam en ik hoegde mar
te wizen op it blikje, of it wie al: “Ah, dari tanah
susu bendera” (...út it lân fan de molke mei de
flagge). No, dan koe ik ek fêst wol harren eartiidse
dominy “Markoes”. Dy namme sei my op dat stuit
neat, mar de Papua’s rekken oan ‘e praat oer hoe
bysûnder harren dominy ‘Markoes’ en net minder
syn frou, ek noch wol in dokter, wol net west

De ‘Frisian Flag’ yn Teminabuan (1975)
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wurd en it werwurd, gauris tagelyk. No ja, der wie
ek hiel wat te fertellen. It wie harren lêste reis nei
Nij-Guinea en se wiene ek ûnderweis nei
Teminabuan. En doe wie it myn beurt. Ik koe
harren fernije dat ik jierren lyn ek yn ‘e Fûgelkop
wurke hie, mar ek dat ik noch mear jierren lyn foar
it earst mei Nij-Guinea yn ‘e kunde kaam yn
Fryslân en wol yn de Meniste pastorije fan Itens.
Doe wie it efkes stil, mar net lang. Dizze kear
naam ds. Marcus allinnich it wurd en syn kom-
mentaar wie koart en dúdlik: “Nou Miedema, dan
is die reis naar Itens destijds tenminste niet voor
niks geweest”.

De lêste DAF op Nij-Guinea
(foto: Jelle Miedema, Teminabuan 1975)

Flippus Breuker
eare mei hege
ûnderskieding
Op tiisdei 11 desimber naam ús bestjoers- en
 redaksjelid Flippus Breuker ôfskie fan syn baan as
bysûnder heechlearaar Frisistyk oan de universiteit
fan Leien. It wie in bysûndere dei mei in fjouwer-
tal nijsgjirrige lêzingen, de presintaasje fan in bun-
del poëzij mei 10 gedichten fan sawol Breuker as
fan syn freon Willem Abma. De lêzingen syklus
waard ôfsletten mei in ôfskiedsrede fan Breuker
sels. As leste krige boargemaster Liemburg it
wurd. Sy hie spesjale tastimming frege oan de
boargemaster fan Leien om Breuker mei
amtskeatting om, op frjemd grûngebiet, ta te
sprekken. Sy spruts Breuker as ienichste ta yn it
Frysk – se hie foar net Frysk fersteanders 25 oer-
settingen meinommen – en einige har taspraak mei:
“It hat Hare Majesteit de Keninginne hage om jo
te beneamen ta Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw”.
It sprekt fansels dat it bestjoer fan de Stifting
ArgHis felisitearet Breuker mei disse
ûnderskieding. De hoop útsprekke dat er noch faak
wat skriuwe sil (foar Klaaikluten) hoege wy net.
Sûnens útsûndere is dat in wissichheid.
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Troch: Hessel Fluitman

Aan de Slachtedyk onder Boazum ligt
een nieuw Blaupandykhûs. Na de
schoorsteenbrand is nu een splinternieuw
dijkhuis opgebouwd dat uiterlijk weinig
verschilt van het oude Dijkhuis. In plaats
van drie ramen in de voormuur, zijn er
nu vier en het dak is iets hoger opgetrok-
ken, zodat er een beloopbare zolder is
ontstaan. Achter het huis werd een uit-
breiding gepleegd, waarin de keuken is
geplaatst. Het geheel kon ook nog een
stukje naar achteren worden gesitueerd.
Op de plaats van de oorspronkelijk dub-
bele woning is nu een gerieflijke eigen-
tijds onderdak gerealiseerd.

Kees Verwey
In 1966 trokken de laatste permanente bewoners
weg en vanaf 1969 tot ongeveer 1996 was het de
tweede woning van Kees Verwey, fotograaf/verko-
per in Amsterdam.
Sinds zijn overlijden is het huis al weer twee keer
van eigenaar veranderd. Het is november 1999
afgebrand en in 2000 herbouwd. Het wordt nu ook
weer permanent bewoond. Niet door twee gezin-
nen, zoals vroeger zo vaak het geval was, maar
door één echtpaar. De leefruimte die men zich te-
genwoordig wenst, is belangrijk groter dan vroe-
ger. Met de aanbouw achter het huis, is in het
Blaupandykhûs het territorium voor een gezin
meer dan verdubbeld.
De huidige eigenaar heeft bij de afbraak zoveel
mogelijk materiaal uit het oude huis gered, met het
doel dat opnieuw te gebruiken. Bij de herbouw
zijn bijvoorbeeld de oude delen die oorspronkelijk
op de zolder lagen, daar nu zoveel mogelijk weer
gebruikt. De oude bedstede wordt ook voor zover

mogelijk, weer in ere hersteld, zij het waarschijn-
lijk als kast. Het is leuk om te zien dat de schuur
die Kees Verwey destijds aan de oostkant, achter
in de tuin heeft laten zetten in plaats van het oude
verzakte hok, nog steeds in volle glorie aanwezig
is, mèt ûleboerd waarin het wapen van Amsterdam
is verwerkt. Wat ook een aardige geste is, is het
feit dat de vier tegeltjes met de naam van het huis
opnieuw en nu ingemetseld, in de voorgevel zijn
opgenomen. Kees Verwey had ze áán de muur
bevestigd, maar op een gegeven moment waren ze
verdwenen.

Hoe ziet de geschiedenis van dit Dijkhuis er uit? In
het Slachtenummer van Klaaiklúten (het tweede
nummer van jaargang 4, 2000) heeft Breuker de
oudste signalen over dit huis weergegeven. Aan-
vullend hierop gegevens, uit de 19e en 20e eeuw.
Uit de archieven, het bevolkingsregister van
Baarderadeel en de kadastrale boeken, zoals die in
het gemeentearchief van Littenseradiel liggen,
komt het volgende beeld te voorschijn.

De bewoning.
De eerste signalen van bewoning uit die tijd zijn te
vinden in de neerslag van de volkstelling van 1830.
Het Blaupandykhûs werd toen in tweeën bewoond.
Op 25a het gezin van Tjipke Murks Zijlstra, gebo-
ren te  Oosterend en op 25b dat van Pieter
Hendriks Giessen, uit Wijtgaard. Waarschijnlijk
arbeiderswoningen voor knechten van een boer in
de buurt. In dit geval zal het van de boer op de
Slachtedyk 4 zijn, omdat die de eigenaar was.
In 1850 is de Familie van Giessen de hoofd-
bewoner op 25. Naast hen woont Jelle Reinders
Wieringa met zijn vrouw en de kinderen Reimer en
Sjoeke. In 1860 wonen de beide gezinnen er nog
steeds. In 1890 woont Piet van Giessen nog altijd
op 25. Vanwege het gebrek aan vernummerings-
lijsten in de 19e eeuw is (nog) niet na te gaan wie
er vanaf dat moment tot  ±1929 in het

Het Blaupandykhûs te Boazum
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Blaupandykhûs woonde. Het is volgens de
woningkaart, vanaf 1929 tot in ongeveer 1966 wel
een beetje een doorgangshuis geweest.
Vanaf ongeveer ±1952 wordt het evenals in de 19e

eeuw, in tweeën bewoond tot in ongeveer 1960.
De oorspronkelijke bewoner verhuist dan en zijn
huis wordt bij de afgescheiden woning getrokken.
Tot ongeveer 1966 blijft het dan nog bewoond.
Zoals al gememoreerd is het vanaf die tijd een zo-
genaamde tweede woning, of weekendhuisje.

De eigenaren
In de Oorspronkelijke aanwijzende tafel staat dat
de tuin van het dijkhuis vóór 1835 van Durkjen
Harmens van Dijk was. Haar vader Harmen
Klazes van Dijk was eigenaar van het huis bij de
tuin. Hij kwam oorspronkelijk van Looyenga.
Durkjen trouwde in 1832 met Pieter Hessels
Wiersma. Haar vader was toen ook eigenaar van
boerderij 26 (Slachtedyk 4) en staat in de trouw-
akte te boek als boer te Bozum.  Als de kadastrale
boeken worden opgemaakt, we schrijven dan
1835, blijkt dat Harmen Klazes boer te Sneek is.
Waarschijnlijk heeft hij in 1832 plaats gemaakt
voor het bruidspaar. 1  Van 1838 tot in 1863 was
Oege Watzes van der Weide, boer te Lions, de
eigenaar. Hij kocht het dijkhuis van Harmen
Klazes van Dijk, de tuin van diens dochter. Hij
houdt het 25 jaar in eigendom en verkoopt het dan
weer (terug) aan Pieter Hessels Wiersma. Zo
kwam de dijkwoning in 1863 dus opnieuw in de
familie Wiersma-van Dijk.

Herbouw
In 1871, staat in het kadaster, vindt er amotie en
slechting plaats, met andere woorden het werd het
jaar ervoor afgebroken. Doordat er in die tijd vrij-
dom van belasting wordt aangevraagd, weten we
dat het huis weer wordt opgebouwd. Omdat er niet
in gewoond kon worden, kon die vrijdom van be-
lasting voor het huis worden aangevraagd. Al in
januari 1869 wordt hier door Pieter Hessels aan
Burgemeester en Wethouders van Baarderadeel om
verzocht. Het college geeft welwillend toestem-
ming, “... onder voorwaarde, dat de vensters aan
de weg niet worden gesloten met naar buiten
openslaande luiken”. Deze hele operatie is in

1872 afgerond, omdat de vrijdom van belasting in
1873 wordt opgeheven.
Was het huis vóór die tijd belast met 36 gulden, na
1873 werd het ƒ 18,- op het huis en ƒ 18,- op de
tuin. Bij de scheiding in 1887 bleek het ƒ 40,- op
het huis te zijn en net zoveel op de tuin.
In 1887 schrijft Pieter Hessels het Blaupandykhûs
voor de helft over op naam van zijn drie zonen
Harmen, Hessel en Gerrit elk voor 1/6. Echter
omstreeks 1889 wordt het huis beschreven op
naam van zoon Hessel Pieters Wiersma. Het
blijft dan tot in 1926 op naam van hem staan en na
zijn overlijden op naam van zijn vrouw Riemke
Pieters en dochter Sybetje Hessels.

Beleggers
Dat jaar wordt het huis aan de Slachte overge-
schreven op naam van de NV de Landbouw-
onderneming “Stania” te Leeuwarden. Van
1926 tot 1937 eigenaar.
“Stania” is/was een agrarische onderneming die
niet alleen land in eigendom had, maar voorheen
ook terpafgravingen heeft gepleegd. Ze verwierven
met name aan het eind van de 19e eeuw veel gron-
den, toen hier een crisis in de veeteelt heerste.
Waarschijnlijk gingen toen vele boeren failliet
De onderneming had vanaf 1912 bezittingen in  de
kadastrale gemeenten Baard A en E, respectieve-
lijk in Winsum  en in Boazum. Bij elkaar besloeg
dat ruim 133 ha. Voor wat betreft Boazum was de
NV eigenaar van het grondgebied van de boerde-
rijen die nu door de families Bakker en Stenekes
(Makkum 2 en 4) worden bewoond. In 1926
groeide dit bezit nog uit tot ongeveer 141,5 ha. Dit
kwam doordat ons Blaupandykhûs: de kadastrale
nummers Baard E 702 en 703 en de percelen 237
en 238, het weiland er tegenover, dat jaar in het
bezit van deze onderneming kwamen. (Uit het
kadaster blijkt en passant, dat de boerderij van De
Boer, Hegedyk 2, bij de Indyk, in 1926 is her-
bouwd.)
De arbeiderswoning ging in 1937 samen met het
genoemde weiland over in het bezit van: resp.
moeder en dochter Clara Carolina en Clara
Daniële baronesses van Welderen.
Clara Daniële was getrouwd met Mr. Constant
Adolf Baron Bentinck. Zij heeft het waarschijnlijk
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Bij de tekening

De schetsjes van de oude
en de nieuwe situatie zijn
met vriendelijke toestem-
ming van de huidige bewo-
ners uit de bouwvergun-
ning (1999-265) van het
nieuwe huis genomen.
Duidelijk is te zien dat de
woning qua uiterlijk zoveel
mogelijk gelijk gehouden
is (ramen en zijdeuren)
maar de uitbouw aan de
achterkant ook drastisch
uitgebreid
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in 1963 geërfd van haar moeder Jkvr. Clara Caro-
lina Anna Augusta baronesse van Welderen
Rengers.
Clara Daniële verkocht het genoemde geheel in
1964/1965 aan: Wijnand Maria Pon2 . (eigenaar
van 1965 - 1967)
Het dijkhuis werd toen een onderdeel van zijn be-
zittingen hier in Makkum: het was samen met de
boerderij Makkum 2, de boerderij waar de familie
Bakker al ettelijke generaties op woont en werkt,
in bezit van de familie Pon gekomen. Het huis is
hier nog in tweeën beschreven. Baard E 702 en
703. Resp. 472 m² en 288m². Samen 760m².

Tweede woning eigenaars
Pon verkocht het Blaupandykhûs in 1967 aan:
Everhard Hendricus van Kan. (1967 - 1969)
Een journalist die in die tijd in Aartswoud woonde
en daarvoor in Nairobi, Kenia werkte. Hij zal het
al als tweede woning hebben gekocht. Vanaf 1966
werd het al niet meer bewoond. Erg veel anders
dan het open land in Aartswoud, precies onder de
zuidwestelijke hoek van de Wieringermeer, ten
oosten van Nieuwe Niedorp, zal het voor hem hier
niet zijn geweest. Misschien is dat de reden ge-
weest dat hij het in 1969 weer verkocht.
Vanaf dat moment is Kees Verwey. (1969 -
±1996) de trotse bezitter van het dijkhuis. Foto-
graaf en werkzaam in fotozaken. Eerst in Bever-
wijk aan de Groenelaan, later in Amsterdam,
waar hij in de Kalverstraat een fotozaak dreef.
Dit huis, ingebed in de rust van het Friese land,
was voor Kees een geliefde uitwijkplek, ver van de
drukte in Amsterdam. Een zegen en een zorg. Hij
kon hier zichzelf zijn. Hij voelde zich meer thuis
op dit plekje dan in Amsterdam. Hij heeft hier wel
grote feesten gegeven. Bij een van die laatste fees-
ten nodigde hij zoveel mensen uit dat hij uit moest
wijken naar Epema State in IJsbrechtum.  Hij
presteerde het toen met veel plezier om in de uitno-

diging deze State als zijn derde woning aan te mer-
ken.  Dat gaf weer een hoop consternatie wat dan
ook de bedoeling was.
Tijdens zijn afwezigheid werd regelmatig aange-
nomen dat er misschien wel waardevolle zaken uit
het Blaupandykhûs waren te halen. In de regel
kwamen de inbrekers bedrogen uit. Er werden wel
eens cassettes met muziek meegenomen. Al deze
huisvredebreuken gaven hem regelmatig grote
ergernis.

Veranderingen aan het eind van de 20e eeuw
Binnen het kader van de ruilverkaveling zijn de
sloten rond het Blaupandykhûs ruimer rond het
huis gegraven. Mogelijk om de watergang te
verbeteren, misschien ook om de ondergrond van
het huis minder te laten lijden van de diepontwate-
ring. Het is bekend dat de structuur van de grond
door de verlaging van de waterstand verandert,
inklinkt. Als het fundamenten van het huis dit niet
kunnen opvangen, gaat het huis verzakken. Dit is
hier dan ook het geval geweest. Door de sloot ver-
der van het huis af te leggen, probeert men dit pro-
ces tot staan te brengen.
Voor deze uitbreiding bestond het dijkhuis nog uit
twee kadastrale nummers. Na de samenvoeging tot
Baard E 1759 werd het 1150 m² groot. Dat is 400
m² meer dan voor de samenvoeging van de twee
oorspronkelijke kadastrale nummers.
Dankzij deze vergroting van het ‘hiem’ van het
dijkhuis kon na het afbranden in 1999 het huis
ongeveer een meter naar achteren herbouwd wor-
den, met nog een uitbouw naar achteren, zonder
dat het huis te dicht bij de sloot kwam te staan.
Mede daardoor staat het huis nu niet meer zo dicht
tegen de weg. Het oude huis heeft ongeveer 130
jaar weer en wind doorstaan. Het is te hopen dat
deze derde versie van het Blaupandykhûs een even
lang leven beschoren zal zijn.

1.   Durkje Harmens en Pieter Hessels Wiersma waren vanaf die tijd ook eigenaar en bewoner van de boerderij 26. Indien de kleindochter van
Pieter Hessels, Pietje Hessels getrouwd met Gerrit Feites Hofman en haar twee kinderen, die van  ±1916 tot in 1972 eigenaar van deze boer-
derij waren, ook meegerekend worden, was de familie Wiersma gedurende ±140 jaar 5 generaties lang eigenaar van deze boerderij. Volgens
het kadaster (art. 2589) is deze boerderij in 1938/1939 herbouwd en in 1960/1961 weer verbouwd.

2.  “Automobielhandelaar” staat er in het kadaster onder het kopje beroep. Dat is nogal wiedes: iedere jongen die zich  enige tijd bezig houdt
 met de geschiedenis van de automobiel, autofolders verzamelt (gebeurt dat nog?), weet binnen de kortst mogelijke tijd te vertellen dat
Pon de Volkswagens en Porsches al vanaf vlak na de tweede wereldoorlog in Nederland importeert.
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Troch: Siebe Haven

Yn har gedicht “Wjelsryp” neamt Geartsje Dam,
dy’t foar en yn ‘e oarloch ûnderwizeres wie oan de
legere skoalle fan Wjelsryp, it tsjerkje fan
Wjelsryp ‘dûknekkich’. Doe’t Jacob Hepkema om
1900 hinne yn Wjelsryp wie, sei er tsjin de gids út
it doarp:”Dat spitsje is wat gedrukt voor een to-
ren”. “Ja”, sei de gids,”It is hwet doekelhalzig,
mar dat is wol goed, oars kin men al dy toeren ek
net út elkoarren hâlde, as men dy út ‘e fjirte
sjogt”.
Mar wannear is dat spitske op ‘e tsjerke setten en
wêrom stiet de âlde stompe toer, noch te sjen op in
moaie print út likernôch 1750, der net mear?
A.Algra hat der yn diel VI, side 34 fan “De histo-
rie gaat door het eigen dorp” wol in stikje oan
wijd:
“Oorspronkelijk had de kerk een zadeldak-
toren.Volgens overlevering zou die bij volkomen
stil weer zijn ingestort. [krekt as yn Jorwert] In de

Stads- en Dorpskroniek van Wumkes komt een
advertentie van het jaar 1892 voor, waarin aan-
besteed wordt het slopen van de oude toren en het
bouwen van een spitsje op de westergevel.Het
omvallen en het slopen hoeven elkaar natuurlijk
niet uit te sluiten. In de rekenboeken van de kerk-
voogdij kon de heer Bijlsma [haad fan ‘e skoalle
yn dy tiid] van deze afbraak weinig of niets vin-
den. Het sluiten van een vrij grote lening wees er
echter wel op, dat de kerkvoogdij in dit jaar vrij
veel geld moest gebruiken”.

Yn it boek “Minskestriid en Minskelibben”  fan de
koartby ferstoarne Marten L. de Boer  stiet op side
262: “Op in moaie, fredige simmerske dei yn
1892 waarden de Wjelsrypsters slim kjel. De
moaie stompe toer fan de tsjerke stoarte yn.”
En at it ien kear yn ‘e boeken stiet….! Yn 1996
waard de tsjerke fan binnen hielendal ferve. By de

Dûknekkich
Ofbylding fan Wjelsryp troch in ûnbekende
tekener (±  1750). Printkabinet Frysk Museum
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iepening lei in stinsel, gearstald troch de ferver,
mei dêryn wer deselde “oerskreaune” ferkearde
feiten.
Mar neffens my binne de Wjelsrypsters yn 1892
net slim kjel wurden, om’t it spitske doe al sa’n 55
jier op ‘e westgevel fan it tsjerkje stie. De earste
gegevens haw ik yn de tsjerkeboeken fan Wjelsryp
fûn. Yn it tsjerkeboek 1790 – 1846 stie ûnder it
jier 1836 by de post bûtengewoane útjeften it
folgjende:

Wordt gebragt wegens verkogt puin van de
toren de Som van Veertien Guldens zegge……
 ƒ 14,00

By de de post bûtengewoane útjeften yn itselde jier
stie:

Betaald aan P.G.Blaaksma timmerman te
Rauwerd de Som van Zeshonderd Guldens ter
zake reparatie an de kerk en maken der torenspits
te Welsrijp blijkes quitantie No 16
Zegge…… f 600,00

Yn petearen me âlde Wjelsripers, Arend Hanen-
burg (*1903 – † 1988), Doekele Gerbens Lang-
hout (*1907 – † 1995) en Piet Hein Terpstra
(*1916 – † 1991) wie my al wol dúdlik wurden
dat de toer net yn 1892 ynstoart wie. Harren âlden
hienen dat meimeitsje moatten en dy hienen der
noait wat oer ferteld. Arend Hanenburg koe der
noch wol wat oer fertelle. Neffens him wie yn de
earste helte fan de 19e ieu de toer by wynstil waar
ynstoarten. Timmerlju wienen yn de toer oan’t
wurk, mar dy wienen krekt nei hûs om tee. Dat
ferhaal liket in soad op it ferhaal fan Algra, allinne
de tiid ferskilt.
Fierder sneupwurk yn it gemeente-argyf fan
Littenseradiel en yn âlde “Leeuwarder Couranten”
leveren it bewiis dat de toer, nei alle wierskyn, yn
it foarjier fan 1836 ynstoarten is. Op woansdei 11
maaie 1836 is der in gearkomste fan grytman en
Assessoren. As punt 2 stiet yn ‘e oantekens:

“Is door den Heer Grietman voorgesteld om de
Hervormde florenpligtigen van den dorpe
Welsrijp opteroepen, ten einde te delibereren en

besluiten over voorstellen betrekkelijk de her-
stelling der Kerk en wederopbouwing van de To-
ren of het bouwen van een Spits op de kerk te
Welsrijp. Er is ingevolge het voorstel van den
Heer Grietman besloten. En is de Comparitie van
floreenpligtigen bepaald geworden in de Kerk te
Welsrijp, op Woensdag den 25 Mei 1836 des
voormiddags ten 11 ure”.

De Wjelsripers hawwe, yn tsjinstelling ta de
Jorwerters, besletten om de toer net wer op te bou-
wen. Wie it te djoer? Wienen de tsjerkfâden (boe-
ren) te sunich. Wy witte it net.
Yn in ekstrakt út it resolúsjeboek fan it kolleezje
fan deputearre steaten fan Fryslân fan 18 augustus
1836 stiet, dat de jilden fûn wurde moatte:

“1e door eene bijdrage van f 600,- uit de Kerke-
beurs, welke zooveel noodig zullen worden
genegotieerd, 2e door de heffing van eenen
personeelen omslag van f 300,- over de Ingezete-
nen van Welsrijp, en voorts de resterende f 300,-
uit den verkoop eener kleine Klok en vrijwillige
inteekening der Ingezetenen”.

Yn de “Leeuwarder Courant’ fan 5 july 1836
wurdt de oanbesteging bekend makke :

“De KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente
te Welsrijp, en Gecommitteerden daartoe door
floreenpligtigen benoemd, gedenken bij beslotene
briefjes te besteden:
Eene REPARATIE aan de Kerk te Welsrijp, en het
bouwen van een SPITS op de Kerk aldaar, en
zulks met de leverantie van de benoodigde Mate-
rialen. – Zullende het Bestek en de Teekening
dies ter visie liggen in de Herberg te Welsrijp, en
de briefjes vóór of op den 16 Julij 1836 franco
bijden Kerkvoogd GERRIT WIJPKES
WAARDENBURG, te Welsrijp moeten zijn inge-
zonden”.

It is no wol dúdlik dat de Wjelsriper toer net yn
1892 mar yn 1836 ynstoarten is. Spitigernôch haw
ik oant no ta noch net in libben ferslach fine kin-
nen yn de argiven of in krante. Mar wa wit komt
der noch ris sa’n ferslach boppe wetter.
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Hennaarderadeel tijdens de reformatie
Troch: Simon Schaafsma

Kenmerkend voor de kerkelijke geschie-
denis van Hennaarderadeel is de daling
van het aantal   rooms katholieken in de
17de en 18de eeuw. Het verzet tegen de re-
formatie en het verbod op de katholieke
eredienst resulteerde in diverse schuil-
kerken waar het oude geloof stand hield.
In Hennaarderadeel concentreerde zich
dat in de statie (parochie) Roodhuis/
Oosterend. Door de uitgebreide verslag-
geving van pastoorhistoricus Andreas
TIARA 1672-1707 zijn wij goed op de
hoogte van wat destijds gaande was.
In dit artikel zal ik met behulp van mijn
genealogische aantekeningen en de infor-
matie van Tiara een en ander vertellen
over deze periode. Tevens probeer ik enig
inzicht te verschaffen in de ingewikkelde
en verwarrende toestanden die destijds in
Hennaarderadeel plaatsvonden, met
name in de parochie Oosterend.

Dauwe Simons
In verband met mijn genealogisch onderzoek was
ik op zoek naar een voorvader DAUWE SIMONS
(1625-1660). Ik vond hem in Roodhuis. Zijn thuis-
haven lag dus in Hennaarderadeel. In de nagelaten
geschriften van Pastoor Tiara ontdekte ik dat deze
voorvader DAUWE SIMONS deel uitmaakte van
de acht “volmachtige mannen” (kerkbestuur) in
Oosterend en dat hij tevens een vooraanstaande rol
speelde in de verboden rooms-katholieke kerk.

Mijn erfdeel met deze DAUWE SIMONS ligt in
mijn voornaam SIMON. Omdat aankleding van
genealogie belangrijk is, had ik geluk dat er over
deze periode, veel vastgelegd en nog te raadplegen

is. Pastoor Johannes Goemans heeft destijds bij het
overlijden van DAUWE SIMONS op 9 september
1660 de volgende kanttekening geplaatst:
“Den 9 september is tot Fens overleden DAUWE
SIMONS, wesende in bedieninge, onder de 8
mannen en heeft aen onser gemeenter buijdel
besproken een aelmisse van 25 caroli guldens en
is geweest een seer beleeft en minnelelijck man,
besonderlijck begaeft met gratien van die tonge:
elck en een so vriendelijk, dat hij in sijn leven van
veel menschen is bemint geweest en na zijn ster-
ven, is van noch veel meer menschen beclaecht en
gepresen en is besonderlijck verciert geweest met
de deught van goedertierendheijt en mildtheijt tot
die armen en onderhaudt des Goddelijcken
dienst.”
Met deze informatie kon ik voorvader DAUWE
van een jasje voorzien.

Hervormingstijd
In de registratie van Tiara overheersen conflicten
tussen aanhangers van het oude en het nieuwe ge-
loof. Tussen roomsen onderling bestond grote ver-
deeldheid. Dikwijls konden regulieren (paters be-
horend bij een orde) en seculiere priesters (wereld-
heren rechtstreeks onder Rome) elkaars bloed wel
drinken. De overwegend christelijke bevolking
moest kiezen en volgde vaak diegene die welbe-
spraakt was of het meeste te bieden had. Reeds
vroeg in de eerste helft van de 16de  eeuw waren
diverse priesters hervormingsgezind o.a. de pastoor
van Jelsum, Gellius Faber.

Isbrandus Harderwijck
Ook de abt van klooster Lidlum, Isbrandus
Harderwijck (1497-1571) hing de leer van Luther
aan en vertrok  naar Wittenberg. Op een later tijd-
stip keerde hij terug. Hij ontliep kerkerstraf en
bleef rooms pastoor te Spannum. In 1553 werd hij
weer tot abt herkozen. Tevens was hij lid van het
Hof van Friesland. Hij leefde op grote voet tot on-
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genoegen van de meer strengere broeders de lou-
wen vonden het allang best. In 1568 trad hij nog-
maals af en vertrok naar Emden, waar hij op
oudere leeftijd huwde. Hij stierf in 1571 te Keulen
aan de pest. Ook in zijn geval blijkt dat de hervor-
ming op de geestelijkheid grote invloed had.

Pastoor Jacob van Oosterend
Een legendarisch man grondlegger en pastoor van
statie Oosterend was Heer Jacob, geboren in
Workum  ca. 1569, overleden Oosterend 26 dec

1639. Hij wordt beschreven als “redelijk van pos-
tuur maar eerder klein van kant dan groot te noe-
men”. Hij stamde waarschijnlijk uit de voorname
familie Cameling te Workum. Over zijn voorou-
ders is niets bekend. Dat het stadsbestuur een
woonvergunning gaf aan deze priester duidt op een
belangrijke familie relatie. Deze man heeft het
gepresteerd in geheel Hennaarderadeel en in een
groot deel van Friesland, half ondergronds zijn
priesterlijke arbeid te    verrichten. Hij had een
vast verblijf in Workum en Oosterend, maar kreeg
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slechts toestemming om daar te wonen, onderricht
geven was hem verboden. Iedereen wist hem ech-
ter te vinden en deelde hem dan mee, waar, op
welke dag en op welk uur hij veilig kon komen.
Hij las de Mis en diende de Sacramenten toe zoals
doop, huwelijk en biecht. Meestal was hij onder-
weg. Hoe meer men over hem leest des temeer
groeit de bewondering voor deze bijzondere man.
Op tweede Kerstdag 1639 stierf hij in het harnas.
Voor het altaar zakte hij in elkaar, waarschijnlijk
een beroerte. Hij werd 70 jaar.

Pater Albertus Nicolaas Staes
Onder de priester/opvolgers van Heer Jacob, wa-
ren enigen die naar het reformatieve Jansenisme
overhelden. Maar een zekere pater Albertus
Nicolaas Staes, een minderbroeder bracht de

kudde weer tot rust. Hij kwam te overlijden na
slechts vijf jaar succesvol gewerkt te hebben.
Tiara vermeldt, dat hij altijd met zijn  polsstok
reisde. “De polsstok altijd veerdigh om te
ontloopen”. Bij onraad kon hij snel vluchten en
over sloten en landerijen verdwijnen. Hij heeft
gewoond op het huis Slippens naast ROODHUIS
de  latere statie. Huis Slippens was de eerste
schuilkerk van statie Oosterend.

In het huis van Pieter Govaerts  en Anck Foppes
(beide † 1674) woonde pater Nicolaas Staes.
“synde de selvige huysinge op welckers opstal en
fondamenten in 1709 het soo genaemd ROOD-
HUYS is getimmerd”. Dit moet haast wel het
Roodhuis zijn midden op de oude Polle, het hart
van de statie Oosterend en de wieg van de  huidige
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parochie Roodhuis. Tijdens zijn ziekte is hij met
bed en al per schip naar Leeuwarden vervoerd
waar hij in de woning van zijn familie is overle-
den en bijgezet in het familiegraf.

Pater Petrus Mestrum
Zijn opvolger een zekere pater Petrus Mestrum
1646-1651 was een oplichter. Hij zag kans van de
kerkelijke kas 700 goudgulden te verdonkerema-
nen. Tijdens ziekte van de seculiere priester pas-
toor Silvius beheerde Mestrum de statie Ooster-
end en Sneek. Na terugkeer van Silvius weigerde
hij de statie Sneek op te geven. Ook na bevel van
de Apostolisch Vicaris bleef hij weigeren zijn
gelofte van gehoorzaamheid op te volgen. Het
gevolg was excommunicatie, wat hij in eerste
instantie negeerde. Hij bleef de mis lezen en sa-
cramenten toedienen. Hij kon dat doen omdat hij
in beide kampen aanhangers had. Zijn kerkelijke
werkzaamheden zijn gevuld  met conflicten, pro-
cessen, vechtpartijen letterlijk soms vanaf het
altaar. Mede hierdoor veroorzaakte hij een twee-
deling in de R.K. kerk van Oosterend en Sneek.
Later koos hij, volgens eigen zeggen min of meer
gedwongen door zijn oversten, voor zijn persoon-
lijke reformatie.

Intussen was een kandidaat pastoor verschenen,
Pater Goemans. Tijdens een soort locaal conclaaf,
probeerde men  een oplossing te vinden beide pa-
ters op een lijn te krijgen. De opzet was uit beiden

de beste te kiezen. Dit mislukte volledig ook al
omdat Mestrum afwezig wenste te  zijn. Na een
eindeloos palaver tussen voor en tegenstanders,
kozen de gelovigen uiteindelijk pater Goemans.
Mestrum trad uit de orde en verzocht predikant te
worden. Hij was en bleef ook in zijn nieuwe func-
tie een problematisch figuur. Eenmaal predikant
verkondigde hij soms ouder gewoonte de roomse
leer en stichtte verwarring bij zijn gemeente. In-
tussen bleef hij voortdurend, zijn kerkelijk wette-
lijke opvolger, waar hij maar kon op alle moge-
lijke manieren dwarszitten. Na een beroep in
Peins/Zweins kwam hij, inmiddels gehuwd met
een predikantendochter, waarbij hij enige kinderen
had, op 52 jarige leeftijd in Peins op 29 jan 1672
te overlijden.

Pater Johannes Goemans
In 1658 bracht zijn opvolger pater Johannes
Goemans de verzoening tot stand. Hij startte de
bewaard gebleven uitstekende registratie van het
reilen en zeilen van de Parochie. Hij hield o.a. de
financiële verantwoording bij naast de gebruike-
lijke doop, huwelijk en overlijdensboeken van de
kerk. Indien nodig verzorgde hij van overledenen
een korte levensschets. Zo ook van mijn voorvader
Dauwe Simons.
Ook deze Franciscaan liep vanzelfsprekend tegen
de nodige problemen aan. Hij had toestemming om
“op de poort van Jonker Juwenga te Donia”,
(Donia State), gratis te wonen. Gratis wonen bete-
kende echter, dat hij aan de Jonker en zijn beide
zoons bij dorpsbezoek voedsel en onderdak moest
verschaffen. Vooral de meer dan brutale zoons
veroorzaakten bij nacht en ontij vaak voor de no-
dige ergernis.
“L.’histoire se repete toujours”. Hij beklaagde
zich, met het gevolg dat hem de Donia state werd
ontzegd. Hij dacht eraan te verhuizen naar het
rustiger Sneek. Dit mislukte door tegenwerking
van parochianen, kerkelijke overheid en ook
Juwinga. Na jarenlange werkzaamheden in
Oosterend vertrok hij na Pasen 1665 naar zijn
Franciscaans klooster in Keulen waar hij om-
streeks 1666/67 als verzorger van lijders aan de
daar heersende pest, stierf aan dezelfde dodelijke
kwaal.
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Pastoor Johannes Schuring
Zijn opvolger was een wereldheer pastoor
Johannes Schuring 1665-1671. Een Groninger van
geboorte. Met hem kwam een einde aan de periode
van de missiepaters. Ook hij kreeg te maken met
de concurrentie nijd van priesters over en weer.
Seculieren en regulieren betwisten, zoals gebrui-
kelijk elkaar de staties. De onderlinge verhoudin-
gen in de vervolgde kerk  deugden maar al te dik-
wijls niet. Deze goedwillende pastoor moest na
o.a. geldelijke conflicten betreffende legaten en
schenkingen het veld ruimen.

Pastoor Simon de Graeff
Een Geldersman, Pastoor Simon de Graeff volgde
hem op. Hij bleef slechts van 1671 tot 1672.
Nauwgezet is door de boekhouder bijgehouden
wat hem is uitbetaald. Hij ontving 250 caroli gul-

den per jaar. Eenmalig 10 ducatons circa ƒ 35,—
ten einde zich een “ellosye”  (horloge) aan te
schaffen. Men wilde een pastoor die op tijd kwam.
Uit een boelgoed werd goedkoop een inventaris
aangeschaft waaronder o. a. meubilair en dekens,
met de opmerking dat dit in de pastorie diende te
blijven. Hij woonde in het grootste huis van
Oosterend, Bonga state ook Blauwhuis genoemd,
waarschijnlijk naar de gebruikte blauwe dakpan-
nen. De boekhouder betaalde daarvoor ƒ 70.— per
jaar. Later beklaagde hij zich, het met een kleine
woning te hebben moeten doen. Op het eind van
zijn verblijf heeft hij reizen gemaakt o.a. naar Gro-
ningen om bisschop Bernard van Galen (Bommen-
berend) te ontmoeten. Van een onderhoud is niets
bekend. Omdat hij daar mogelijk niet had bereikt
wat hij wilde, ging hij via Gelre naar de Koning
van Frankrijk.
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Van deze bondgenoot van Bernard van Galen
schijnt hij een benoeming  te hebben ontvangen tot
titulair erekannunik voor de Dom van Utrecht.
Daarbij behoorde de titel Domheer. In zijn omge-
ving noemde men hem “de domme Heer”. Gezien
zijn houding ontbrak het hem waarschijnlijk aan
noodzakelijk inzicht. Hij verliet zijn statie Ooster-
end en liet de volmachtige mannen zitten met een
aanmerkelijke schuld.

Pastoor Andreas Petri Tiara
De opvolger werd de bekende Heer Andreas Tiara
hij beheerde de Statie van 1672-1707. Hij komt in
kerkelijke archieven voor als Andreas Petri Tiara.
De aartspriester (deken) van Friesland benoemde
hem op 8 okt 1672 tot pastoor van Oosterend. Ook
hij woonde in het Blauwhuis alias Bonga State.
De eigenaar was destijds Edsard Burmania. Dit
was in feite de tweede schuilkerk van Oosterend.
Pastorie en schuilkerk waren toen in één huis on-
dergebracht. Tiara was geboren in Leeuwarden, hij
werd daar gedoopt op 27 september 1637 ten huize
van een Franciscaner pater Leonardus. Hij over-
leed te Rien op 80-jarige leeftijd op 25 september
1716. Hij stamde uit een vooraanstaand geslacht.
Zijn overgrootvader was Dr. Johannes Tiara advo-
caat van het Hof van Friesland. Grootvader dr.
Tiaard Tiara huwde Ida van Buijgers. Dr.Tiaard is
overleden in 1618. Zijn vader was de Leeuwarder
koopman Petrus Tiara. Als zoon van gegoede
ouders kon hij van 1654-1660 theologie studeren
aan het Viglius college te Leuven. Dankzij deze
achtergrond en aanwezige aanleg, groeide hij uit
tot een in alle opzichten belangrijk bestuurder.
Volgens medewerkers kon hij bijzonder autoritair
optreden. Na zijn priesterwijding in 1660 keerde
hij terug naar Friesland. Hij was actief in o.a.
Gaasterland, Hennaarderadeel, Makkum en
Leeuwarden. Hij diende met volle overgave als
parochiepriester de niet geaccepteerde roomse kerk
vanaf 1660 tot aan zijn dood.

Bij zijn aantreden trof hij een door zijn voorganger
achtergelaten, geestelijke en financiële puinhoop
aan. Het voert in dit artikel te ver om al de proble-
men, door hem nauwkeurig vastgelegd, uitvoerig
te behandelen. Slechts enkele wil ik noemen. Hij

ontmoette de verwachte tegenwerking van over-
heid en helaas ook concurrentie uit de (onver-
dachte?) hoek van de reguliere Franciscanen en
Jezuïeten. De paters accepteerden in feite geen
wereldheer op wat zij hun territorium beschouw-
den. Kerkleden probeerden hem te chanteren door
te dreigen met bekendmaking van woningen waar
clandestien de H. Mis zou worden opgedragen.

Hij kreeg te maken met de gewoonte dat de her-
vormde overheden enorme boetes oplegden waar-
van hij de legaliteit met recht betwistte. De Griet-
man van Hennaarderadeel, Oene van Grovestins
substituut voor zoon Edsert, speelde een dubieuze
financiële dubbelrol. Hij probeerde dwangmatig,
geldleningen van bekende rooms-katholieken te
verkrijgen. Een paapse grootboer, Gosse Ulbes
werd diverse malen benaderd en gaf min of meer
toe. Hem werd toegezegd dat bij een eventuele
gerechtsvervolging van katholieken de advocaat
bij het Hof van Friesland positief zou bemiddelen.
Deze Gosse Ulbes Sippens was “huysman” en
woonde in 1674 te Hidaard. Hij moet wel bemid-
deld zijn geweest gezien de vele malen dat hij door
Tiara wordt vermeld bij financiële problemen.
De rooms-katholieke weduwe SIUCKE RISPENS
is door de zoon van Grovestins met name de reeds
genoemde Edsert van Grovestins voor ƒ 4000.—
aan hem geleend geld op een schandalige wijze
benadeeld. Deze Grietman had, volgend zijn va-
ders voorbeeld, onder belofte van meer godsdienst-
vrijheid een voorschot van haar ontvangen. Ach-
teraf ontstonden voorgewende problemen met af-
lossen en rente betaling. Tiara trad op als bemid-
delaar en werd daardoor bij het proces betrokken.
De financiële oplichterij ging niet over kleine be-
dragen.

Siucke Rispens was een bloedverwant van Gosse
Ulbes Sippens. Tussen de regels door vermeldt
Tiara dat een zekere jurist Doctor Andreas
Rispens uit Leeuwarden bevriend was met de
Grietman. Over relaties gesproken. Uit deze pe-
riode 1673-1678 stammen diverse brandbrieven en
processen tussen bovengenoemde bij voorkeur
behandeld door het College van de Gedeputeerde
Staten van Friesland.
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Grietman Oene van Grovestins heeft geprobeerd
katholieken aan te zetten tot rebellie. Hij koos als
voorman weer Gosse Ulbes. Tussen de edelen was
een kwestie ontstaan, betreffende het verkrijgen
van landelijke bestuursfuncties. Het bleek namelijk
dat enige bemiddelde katholieken weigerden re-
genten stemgerechtigde boerderijen te verkopen.
Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de stem-
meerderheid. Hij trachtte  de katholieken te bewe-
gen met de edelen samen te spannen tegen de re-
genten. Hij wist maar al te goed dat het katholie-
ken verboden was zich met de landspolitiek te be-
moeien. Dit zou zeer nadelige gevolgen kunnen
hebben voor de toekomst. Door de invloed van
Tiara is het probleem op hoog niveau tot een op-
lossing gekomen. De corrupte Grietman die toen al
tonnen schulden had, is door de procureur-gene-
raal veroordeeld tot een boete aan de fiscus van ƒ
1400.—. Dank zij Tiara werden in dit geval de
katholieken met rust gelaten. Hierin hebben de
Franciscanen uit Bolsward geen al te prettige rol
gespeeld. Zij probeerden nog steeds Tiara, dus de
wereldheren tegen te werken. De oud Grietman
van Wymbritseradeel Duco van Burmania was
hem wel goed gezind. Deze liet hem waarschuwen
toen hij gevaar liep gemolesteerd en uitgeschakeld
te worden, veroorzaakt door tegenstanders die
Tiara niet als geestelijk leidsman  accepteerden.
Tevens wist men dat Tiara op de hoogte was van
door overheden en priesters gepleegde
malversaties. Men was bang dat deze feiten via het
Hof aan het licht gebracht zouden worden. Vanuit
Oosterend diende Tiara 16 ambulante missies. In
dezelfde periode meldde aartspriester Willem
Foppes in 1699 aan Vicaris Codde,  dat in geheel
Friesland 29 vaste staties bediend werden door 31
priester, 15 seculieren en 16 regulieren.

Niet alleen de landspolitiek heeft hem intens be-
ziggehouden. Ook als zielenherder was hij een
strenge meester. Hij vermaande de jeugd tot grote
soberheid in de herbergen. Ook het “avondspel”
tussen de opgroeiende jeugd was hem een doorn in
het oog. Er is niets nieuws onder onze zon. Tijdens
zijn langdurig pastoraat hield hij nauwgezet de
doop, trouw en overlijdensboeken over de ca. 400

à 500 parochianen correct bij. Het financiële over-
zicht van de statie was bij hem in goede handen.
De controle daarop en ondertekening liet hij over
aan het kerkbestuur. Een bepaalde spanning tussen
hem en het kerkbestuur leest men tussen de regels
door. Uit de boekhouding blijkt dat hij, veroor-
zaakt door onbetaalbare boetes, soms afzag van
zijn jaarlijkse pensies en dat besteedde aan onder-
houd van o.a. acht weeskinderen van Obbe Sickes.
Hij stond garant voor een bedrag van 120 caroli
gulden voor de tijd van drie jaar voor het jongste
kind van Obbe Sickes, Simen Obbes.

Lichamelijk ouder wordend kon hij zonder hulp
letterlijk niet meer uit de voeten. Zijn huishoudster
Riemcke Eeuwes wordt regelmatig genoemd. Om-
dat zij ouder was dan hij, heeft Tiara voor haar in
1686 een lijfrente verzorgd. In 1703 stond zij in
Wymbritseradeel geboekt als armlastig en bedeeld.
Na 1686 wordt hij bijgestaan door de gezusters
Margaretha en Hendrica Jannincks. Hem dwong
het ouder worden tot stoppen. Voor hem was het
over en voorbij. Hij verhuisde als emerituspastoor
naar Rien, waar deze man van allure, nagenoeg
blind op ruim 80-jarige leeftijd, na een bijzonder
strijdbaar en enerverend leven kwam te overlijden
op 25 september 1716.

Bron: “Het geheim van de Oude Polle”
Kerkelijke geschiedenis van de Sint Martinus Par.
Roodhuis/Oosterend door M.H. de Vries.
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Troch: Flippus Breuker

Oer de Patriottetiid is al
hiel wat skreaun. Waling
Dykstra syn ‘’Sulveren
rinkelbel’’ giet deroer, en
ûnder redaksje fan Wiebe
Bergsma en oaren is der
yn 1987 in moai boek oer
útkommen. De striid rûn
út op in splitsing fan de
Steaten. De lju dy’t yn
1785 de kant fan de
steedhâlder keazen
hienen, bleaunen te
Ljouwert, de oaren
foarmen in kontra-
regearing te Frjentsjer. It
gong hurd tsjin hurd. De
Patriotten hienen har ei-
gen bewapening yn de
foarm fan saneamde
frijkorpsen, de offisjele
Ljouwerter Steaten har
geregelde troepen lykas
fanâlds.

De Patriotten te Frjentsjer (sept. 1787):
in ferslach fan Bauke Fransen Fopma

Koartlyn fûn ik yn Hs 1535 op de Provinsjale
Biblioteek te Ljouwert in úttreksel út ien fan de
deiboeken fan de Spannumer boer Bauke Fransen
Fopma. Dat deiboek sels is net oerlevere, teminsten
net foarsafier’t bekend is. Fopma libbe fan 1717
oant 1793 en wenne op Noardbuorren, op healwei
nei Muontsjetille. It wie in befinelik man, dy’t neat
fan de Patriotten hawwe moast.

It giet oer de sitewaasje oan diskant fan Frjentsjer.
De eangst dy’t ûnder de befolking libbe, lit er goed
útkomme. Hy hat it allegearre sels sjoen of
belibbe. Net alles is ûnbekend, mar de pleatselike
bysûnderheden wol en dy binne ek net fan oare
doarpen om Frjentsjer hinne bekend. Ik nim syn
ferhaal yn syn hiele hear en fear hjir oer.



Stifting ArgHis

20

1787, 27 Aug sijn de soogenaamde frijcorpsen te
Franeker ingekomen en zijn de 24 September daer
weer uitgesleu[r]t en hebben aldaer een maend
geweest. Den 25 es andere dags trocken de solda-
ten in de stat Franiker voor de eerste mael.
Den 13 september 1787 was ik mit ons Dominij
Nauta es morgens na Franiker. Daer sijnde werden
de stats poorten alle gesloten en met dubbelde
wagten beset van de patriotten en frijkorpsen,
sijnde in de meeni[n]ge dat melijtij [soldaten] van
Leuwaerden qaem, maer et waeren wagenvollen
Bilkers van haar frijkorpsen en patriotten, waarop
sij froolijk wierden en qaem ik tot de poort soo uit.
Den 20 September trocken de frijcorsen en patriot-
ten na Stiens om de melitij van Leeuwarden slag te
leeveren met een canon, maer wierden terstont op
et scheeten van de soldaten verstrooit. De overst
van de frijcorsen [waren] de Beer en Tuinhout, de
prins van Waldeck van melitie, dog niet een ge-
kwetst nog gedoot.
Den 22 Januarij 1788 zijn te Franeker de stads-
deuren en hekken en boomen door de Leeuwarders
weggenomen en de negen stads kanonnen naar
Leeuwarden gebragt en is nu alzoo een open stad
geworden zonder deuren en de poorten, tot straf
van hare schrikkelijke opstand en rebellie tegen
onze wettige overheden en tegen zijn Hoogheid de
Prins Willem van Oranjen, die zij in het vorige
jaar 1787 hadden uitgevoerd, makende zich mees-
ter niet alleen van Franeker maar ook van vele
andere steden, als Bolsward, Sneek, Workum,
Hindeloopen, Staveren en Dokkum, maar
Harlingen bleef voor hare woede bewaard en
Leeuwarden.
De voornaamste hoofden en aanvoe[r]ders van
deze opstand waren eenen de Beer, twe Aelva van
Holwert en van Weidum, Huber van de Rijp, Tuin-
hout van Franeker en Coert Beima en vele ande-
ren, die nu gevlugt zijn en [in] de gevangenis. Zijn
ook de Professor Co[o]pmans en de Professor
Manger en meer andere voorname lieden en vele
predikanten als Schriners te Dongom, de Vries te
Sexberum, de Winnamer en meest alle de predi-
kanten hier en daar omstreeks, die met de
oproerigen instemden en haar gemeenten tot het
exerceeren [dat is it oefenjen fan de frijkorpsen]
aanvoerden, als Do. Alma van Ried, wiens zoon is

ook gevlugt, Alta van Bozum, Do. Jelgersma te
Weidum, Do. Russing te Achlom, de Kemsert[er],
de Peinser. Deze waren groote aanvoe[r]ders van
dit werk. Te Witmarsum hadden de zoogenaamde
vrijcorpsen tot een hoofd en aanvoe[r]der een
Frans de Boer, te Arum en Kemsert en Aglom
hadden se tot hoofd Allert Schelting[a] met een
soon van Haitse Oepkes van Kemsert. In deze
dorpen werde de exercitie sterk voor[t]gezet,
gelijk niet minder in de Bildorpen en in
Menaldumadeel, Ferwerderadeel, Westdongera-
deel.
Alle deze kanten zich tegen de Prins en onze wet-
tige overheden aan, scheurden plakaten van
Leeuwarden af en plakten de hare van Franeker
weer aan om ons daar naar te schikken en die op te
volgen, dreigende de wettige overheden te
Leeuwarden en ons het Land onzer inwoning en
hetzelve onder water te zetten en zoo dit vrugtbaar
land tot een zouten grond te stellen en om de ge-
bouwen met vuur te verbranden en alles te ver-
woesten indien de Heeren van Leeuwarden haar
niet wilden volgen. Zij braken vele tillen en brug-
gen op eene geweldige wijze op en groeven de
dijken en wegen overal door. Moentitille braken de
T[i]ommer bij nagt op in de maand van September
1787 en hielden wagt bij de Kruisdijk. Bij Titlom
haddense een wagthuis op de dijk staan en dreig-
den ons die niet met haar wilden vallen en instem-
men te zullen met de gewapende [magt] te dwin-
gen en te overvallen, datse bij sommige die admi-
nistratie [fan tsjerke, foar’t neist] hadden het geld
afdwongen en afzetten. En roofden ook andere
goederen, dog de Heere zij gelooft die ons voor
hare woede en aanvallen bewaard heeft.
Wij en veele hier hadden onze beste goederen in
de grond begraven uit vrees om overvallen te wor-
den. De Franeker beletten ook de schepen en wa-
gens zoveel zij konden om Harlingen en
Leeuwarden de toevoer te beletten. Zij maakten
haar ook meester van andere steden, als Sneek,
Bolsward en meest alle steden op Harlingen,
Leeuwarden en Ilst [na]. Een Zondag doe de rebel-
len in het laatst te Franeker waren, mogten [wij]
zingen de eerste verzen van ps. 69.
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Troch: Theo Kuipers

“Ik heb de eer U.W.E. gestrenge
heer hier nevens ingevolge
U.W.E. Missive den 12 dezer No.
806, te doen geworden een staat
of opgave, van een twaalftal der
meest aanzienlijkste en gegoedste
personen dezer gemeente.”

Mei dit koart ynliedend skriuwen
stjoerde Ruurd Teunes Wijnia “schout
der gemeente Bozum” op 16 desimber
1815 in listje mei nammen nei de
heechste bestjoerder fan ús provinsje.
Dat wie doe Gûverneur Idsert Aebinga
van Humalda. Der wie yn de Frânske
Tiid in oare gemeentelike yndieling ta
stân brocht. Boazum wie tegearre mei
Jorwert ien fan die nije gemeenten
(marieën) yn it âlde Baarderadiel.
Easterein en Wommels foarmen de
marieën fan it lettere Hinnaarderadiel.
Ek de bestjoerders fan dizze marieën ha
sa’n listje mei tolve nammen opstjoerd.
Se binne bewarre bleaun yn it argyf fan it
Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân ûnder ynventaris
nûmer 9341.
De listen hiene te krijen mei de nije grietenij-
yndieling dy’t mei yngong fan 1 oktober 1816 syn
beslach krije soe. Dat blykt mei namme út de yn-
en útgeande stikken fan it provinsjaal bestjoer yn
1816. Dy stikken ferwize gauris nei it listje
riedsleden en notabelen.
It is aardich om te sjen dat in protte fan de nammen
dy’t neamt wurde, no noch yn ús omkriten
foarkomme. Yn hoefiere dat ek wer direkte
ôfstammelingen binne, bin ik net neigongen. Is soe
aardich wêze as guon fan ús lêzers yn it folgjende

Fjouwer listen mei doarpspommeranten út 1815

Idsert Aebinga van Humalda (1754-1834). Hy
wie earst riedsman oan it Hof fan Fryslân en nei
it ferstjerren fan syn heit Grietman fan
Hennaarderadiel (1792-1795). Nei de Frânske
tiid wie er gûverneur fan Fryslân (1814-1826).

nûmer oanfallende ynformaasje jaan koenen oer
ien of mear persoanen. Dan no de list mei nammen
foar de marie Boazum. De rige ûnder it kopke “op
‘en nij beneamd” is natuerlik net fan de skout. Ik
ha dat sels tafoege om sjen te litten hokker kar der
in goed heal jier letter makke is foar it nije
grietenij bestjoer.
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De yndieling fan de marieën fan Hennaarderadiel en Baarderadiel bestiene út de folgende doarpen mei
tusken skrapkes it oantal ynwenners yn 1816.
De marie Boazum:
Boazum (454), Winsum (425), Easterlittens (433), Britswerd (190), Wiuwert (93), Baard (192).
De marie Jorwert:
Jorwert (347), Weidum (275), Jellum (87), Bears (125), Hilaard (184), Leons (41), Húns (109),
Mantgum/Schillaart (220), Easterwierrum (241).
De marie Wommels:
Wommels (438), Hinnaard (75), Spannum (172), Edens (58), Kûbaard (250), Waaksens (37).
De marie Easterein:
Easterein (473), Itens (106), Lytsewierrum (359), Hidaard (113).
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It listje fan de marie Boazum
Yn 1816 waard Bernhardus Buma
beneamd ta grietman fan Baarderadiel.
Hij soe dy funksje útoefenje oant en mei
1834, doe’t er earfol ûntslach krige. It is
foar Baarderadiel wol opfallend dat der
mar twa riedsleden fan de marie Boazum
op ‘en nij beneamd waarden en seis út
de marie Jorwert.
De riedsleden wiene ridlik ferdield oer
de doarpen yn de marie, mar it is wol
opfallend dat fan de fjouwer “bijge-
voegde personen” der twa út Britswerd
komme en ien út Wiuwert. It sil grif te
meitsjen ha mei it feit dat de opsteller
fan it listje ek yn Britswert wenne. It sil
wol gjin kwea kinnen ha om kunde of
freonen oan dit listje fan “aanzienlijksten
en gegoedsten” te keppeljen.

Kwaliteit Nammen Wenplak Op ’en nij beneamd 1816

Skout Ruurd Teunes Wijnia Britswerd ja (riedslid+assessor)
Riedslid Rintje Lieuwes Tanja Boazum nee
Riedslid Bouke Rintjes Buringa Boazumnee
Riedslid Keimpe Gerbens de Jong Boazum ja (riedslid)
Riedslid Folkert Petrus Kuperus Wiuwert nee
Riedslid Sijbren Rijmers van der Meulen Easterlittens nee
Riedslid Doeke Jans Fopma Easterlittens nee
Riedslid Sipke Gerbens Tjitzerda Winsumnee
“bijgevoegd persoon” Sijmen Piers Strikwerda Winsumnee
“bijgevoegd persoon” Sijbren Jans Sijpersma Britswerd nee
“bijgevoegd persoon” Reinder Klazes Keppinga Britswerd nee
“bijgevoegd persoon” Doekle Sjoerds IJpma Wiuwert nee

Bernhardus Buma (1770-1738). Hy
waard yn 1791 abbekaat oan it Hof fan
Fryslân. Fan 1802 – 1805 lid fan it
Bestjoer fan Fryslân. Yn 1808 lid fan de
vroedschap fan Ljouwert. Nei twa jier
Adjunct-Maire waard er yn 1813 Maire
fan Ljouwert. Fan 1816 oant 1834 wie
er grietman fan Baarderadiel.
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It listje fan de marie Jorwert
Pier Johannis Gosliga, skout fan de marie Jorwert,
ferstjoerde syn listje op 17 desimber 1815. Yn de
marge skriuwde er  “de twee laatste zijn geene

oude raden maar nieuwe en beiden schoolmees-
ters. Zo dat er niet door kan dan zoude ik van
Mantgum Yme Jans Bosma en van Jellum Luitzen
Ymkes Kingma in plaatze opgeven.”

Nammen Wenplek Op ’e nij beneamd yn 1816

Pier Johannis Gosliga Bears nee
Rutger Sijmons Fopma Weidum ja (riedslid)
Bontje Meintes Meintema Mantgum ja (riedslid)
Tjerk Jellis Stellingwerf Jorwert nee
Sijbren Oenes Hogenbrug Jorwert ja (riedslid)
Jelke van Eick Jorwert nee
Jan Meinderts Meinsma Leons nee
Klaas Jellis Wierdsma Húns ja (riedslid)
Fonger Klaases Ringnalda Easterwierrum nee
Sjoerd Meintes Meinsma Bears ja (riedslid)
Auke Pieters Sierdsma Weidum ja (riedslid+assessor)
Wijbe Reinders Rispens Mantgum nee

It listje fan de marie Easterein
De skout fan Easterein, Amelius de Gavere is op
18 desimber 1815 koart om de bocht mei syn
briefke. Hy jout nammen, mei wenplak en fertelt
dat “deze personen zijnde alle raden der ge-
meente”. Yn dit listje is it wol opfallend dat fan de
tolve riedsleden der acht út Easterein komme. Ta
grietman fan Hinnaarderadiel waard beneamd Jr.
Idsert Frans van Eijsinga. Hij wie doe noch mar
amper 22 jier. Hy soe grietman bliuwe oant 1846.
Ek hy krige earfol ûntslach. Fan de marie
Easterein waarden trije riedsleden op ‘en nij
beneamd en fan de marie Wommels fjouwer. Arend
Gerrits Wassenaar fan Wjelsryp waard as nij lid
beneamd.

Idsert Frans van Eijsinga (1794-1870)  Grietman
fan Hennaarderadiel (1816-1846).
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Nammen Wenplek Op ’en nij beneamd 1816

Aurelius de Gavere Easterein ja (riedslid+assessor)
Jan Jansen Heeg Easterein ja (riedslid)
Hette Doekles Sjoustra Easterein ja (riedslid)
Pijter Jans Vellinga Easterein nee
Klaas Reinders Rispens Easterein nee
Sjoerd Tjepkes IJpma Easterein nee
Hessel Sijmens Baarda Easterein nee
IJde Dirks Sjaarda Easterein nee
Rits Haijes Statema Lytsewierrum nee
Foeke Willems Koopmans Lytsewierrum nee
Douwe Jelle Jelles Itens nee
Ulbe Jans Hieminga Hidaard nee

It listje fan de marie Wommels
Skout Hendrik Willem van der Kolk fan Wommels
ferstjoerde op 15 desimber 1815 it meast
persoanlike briefke. Hij skriuwde:
“Alzo al de leden van den Raad moeste opgeven
is daarmede onder Klaas Nauta van Cubaard,
welke ik, waar ook die opgave toe moet dienen in
goeden gemoede niet zoude hebben kunnen opge-

ven, alzoo ‘s mans onoverwinlijke zugt tot sterken
drank hem meestijds tot alles ongeschikt en zeer
lastig maakt, en wiens plaats ik als dan ter aan-
vulling dier lijst zoude voordragen Schuringa,
Auke Berends te Cubaard of Rodenhuis, Uiltje
Martens te Cubaard beiden landbezitters en van
onbesproken gedrag.”

Nammen Wenplak Op ’en nij beneamd 1816

Hendrik Willem van der Kolk Wommels ja (secretaris)
Wierd Pijters Hilarides Wommels ja (riedslid + assessor)
Gerlof Sjoerds Tuinstra Wommels nee
Jelle Tomas Sippens Wommels nee
Ulbe Johannes Noordenbos Wommels ja (riedslid)
Wijbrandus Odolphi Hinnaard nee
Jan Klazes Boersma Kûbaard ja (riedslid)
Anne Heerkes Robijn Kûbaard nee
Klaas Nauta Kûbaard nee
Foeke Epkes Engga Spannum nee
Douwe Cornelis Frederici Spannum nee
Minne Klazes Wiersma Hinnaard nee
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Opfallend yn de hiele korrespondinsje is de
akkurate behandeling fan de brief. De brief fan de
gûverneur is op 12 desimber 1815 ferstjoerd út
Ljouwert. Binnen in wike hat de gûverneur fan alle
boppesteande skouten antwurd.
No hie in skout yn 1815, tink ik, net safolle om
hannen as in boargemaster fan hjoed de dei. Mar in
boargemaster hat no in hiel amtlik korps mei de
modernste helpmiddels ta syn of har beskikking.
Dochs twifel ik der oan as kommissaris Nijpels op
san ienfâldige fraach wol binnen in wike antwurd
hie. Der sil no grif hiel wat mear fergadert en stint
wurde moatte foardat sa’n listje mei “aanzienlijk-
sten en gegoedsten” klear is.

Ferantwurding:
· Argyf fan it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân

(1813-1922) ynventarisnr. 9341, 6744 en 531.
· Engelmoer, K.H., “De Marieën in Friesland”.

It Beaken, 1978. Bls. 124.
· Eekhof, W., “Naamlijst van Grietmannen”.

Leeuwarden, 1851.
· Vriesche Koopmans Kantooralmanak, 1817.

Naschrift I.
Van 1698 tot 1708 vinden we Ulbe Jans als
pachtboer op zowel stem 35 (Hoytema, in 1511
post 1192) als Stem 36 (Taekema, 1511 post
1203), overeenkomend met respectievelijk de
nummers 49 en 48 uit het Floreenkohier. Eigenaar
van beide stemmen in 1698 en 1708 is Hobbe
Baerdt van Sminia. Waarschijnlijk betreft het hier
een samenvoeging van het vroegere Hoytema
(afgebroken voor 1698) en Taekema. Van de
boerderij Hoytema rest volgens het stemkohier van
1758 nog slechts het hornleger à 6 pondematen.
Hoytema wordt in vroege bronnen omschreven als
“Zwins” (1511), als “Swynsteragoed” (1532), of
gesitueerd “toe Zwijns” (1543), terwijl voor
Taekema wordt volstaan met de omschrijvingen
“Zwyns” (1511), “Swyns” of “Zwijns” (1543). In
1848 omvat Floreenkohier nr. 48 (Taekema) de
kadasternummers B 144-145, 162, 167, 180 en
183 en Floreenkohier nr. 48 (Hoytema) alleen het
kadasternummer B 189 (Mol en Noomen
1994:52). Uit deze nummers blijkt dat “Zweins”
ten noordoosten van Wommels gezocht moet
worden en niet verward dient te worden met
“Britsaard” (of Terpen), zoals abusievelijk op de
kaart van Halma en Schotanus (1718) en latere
kaarten - zie onder andere de kaart in Mol en
Noomen (1994:49) - het geval is. Het betreft hier
een hardnekkige verwisseling van de namen
Britsaard en Swyns, een kwestie waarover eerder
uitvoerig is geschreven door Mr. H.W. Kuipers
(Kuipers 1950).

Naschrift II.
Mee omdat we tegenwoordig in een toenemend
multi-culturele samenleving wonen, aanvullend
nog het volgende. In veel niet-Westerse culturen -
ook die waarin patrilineaire principes de altijd ook
aanwezige matrilineaire belangen overheersen -
bestaat als regel bezwaar tegen een huwelijk
tussen kinderen van zowel volle broers als van
volle zusters (Engels: ‘parallel-cousins’), maar
weer niet tegen een huwelijk tussen kinderen van
een broer en zuster (‘cross-cousins’). In het laatste
geval kan juist sprake zijn van een voorkeurs-
huwelijk. Een dergelijk huwelijk impliceert een
directe of indirecte vorm van ‘terughuwen’,

Wijnia’s van Wommels.

Wie waren Jan
Gabes en Gabe
Jans?
Over voorouders van Kingma’s, Radersma’s,
Van der Schaafs en Wijnia’s in Littenseradiel

N.B.
Naschrift I en II plus de verantwoording
waren de vorige keer bij dit artikel wegge-
vallen.
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afhankelijk van de omstandigheid of ego - hier een
man - trouwt met zijn moeders broers dochter of
met zijn vaders zusters dochter.
Aan de basis van zo’n huwelijkssysteem ligt veelal
behoefte aan garantie op het verkrijgen van een
huwelijkspartner. Maar waar dat meer of minder
directe vormen van ‘terughuwen’ betreft (ook
mengvormen zijn mogelijk, eventueel uitgebreid
tot achterneven en -nichten), kan dat ook te maken
hebben met het willen doen terugkeren van
bepaald roerend en/of onroerend goed.
‘Terughuwen’ is een verschijnsel dat onder de
vroegere Friese adel frequent voorkwam (Kuiper
1993), maar daarnaast ook in kringen van eigen-
erfde boeren niet onbekend was. Het ging daarbij
niet alleen om ‘geld bij geld’ (“fan jild kin in kou
net frette”), maar ook om ‘land bij land’; of
wellicht juister: voldoende land voor het verkrij-
gen van een ‘stem’, of ‘land als onderpand’ voor
wandelkoop [ruil van landerijen] - bijvoorbeeld
om ongewenst beroep op het niaar-recht [recht op
eerste koop van grond door verwanten, maar ook
door niet-verwante naastliggers] beter te kunnen

pareren. Of dergelijke belangen ook bij het huwe-
lijk tussen Gabe Jans en Akke Ulbes een rol
speelden weten we niet, maar lijkt niet waarschijn-
lijk. Voor zover ik heb kunnen nagaan waren
zowel zijzelf als hun ouders pachtboeren - wat
overigens eerder bezit aan land niet uitsluit. Zeker
is dat eigenerfde families - en mogelijk ook
gegoede pachtboeren - gerichte huwelijks-
strategieën hanteerden, maar zeker is ook dat die
vaak werden doorkruist door factoren die men niet
in de hand had. Of men eigenerfde boer bleef,
pachtboer werd (dan vaak eerst nog op het vroe-
gere eigen bezit) of het boerenbedrijf moest
opgeven, hing van meer om-standigheden af dan
boven konden worden aangestipt. De ene generatie
kon met veepest, misoogst, plotselinge sterfte, of
met een kerkscheuring te maken krijgen; de andere
generatie met een opgaande conjunctuur, wijzigin-
gen in het erfrecht, of nieuwe beroeps- en
vestigingsperspectieven. En dat maakt genealogie
nu juist zo boeiend.

 JM
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Een van de documentatie projecten van ArgHis is het vastleggen en beschrijven van gevelstenen op
woonhuizen boerderijen, kerken en andere gebouwen. In Mantgum is daar een begin mee gemaakt door
Frits Sieperda. Hij fotografeert de gevelstenen en slaat ze op in een computerbestand. Daarna wordt ge-
probeerd om zoveel mogelijk aanvullende gegevens te verzamelen over allerlei aspecten rond de gevels-
teen. Ook de bewoningsgeschiedenis van het betreffende pand wordt geprobeerd te achterhalen.

De gevelsteen die hier is afgebeeld staat op de kop-hals-romp boerderij op Hoxwier nr. 3 te Mantgum.
Het is al eeuwenlang een bewoonde plek. Volgens het stemcohier van 1640 was “Juffr. His van Dycxtra”
eigenares en werd er op geboerd door Jan Jacobs een “gereformeerde kerkganger”. In 1832 was de boer-
derij eigendom van Yme Jans Bosma. (Zie ook artikel van Th. Kuipers)

P.s.: (aanvullende reacties zijn welkom bij Frits Sieperda te Mantgum. E-mail:  frit_siep@hotmail.com)
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