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Foarwurd
 
Foar jim leit de earste
ôflevering fan dit jier. Diskear is it
wer in gewoan nûmer, net sa tsjûk
as dat fan de foarige kear. It giet
oer Britswert, Kûbaard, Littens,
Mantgum, en Wommels en yn de
tiid rint it fan 1600 oant
hjoeddedei. In hiel ferskaat dus
wer. Wy binne wer wiis mei alle
ynstjoerders fan stikken. Yn it
bysûnder wolle wy tank sizze
oan Liuwe van der Meer fan
Mantgum dy’t hjir foar it earst yn
ús blêd publisearret. Ek Frits
Sieperda, dy’t Klaaikluten yn
elkoar set, hat diskear sa’’t jim
sjen sille, noch wat oars dien as
oars al.
De kopij foar it kommende nûmer
wolle wy graach foar 1 augustus
binnen hawwe. Bydragen binne
wer tige wolkom!
 
De redaksje

Bij de voorpagina
Grafsteen van Hotse Sjoerds Syperda in de kerk van Oosterlittens.
Lees voor meer informatie het artikel op blz. 10-13.
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Skiednis.
Op it plak fan it hjoeddeiske hûs, in
eardere bakkerij, waard tusken 1800 en
1897 it fak fan kûper útoefene. Op de kaart
fan 1830 stiet der deun op’e dyk in
fjouwerkant hûs, eigner is dan Jan Baukes
Kuipers (1780-1848). It hiem hat dan in
grutte fan 300 kante meter.
Foar 1841 hat er syn bedriuw ferkocht oan
Kornelis Aukes Jansma (1816- 1901), dy’t
troud wie mei Martsje Barteles Swierstra
(1814-1865) fan Skillaard.
Dizze Kornelis Jansma hat yn’e rin fan’e
tiid syn hiem fergrutte fan 300 m! yn 1840
nei 330 m! yn 1864 en dan nei 458 m! yn
1884. Hij en syn frou krije in grut tal bern,
mar fan dizze bern stjert in part al foardat
se folwoeksen binne. Se krije bygelyks
tusken 1845 en 1850 trije kear in bern dat

De bakkerij fan Mantgum

Auke neamd wurdt, mar al dizze trije
Aukes stjerre al foardat se in jier âld binne.
De soan dy’t se yn 1851 krije neame se dan
ek mar Bartle. Yn 1854 krije se wer in soan,
dy neame se wer Auke: it jonkje stjert yn
1858. De yn 1856 berne Johannes wurdt
wol folwoeksen, hij trout yn 1887 mei
Kenau Wybrens Reinalda en hij komt yn
1888 bij syn heit yn it  bedriuw. Yn 1896
kriget Johannes in feint yn tsjinst, in soan
fan syn broer Bartele, Kornelis. Dizze
Kornelis Barteles hie yn Arum it bakkers-
vak leard en fielde grif mear foar in bestean
as bakker. Yn 1896 nimt er it bedriuw fan
syn omke en pake  oer, keapet de
“kuiperij” fan syn pake en bout dan yn
1897-1898 in nije bakkerij op it stee fan’e
âlde kûperij. Syn omke Jehannes giet nei
Winsum, wurdt dêr “veehouder”. Kornelis

Liuwe van der Meer
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Barteles trout mei Antje Tiedes Visser, se
krije yn 1900 in deaberne dochter.
Wat der krekt bard is is net mear nei te
gean, mar op 4 jannewaris 1901 wurdt de
bakkerij iepenbier ferkocht.
Strykjildskriuwer Arjen Bokkes Hulstra
fan Hallum keapet it spul foar
 f 4400,-. Pake Kornelis Aukes stjert op 22
jannewaris 1901. Op 22 febrewaris
ferkeapet Arjen Hulstra de bakkerij oan
bakker Durk Talsma fan Raerd, foar f
5000,- , dy keapet it spul foar syn soan
Piter (1875-1935), dizze Piter trout op 9
maaie 1901 mei Sytske de Haan. Op 12
maaie 1901 begjinne sij yn de nije bakkerij.
Yn de ferkeapakte fan 22 febrewaris wurdt
spesjaal neamd dat bij de keap ynbegrepen
binne “de toonbank, koekkast en de bolle-
bord-pennen”. Piter Talsma wie de man
dy’t tsjin it âlde hûs in hok bouwe litten
hat om mear romte te krijen.
Oant 1916 is Piter bakker bleaun yn
Mantgum, dan ferkeapet er op 14 juny de
bakkerij oan Minne Sjoerds Venstra (1887-
1981). Sels giet er werom nei Raerd.
Venstra, troud mei Grietsje Wendelaar
Bonga     fan De Ryp, hat oant 1952 bakker
west yn de Mantgumer bakkerij; út de

tritiger jierren binne in trijtal foto’s
bewarre fan de bakkerij, ek ien fan Venstra
oan it wurk yn de bakkerij. Foto’s fan de
bakkerij yn dy tiid binne fierder net be-
kend, de bakkerij leit krekt bûten it
doarpsgesicht dat faak op foto fêstlein is.
Fierder hat Venstra yn 1948 de kajút
fernije litten en ek letter hat syn opfolger
dêr oan wurkje litten.

Yn 1952 nimt Ids van der Ende (1924-
1991) de bakkerij oer. Hij en syn frou
Anneke Bloem(*1929)     binne de lêsten dy’t
it âlde pand as bakkerij brûke. Ein tachti-
ger jierren hâldt Van der Ende der mei op.
De bakkerij hâldt op te bestean, de oven
bliuwt wol sitten mar is net mear te
brûken. Nei de dea fan Van der Ende yn
1991 wennet syn widdo noch yn it hûs
oant 1996. Om’t it hûs har te grut wurdt
ferfart se nei in lytser hûs en wurdt de bak-
kerij ferkocht oan ûnderskreaune en syn
frou.

Bakker Minne Venstra yn’e bakkerij. De bakplaat lâns
de ruten waard letter brûkt as wurkbank yn it hok.
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It hûs.
De  bakkerij is yn 1897 ek echt as bakkerij
boud, der wurdt dus net in oven mitsele
yn in besteand gebou. Wa’t it hûs boud
hat is net bekend, it sil de pleatselike tim-
merman west hawwe dy’t ek oare noch
besteande huzen boud hat: it jitizeren
roaster yn’e foardoar komt ek bij oare
Mantgumer huzen foar, sawol as roaster
yn’e doar as stekje foar it balkon. Ek oare
details út’e bakkerij fynt men by de
Mantgumer huzen werom. Wat nijs foar
Mantgum wie de neo-renaissancegevel mei
blokjes en bannen yn it metselwurk en de
cementplaten fersiering boppe de finsters.
Ek it oarspronkelike kleureskema fan de
gevel is boeiend: de blokjes boppe en
njonken de finsters ,de bannen yn it
mitselwurk en de wetterlist oer de folle
breedte fan de gevel waarden
sânstienkleurich ferve, it giet in bytsje nei
oker. Tusken de wetterlist en de goate
binne de foegen brún kleure, sadat fan
ôfstân de baan boppe de wetterlist hielen-
dal brún liket. De oarspronkelike kleur sit
noch altiten op de cementen platen mei
nep-stiennen. Yn de rin fan de tweintigste
ieu wurdt de sânstienkleur ferfongen troch

min of mear brutsen wyt.
It hûs is winliken in gewoan boargerhûs
sa’t dy yn in protte Fryske doarpen boud
waarden, mar dan oan’e achterkant útboud
mei in bedriuwsgedielte. In protte huzen
út dy tiid hawwe in doar yn’e foargevel
mei in gong derefter en dan oan’e iene
kant in keamer mei twa finsters en oan’e
oare kant fan’e gong in wat lytser
keamerke, mei ien finster, grif foar gebrûk
yn’e winter. Sa’n hûs is meastentiids in
meter of seis djip.
Bij de Mantgumer bakkerij waard de lytse
foarkeamer mei ien finster wol realisearre,
mar om’t der ek in winkel nedich wie,
kaam der ek in etalaazjefinster yn’e gevel,
dit finster is jusjes smeller as de oare
finsters! Yn it foarhûs sieten dus trije rom-
ten: in grutte wenkeamer (C), in winkel (B)
en in lyts foarkeammerke (A). It foarhûs
waard fan it achterhûs skaat troch in doar
mei lytse rútsjes, slipe glês en grif
sânstrield glês. Fan it oarspronkelike
glêswurk is noch altiten in part
oanwêzich.
Achter de winkel sit in soarte fan sintrale
romte dy’t troch de bakkers brûkt waard
om harren waren ôfkuolje te litten en út te
stallen (G), it Fjouwerkant, sa’t de
Venstra’s dizze romte neamden. Fanút
dizze sintrale romte rint de treppen nei
boppe en hjir sit oarspronkelik ek de doar
nei de bakkerij. It ûnderste part fan de
treppen koe as in lûk omheech dien wurde
as tagong nei de kelder ûnder de bed-
steden! Fierder sit der in poartsje nei it
efterste stik fan’e gong. Dit poartsje sit yn
wat meastentiids bij gewoane wenhuzen
de achtermuorre is.
Oan wjerskanten fan dit efterste part fan’e
gong sitte dan de bakkerij (D) en it
saneamde takkehok (E) wêr’t de branje foar
de oven bewarre wurdt. Oan’e ein fan’e
gong sit in lege efterdoar mei fjouwer lytse
rútsjes derboppe foar it ljocht yn’e gong.
Njonken de achterdoar kaam in
reinwettersbak (d) en ek it húske waard
tsjin de achtergevel boud (e). Opfallend is
dat yn it achterhûs, it bedriuwsgedielte, it
houtwurk net ôfwurke waard; yn it

De bakkerij op in foto fan likernôch 1935
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takkehok wiene de balken sûnder mis
ôfkomstich fan’e sloop, se binne allegearre
ûngelyk. Ek de ûnderkanten fan’e bed-
steden binne fan sloopmateriaal makke.
Op’e ferdjipping sit allinne bij de kajút
foar in keammerke, de rest fan’e souder
wurdt brûkt foar opslach fan matrialen.
Opfallend bij dizze bakkerij is de
moalsouder: oer de hiele breedte fan it hûs
leit oan’e efterkant in stripe fan trije meter
breed in heale meter leger. Mei in lûk yn’e
bakkerij kin men ek op dizze souder
komme.
Boppe de oven(F) is gjin flier makke, de
oven is foar in part gewoan iepen, opfuld
mei sân, út’e oven rint in swiere skoarstien
nei boppe ta.

Fansels wurdt sa’n hûs yn hûndert jier
wolris feroare, eltse tiid hat sa syn eigen
easken. In pear feroarings:

Yn de grutte wenkeamer is yn de fyftiger
jierren de bedsteewand feroare, de
oarspronkelike doarren waarden op de
ferdjipping brûkt foar it meitsjen fan wan-
den tusken keammerkes, it listwurk fan de
bedsteewand waard derôf sloopt, der
kamen yn eltse iepening in lyts kesyn mei
in mahonyhouten doar. De bedsteden (b)
sels waarden mei sachtboard beklaaid en
lytser makke. De kroan fan de wand waard
sloopt en yn de hiele keamer kaam in
sachtboard-plafond foar de balken te sitten.
De ûnderkant fan de skoarstienmantel
waard doe ek ferfongen troch in mitsele
bak fan giele stientsjes mei in rânne fan
brune tegeltsjes, de kroan kaam derôf en de
hiele boppekant fan de skoarstienmantel
waard beklaaid mei smelle latten. De origi-
nele finsterbanken(a) wiene fan ûnderen
beklaaid mei houten skroaten mei
kraalprofyl, dizze skroaten waarden
ferfongen troch triplex, sadat der in glêd
gehiel ûntstie. De finsters ferlearen harren
middestyl. Alles wat  paniel is oan doarren
waard beklaaid mei hurdboard.
Yn de fyftiger en sechtiger jierren waard it
hûs fierder fersjoen fan de moderne gemak-
ken: der komme in WC en in douche yn it

dochs foar branje net mear brûkte
takkehok, der komt hjir ek in grut rút yn
de súdlike sydgevel en der wurdt fan it
takkehok in keuken makke. Der komt in
lyts rút yn de noardlike sydgevel, en de
oven wurdt tenei stookt mei in
oaljebrander  dy’t syn oalje kriget út in
grut oaljefet ophongen oan de eftergevel.
De tagong nei de bakkerij wurdt ferpleatst:
op it plak fan’e âlde tagong komt in meter-
kast, de nije tagong komt yn it efterste part
fan’e gong. Mar de skoarstienboerden
wurde kreas ûnderholden, it hûs hold yn
grutte halen syn njoggentsjinde-ieusk
uterlik.

Om’t nei 1989 de bakkerij gjin bakkerij
mear wie, waard de winkel bij it lytse
keammerke lutsen. Dit keammerke hie fan
âlds gjin skoarstienmantel: de waarmte fan
de oven wie genôch. De oven bleau
gewoan sitten, de eigenlike bakkerij waard
in soarte fan waskhok.

It roaster yn’e doar; it klinkje is ek noch orizjineel.
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It doel fan de restauraasje fan 1996 wie
dan ek it hûs safolle as mar mooglik wie
wer yn’e âlde steat werom te bringen, wat
fansels net oer alle boegen koe, mar wol
besocht is:
De wenkeamer krige de bedsteewand wer
werom, mei in part fan de âlde doarren. De
skoarstienmantel waard wer yn in âlde
foarm brocht, it balkeplafond kaam wer
yn’t sicht en de finsterbanken krigen ek
wer in âlde foarm. Ek yn it lytse keam-
merke waard it âlde plafond wer foar’t
ljocht brocht en de beide kastdoarren(c)
krigen wer harren panielwurk werom. De
winkelromte is bij it lytse keammerke
bleaun. De oven is der út sloopt, hij wie as
in bak fan 2.50 x 2.50 lossteand boud yn it
hûs. Ovenromte en bakkerij foarmje no de
keuken. Om hjir mear ljocht te krijen is der

in nij T-finster yn’e gevel setten. Tusken
keuken en lytse foarkeamer is in trochgong
makke yn’e foarm fan it poartsje yn’e gong.
Yn it takkehok is de douche derút helle, it
grutte moderne rút is ferfongen troch in T-
finster yn styl, wêrbij’t ek it foechwurk
wer mei snijfoegen oanfuld is. It tsjin it
hûs boude hok (H) is mei in trochgong bij
it takkehok lutsen en is no studearkeamer.
Op’e ferdjipping binne fjouwer
sliepkeamers makke en is der in
badkeamer boud; it hûs wurdt no sintraal
ferwaarme.

Oer de oarspronkelike kleuren yn it hûs is
noch wol wat te sizzen. De solderingen
yn’e winkel, it lytse keammerke en de
sintrale romte wiene oranje-achtich beitst,
in goedkeape foarm fan houtimitaasje. Der
waard dan oer in dekkende oranje-achtige
ferve noch in fertinne beits strutsen foar it
effekt. De doarren nei de keamers wiene
hiel kleurich skildere: bij de renovaasje
fan 1996 kaam ûnder de hurdboard-
beklaaiing fan de wenkeamerdoar noch de
âlde panieldoar foar’t ljocht, de kleuren
sieten der noch op: it framewurk ljocht
houte, it leechlizzend part fan de panielen
ljocht giel en it oplizzend part donkerbrún
houte. De listen wiene allegearre swart.
Mei oare wurden: behoarlik kleurich. De
kastdoarren fan’e lytse keamer wiene hiel
fakkundich ljocht houte. De oarspronke-
like kleur fan it balkwurk yn de grutte
keamer koe net dúdlik fêststeld wurde, der
siet noch in ljochtgriene kleur op. Ien
fan’e grutte barsten yn in balke wie opfuld
mei stopferve en in krante út 1938! It
kartonwurk tusken de balken is noch it
âlde, kompleet mei listwurk.
De bedsteden wiene fan binnen oker-
kleurich ferve, en krektlyk de binnekant
fan de doarren. De diggelkast rint de
treppen achterlâns, dy is net djip, mar der
binne spoaren fan donkerread te sjen. Yn
oare Mantgumer huzen wiene de planken
donkerread ferve en it profyl oan’e
foarkant wie dan fergulde! Mar dit moat
noch barre…

Slipe gleske yn’e tuskendoar.

It neimakke siermetselwurk boppe de finsters.
It is jitwurk fan cemint.
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Alde  grêfskriften fan Kûbaard en
Easterlittens op ynternet

lt Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy hâldt him al lange tiid dwaande mei
ûndersyk nei âlde grêfskriften. Yn de begjinjierren waard dit ûndersyk foar in grut part
droegen troch Douwe Jans van der Meer. Wy kinne him troch syn ”Boerderijenboek
Hennaarderadiel 1511-1698". As der earne in tsjerke restaurearre waard, wie Van der Meer
der daliks by om te foarskyn kommen grêfstiennen sa kompleet mooglik te beskriuwen.
My help fan underoaren Harmen de Vries en yn guon gefallen in wankel trepke - waarden
in protte grêfstiennen fotografearre. Sa ûntstie der in mânske databank mei dokumintaasje
oer sarken út de midsieuwen oant en mei de njoggentjinde ieu. Se binne te finen yn de
Akademyrige Grêfskriften yn Fryslân. lt pionierswurk fan Van der Meer cs. hat no in ferfolch
krigen troch in nij foarme wurkgroep. Sy ha ûnder oaren aktyf west by it dokumintearjen
fan grêven by de tsjerkerestauraasjes fan Easterlittens en Kûbaard. Nij fan dizze wurkgroep
is de publikaasje fan harren arbeid op de webside fan de Fryske Akademy. By it skriuwen
fan dit stik stie allinnich it materiaal fan Kûbaard op de side. Mar neffens Henk Zeinstra -
ien fan de wurkgroepleden - sille ek de grêfskriften fan Easterlittens mei gauwens oan de
side tafoege wurde. Jammer is dat de wurkgroep net al har foto’s oan it publisearre materiaal
keppele hat. Mooglik kin soks nochris barre.

Mei tastimming fan Zeinstra jouwe wy hjir in lyts priuwke fan it   materiaal op de side.

Theo Kuipers
Mei tank oan Henk Zeinstra

Hoe fine jo solks? Folch ûndersteand paad.Hoe fine jo solks? Folch ûndersteand paad.Hoe fine jo solks? Folch ûndersteand paad.Hoe fine jo solks? Folch ûndersteand paad.Hoe fine jo solks? Folch ûndersteand paad.

1. www.fa.knaw.nl
2. meidwaan
3. wurkferbannen
4. genealogy
5. grêfskriften (boppe oan de side)
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Boppe-oan yn in tekstbalke:

WYTSE  ROLLEMA GERBRICH FEICKES SYN WIFWYTSE  ROLLEMA GERBRICH FEICKES SYN WIFWYTSE  ROLLEMA GERBRICH FEICKES SYN WIFWYTSE  ROLLEMA GERBRICH FEICKES SYN WIFWYTSE  ROLLEMA GERBRICH FEICKES SYN WIF

Dêrûnder in manljus- en frouljuswapen.
Manljuswapen: dield, rjochts Fryske heale earn, lofts trochsnien troch [twillingbalke],
boppe de balke trije klavers, pleatst 2 en 1, ûnder de balke in deadskop.
Frouljuswapen: dield, rjochts Fryske heale earn, lofts hânmerk (in 4 mei in trochlutsen
horizontale en fertikale earm, yn ‘e trochlutsen horizontale earm in V, trochsnien fan de
earm), de fertikale earm op in tredde fan ‘e hichte lofts skoarre fan in skean setten stôk.
Konklúzje: Rollema-Gerbrich Feickes.

Hânmerk fan Gerbrich Feickes:

Tekst midden boppe.

ANNO 1652 DEN 30 OCTOBER IS INDEN HEERE GERVST DEN EERBAREN GERB= RICHANNO 1652 DEN 30 OCTOBER IS INDEN HEERE GERVST DEN EERBAREN GERB= RICHANNO 1652 DEN 30 OCTOBER IS INDEN HEERE GERVST DEN EERBAREN GERB= RICHANNO 1652 DEN 30 OCTOBER IS INDEN HEERE GERVST DEN EERBAREN GERB= RICHANNO 1652 DEN 30 OCTOBER IS INDEN HEERE GERVST DEN EERBAREN GERB= RICH
FEICKES DoFEICKES DoFEICKES DoFEICKES DoFEICKES DoRRRRR OUT 68 IAEREN ENDE DIE HVISFROUWE V OUT 68 IAEREN ENDE DIE HVISFROUWE V OUT 68 IAEREN ENDE DIE HVISFROUWE V OUT 68 IAEREN ENDE DIE HVISFROUWE V OUT 68 IAEREN ENDE DIE HVISFROUWE VAN WYTSE RINNERTS ROLLEMAAN WYTSE RINNERTS ROLLEMAAN WYTSE RINNERTS ROLLEMAAN WYTSE RINNERTS ROLLEMAAN WYTSE RINNERTS ROLLEMA
ENDE LEIT HIER BEGRAENDE LEIT HIER BEGRAENDE LEIT HIER BEGRAENDE LEIT HIER BEGRAENDE LEIT HIER BEGRAVENVENVENVENVEN

De hjir ôfprinte foto is fan Henk Zeinstra.
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Frits Sieperda / Theo Kuipers

Vooruitlopend op de internetpublicatie van
de grafschriften van Oosterlittens door de
Fryske Akademy, hier alvast een beschrij-
ving van één van de meest bijzondere graf-
stenen in deze kerk. Het betreft de graf-
steen van Hotse Sjoerds Syperda. (zie voor-
pagina) Hij is een lid uit het voorgeslacht
van Frits Sieperda, de vormgever van dit
blad en medeauteur van dit artikel. Frits
was er destijds natuurlijk “als de kippen
bij” toen de vloer in de kerk van
Oosterlittens werd gelicht en de grafsteen
van Hotse Sjoerds Syperda te voorschijn
kwam. Hij heeft de steen uitvoerig gefoto-
grafeerd en beschreven.  In de rand staat
gebeiteld:

          De grafsteen van
Hotse Sjoerds Syperda

Hervormde kerk Oosterlittens in 1722 (naar een
pentekening van Jacobus Stellingwerf)

ANNO 1676 DEN 19 MAART IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAMEN
HOTSE SIOERDTS SYPERDA IN LEVEN BYSITTER VAN BAARDERADEEL
EN DE OUDERLING VAN DESE GEMEENTE OUT 67 JAER.
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Uit diverse archiefbronnen en literatuur (o.a. J.
Oostra, Uit de geschiedenis van Oosterlittens)
is van deze familie bekend dat zij al rond
1500 bewoner en eigenaar waren van Syperda
Sate op Wammert onder Oosterlittens. In 1971
brandde deze boerderij af en werd herbouwd
als modern bedrijf met ligboxstal. Deze boer-
derij wordt nu bewoond door Wijbe Durkz.
In het proclamatieboek van Baarderadeel le-
zen we in een akte van 12 januari 1652 het
volgende:

Anske en Hotse Sjoerds gebroeders wonende tot Oosterlittens ende Maeicke
Jelgers sampt Antie Dircks hun respective huysfrouen begeren bode en consent
op de cope van omtrent dartienpondematen lants leggende binnen dn voor-
noemde dorpe aen twee verscheiden stucken. Eerstelijck de gerechte
Helfte van sestien pondematen acht einse ende ses penningen de Hogefenne
genaemt alsmede de helfte van acht pondematen tien einsen negentien pennin-
gen leggende over de faert de Liesinge Mieden genaemt…….enz.

Op het front van de grafsteen staat bovenaan:

A 1679 den 20 Octob is in den Heere berust de Eerbare Antje Dircks Laeste Huisfrou van Haije
Hessels out omtrent 52 jaer en leit alhier begraven.

Anno 1737 den 30 July is in den Heere gerust de Eerbare Mayke Sjoerds in leven Huisfrou van
Rintje Oenes tot Bosum oud in haar 65 jaar en leit alhier begraven.

Op het front van de grafsteen staat onderaan:

Anno 1749 Den 14 July is overleden de Eersame Rintje Oenes Ontfanger tot Bosum oud in 80
jaar en leid alhier begraven.
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In een zelfde soort akte van 4 oktober 1658 blijkt dat bovenstaande broers wonen op “Siperda
Sate te Oosterlittens”. Hotse Sjoerds Syperda was naast boer en kerkvoogd ook bijzitter in het
gerecht van Baarderadeel. Deze bijbaan verschafte hem naast aanzien ook extra inkomsten.
Blijkbaar was hij een vermogend man, want anders had hij zich geen kostbare grafsteen kun-
nen veroorloven. De aanschaf van deze grafsteen liet hij proclameren op 6 juni 1664:

Hotse Sjoerds Syperda mederechter in Baarderadeel ende Antie Dircks
echteluyden tot Oosterlittens begeren bode ende consent op de cope van
seeckere twee legersteden in de kercke aldaer, gedeckt met twee blauwe stenen,
zijnde op de ene vuytgehouwen de namen van Edger Romckes in leven mede-
rechter in Baarderadeel en Taeckle Edgers sijn soon ende op de andere de na-
men van Sjoerd Edgers ende Gepck Sjoerts in tijds echteluyden ende Doecke
Edgers sijn Sjoerds broeder, bij haer gecoft van Sjoerdtie Sjoertsdr. Naegelaten
weduwe van wijlen Alle Fockes wonende tot Leeuwarden, Edger Sjoerds tot
Wirdum, Eetske Sydses een dochter van wijlen Doutien Sjoerts ende Syds in tyts
echteluyden voor haer ende mede onder verbandt haerder goederen cauerende
voor haer andere broeders ende susters ende sy Sjoerdtie ende Edger cauerende
voor Eetske cum socys, voor de somma van een hondert goudguldens van 28
stuyvers ’t stuck vrij en gereet gelt, volgens ’t coopbrieff.

Dat Hotse Sjoerds Syperda goed bij kas zat, blijkt ook uit de hypotheekboeken van
Baarderadeel. Blijkens meerdere akten leende hij geld aan verschillende personen. Uit een akte
van 10 augustus 1666 blijkt dat hij ook geldschieter was voor de aanschaf van een nieuw kerk-
orgel in Oosterlittens.

Wij onderschrevene kerckvoogden van den dorpe Oosterlittens lijden en beken-
nen met consent ende kennisse van onse gemeentsluyden oprecht en
deugdelyck schuldigh te wesen aen de Bijsitter Hotse Sjoerds Syperda onse
medekerckvoogdt de somma van negen hondert caroliguldens. …….. ter zake ge-
rede voorschoten penningen tot ’t maken van een nieuw orgel ende reparatie
van de kercke …….. tegen een rente van 4% per jaar…..

De buurtschap Wammert bij Oosterlittens
(kaart Schotanus 1664), met naamschild van de
kaart vermeldt o.a.: ‘Hotze Sjoerdtsz’ (Bijsitter)
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Jelle Miedema

Soms keare âlde tiden werom. Hat it winkelhûs op it suden fan de Wommelser
Keatsebaan in jier of wat lyn in skuorre of berch krigen, yn de 18e ieu stie dêr in hûs mei
ek in skuorre. Dat hûs hat earder yn it foarbygean al ris yn Klaaikluten oan’e oarder west
(Miedema 2004/1) en dy tried pak ik hjir wer op. Dêrneist giet dizze bydrage oer de
neistlizzers fan dat hûs. Ik sit dêrmei noch altiten op it súdwesten en suden fan terp
Wommels, mar lúk no - neí earder bydragen oer de helling/Filadelfia, Struijck/Stroek, it
freule-keatsfjild, de Keatsebaan en de Hofkamp - it net om de Suderhaven hinne wat
strakker oan.

Om de Suderhaven hinne

Op it suden fan de Wommelser
Keatsebaan (1681-1832)

Op it suden fan de Wommelser Keatsebaan (foto JM 2004)
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It foartiidse hûs op it suden fan de
Wommelser Keatsebaan sil ik hjir fierder de
‘feehâlderij-slachterij’ neame. Ik stel dát hûs
yn dit stikje sintraal en lit oanslutend dêrop
de noardwestlike en de súdlike neistlizzer
oan bod komme. Dêrby ha ik de nammen fan
de eigeners en bewenners fan dizze (trije)
huzen fet makke, mar allinnich as dy nam-
men foar it earst oan bod komme. Dêrfoar ha
ik twa reden: a. we kinne sa better sicht
hâlde op de ûntjouwing fan dy trije huzen,
doetiids de ienige wenten op it fuottenein
fan de Suderhaven; b. yn proklamaasje-ak-
ten, wer ta ik my it meast behein, komme
soms nammen foar dy’t yn oare akten net te
finen binne.

De feehâlderij-slachterij

(1684)
Yn 1684 ferkeapje Johannes Johannes
Stratie en Gapke Tijssen, man en frou te
Wommels, foar 330 goud gûne in
‘huijsinge, schuiere, hoovinge cum
annexis’ mei as neistlizzers noardlik ‘it
gemeene padt’ (d.i. in paad nei de
Suderhaven ta), eastlik ‘de sloot van de
Heere Grovestins landt’ (de âlde lykfeart
mei eastlik dêrfan it lettere freule-
keatsfjild), súdlik in ‘steijgh’ (steech) en
westlik ‘de vaart’ (de Suderhaven), (prokl.
1684, ynf. 48, fol. 20). By it hûs hearde ek
in ‘barge hock’. Johannes en Gapke wen-
nen net sels yn it hûs, want it waard
ferkocht oan de bewenners, te witten Sybe
Doeckes en Fettie Tiepkes.

Sybe en Fettie hiene rjocht op it gebrûk
fan súdlik in steech foar feedrift en foar
reperaasje oan it hûs en de skuorre, wylst
harren buorlju rjocht hiene fan ‘gang’ nei
in opslach by de Suderhaven. Mei ‘gang’
wurdt hjir it paad bedoeld dat op it súd
fan de Keatsebaan nei in ‘steede’ by de
Suderhaven ta rûn. Direkt oan de
noardkant fan dat paad lei it hûs dat ik

fierder de noardwestlike neistlizzer neam,
mar oer dat hûs straks mear.

(1685)
Lang ha Sybe Doeckes en Fettie Tiepckes
net mear op it súden fan de Keatsebaan
wenne, want yn 1685 ferkeapet Fettie ‘quo
fi. et libris’ (mei foar de bern, se wie doe
faaks widdo) dêr har ‘huijsinge, schuire,
hovinge, bomen en plantagie’. It hûs
wurdt foar 280 gg. en 2 dukaten ferkocht
oan keapman Wopcke Gerlofs en Frouck
Eewerts, ek man en frou te Wommels.

As neistlizzers fine we no neamd noardlik
‘de Kaatsebaan tot aan de scheijdpaal vant
bargehock’, eastlik ‘de sloot van de oude
heer Grijtman Grovestins ende ’t gemene
padt’, súdlik wer de steech en westlik de
‘faart’ (prokl. 1685, ynf. 48, fol. 51). Dy
steech oan’e súdkant mei op’e nij brûkt
wurde foar reperaasje oan it hûs-mei-
skuorre en foar ‘oije’ [coije?] drift. It is
mooglik dat hjir letterlik ‘oije’-drift be-
doeld wurdt, mar letter yn’e tiid wie yn
dit hûs-mei-skuorre ek plak foar kij
(folget).

(1691)
Yn 1691 wolle Wopcke Gerlofs en Frouk
Everts de ‘huijsinge, schuure, hovinge,
boomen ende plantagie’ foar 600 gg.
ferkeapje oan in Harmen Jansen en syn
frou Hypck Meewis, ek beiden ynwenners
fan Wommels (prokl. 1691, ynf. 48, fol.
153). Mar nei alle wierskyn is de keap doe
net trochgongen (folget). Faaks siet
Wopcke te heech yn’ e beam, want yn 1691
leit de priis in stik heger as yn 1685.

De neistlizzers binne wer: noardlik de
Keatsebaan, no mei de tafoeging ‘tot
gebruick van de grondt aan de scheijdpaal
van het oud bargehock’, eastlik ‘de sloot
van de oude Heer Grijtman Grovestins’,
súdlik de steech en westlik ‘de Haaven’.
By dy (Suder)haven ha dan ‘eenige uijt en
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inbuirsters haar opslagh [...] en vrie [vrije]
gangh op de steede aldaar ten naasten’. Dat
stee koe dus doetiids troch sawol neiste
buorlju as oaren brûkt wurde.

Oer sawol it hûs op it súd fan’e Keatsebaan
as de súdlike neistlizzer komme we no
mear oan’e weet, want oer de steech tusken
dy twa huzen yn lêze we yn 1691:

‘...ten Zuijden de steijgh, aan Nanne
Jans naagelatene weduwe
gebruijckende huijsinge, alwaar het
verkochte gerechtigheijdt van [..]oije
druijve [drift] heeft [en] mede vrije
reparatie om een deur in ’t buijtehuijs
te moogen setten en openen’ (prokl.
Hinnaarderadiel 1691, ynf. 48, fol.
153).

Faaks wie Wopcke Gerloffs feekeapman,
want yn 1702 is hy rom 40 car. gûne
skuldich Gerrit Janties, keapman te Snits
‘wegens koop van twee koeijen bij [door]
Gerrit Janties betaald en niet aan hem gele-
verd, [met als] onderpand speciaal ons
krom[houten] schip met zeijlen en fock,
twee .... ende twee sitboorden’
(Hypotheekboek Hennaarderadeel 1702,
ynf. 64, fol 364).  Mei dat skip wurdt
dúdlik dat keapman Wopcke en syn frou
net om’ e nocht oan de Suderhaven wen-
nen. Ferfier oer wetter wie doe wichtiger
as no.

(1703)
Yn it begjin fan de 18e ieu is it hûs op it
suden fan de Keatsebaan op’e nij te keap
en as earste falt dan op dat – net de
boppesteande Harmen Jansen en syn frou,
mar – op’e nij Wopcke Gerloffs en Frouck
Everts de ferkeapers binne. Se binne dan
sels ek noch de bewenners fan it hûs en
ferkeapje it foar 262 gg. oan Sijmen Jans en
Heertie Heerts, man en frou te Wommels.
Symen Jans en Sijmen en Heertie wiene
eigeners fan ek oare huzen yn Wommels

(werûnder twa huzen oan de westkant
fan’e  Keatsebaan), dat it is noch mar de
fraach of se sels op it súd fan’e Keatsebaan
wenne ha. It hûs komt earst op 11 maaie
1704 frij fan hier, dus it is ek mooglik dat
keapman Wopcke en syn Frouck dêr noch
in jier as hierders wenne ha. (1)

De neistlizzers binne wer noardlik de
Keatsebaan, westlik ‘de vaart’ en súdlik de
steeg, mar no fine we eastlik ‘de sloot van
de landen, toecomende Petrus Poutsma,
schepen binnen Leeuwarden en Hette
Hettes, ontvanger van Wommels’ (prokl.
1703, ynf. 49, fol. 32). Apart liket it
miskyn dat hjir immen fan Ljouwert as
mei-eigener fan eastlik it terplân (it lettere
freule-keatsfjild) opdûkt, mar dat kin te
meitsjen ha mei it gegeven dat de eardere
eigener, Jr. Oene van Grovestins, yntusken
sa goed as fallyt, yn Ljouwert wenne (fan
werút doettiids mear besit fan âld-grytman
Grovestins oergong yn oare hannen).

(1745, 1754)
Dit is wol in sprong yn’e tiid, mar earst yn
1745 wurdt it hûs op it súd fan de
Keatsebaan ferkocht en wol troch de
erfgenamten (2) fan de boppeneamde
Heertje Heerts. It hûs wurdt dan foar 282
goud gûne of 394 caroli gûne ferkocht oan
de bewenners en dat binne yntusken
keapman Tjebbe Teekles Timersma en
Aaltje Ritskes (prokl. 1754, ynf. 50, fol.
205). Grif ha Tjebbe en Aaltsje dêr noch in
moai skoft wenne, want hast tritich jier
letter wenje se dêr noch (folget). Mooglik
wie Tjebbe Tiemersma oft syn foargonger
sawol feekeapman as feehâlder, want op de
kaart fan Halma-Schotanus út 1718 wurdt
dit perseel oanjûn as in buorkerij.

Wat neistlizzers oanbelanget giet de akte
fan 1745 wat koart om’e hoeke, want
allinnich wurde noardlik de Keatsebaan
en súdlik de ‘diaconije’ neamd. Lykwols,
oer de noardwestlike “neistlizzer” (it hûs
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Rjochts de nije berch efter it hûs op it súd fan de Keatsebaan; op’e eftergrûn it âlde gemeentehûs (foto JM 2004)

oan’e oare kant fan de ‘gang’ nei de
Suderhaven ta) komme we no ek wat oan
de weet (sjoch dêr).

(1771-1772, 1777)
Yn 1772 ferkeapet Tjebbe Tackles
Tijmersma (ik folgje de stavering sa as dy
brûkt wurdt yn’e akten) de ‘huisinge,
schuure en hovinge in de buire tot
Wommels op de Kaatsebaan’ foar 352 gg.
en 7 stoeren ofwol 491 carg. en 15 st. en de
keapers binne dan Gerrit Heerts, ‘mr. glase-
maker’ en Jan Hendriks, boer, beiden
wenjend te Wommels.

As neistlizzers fine we op’e nij noardlik de
Keatsebaan, eastlik de reed en súdlik de
steech nei westlik de Suderhaven ta. Mar
nij is no de omskriuwing fan it hûs sels:

‘bestaande de huisinge in een ruim
voorhuis, rojale kamer en twee bed-
steden, ruim slagthuis en groot
afgeschutte spekgang buiten huis met
stallen voor agt koebeesten en een
paart, voorts met put, bak en secreet
voorsien’ (prokl. 1771/1772, ynf.  52,
fol.  89)

Nei earder in skuorre, bargehok en bûthús,
fine we no op it súd fan de Keatsebaan in
‘slagthuis’, in ‘spekgang’ en plak foar acht
kij en in hynder en dat kin betsjutte dat
Tjebbe Tiemersma sawol feekeapman,
feehâlder as slachter west hat. Foar dat
lêste is nóch in oanwizing, want as Tjebbe
by gefal earder as 12 maaie 1772 út it hûs
giet, dan sil hy:
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‘terstont op zijn vertrek, op taxatie
moeten ontvangen [voor] de toonbank,
de borden zoo vaste als losse, de gasen
voor de glasen, de ijsere roeden, en het
[spant?]ijser, zijnde buiten het gespeci-
ficeerde, al het andere dat bant, spij-
ker en nagelvast is in de coop der
huisinge versmolten’ (idem ynf. 52,
fol. 89)

Ut de kombinaasje fan ‘slagthuis’, ‘spek-
gang’, ‘toonbank’, gaas foar de ramen, ‘ijs-
ere roeden’ en faaks noch in izer wêroan’t
it (slacht)fee hingje moast, meitsje ik op
dat Tjebbe Tiemersma yn elts gefal in
slachterij oan hûs hie.

Lykwols, yn 1722 liket it – mei as mei-ei-
gener/keaper in glêzemakker – dien mei it
fee op it suden fan’e Keatsebaan en yn
feite wie dat doe ek sa. (Ik gean no efkes
foarby oan de slachterij fan Haitsma dy’t
noch yn de twadde helte fan de foarige ieu
súdlik fan it hûs wêr’t it hjir om giet te
finen wie. Kaam dy slachterij op it plak
wêr’t it ús hûs yn’e 17e ieu ek al in ‘slag-
thuis’ hie en wie it hiem by dat hûs cum
annexis doe grutter as no?)

(1777)
Yn 1777 begeart Gerrit Heerts, noch altiten
‘mr. glasemaker’ te Wommels’, ‘bod en con-
sent’ op ‘de gerechte helft van een bouw-
vallig huis, schuur en hovinge aan de
Kaatsbaan’ en hy wol dy helte dan
oernimme fan Aeltie Clases, de widdo fan
boppesteande Jan Hendriks, ‘voor zichzelf
en voor de voorkinderen van haar man’.
Mar én Aaltje Klazes én Gerrit Heerts wen-
nen dêr doe net sels, want it hûs wie
‘laatst bij wed. Ynte Ates’ bewoont ge-
weest’ en ‘nu wegens bouwvalligheid le-
dig en onverhuurt’ (de priis wie der ek nei,
want Gerrit Heerts woe de ‘gerechte helft’
oernimme foar mar 144 carg. en 15 st.),
(prokl. 177, ynf. 52, fol. 219).

En dêrmei wurde twa dingen dúdlik: (i) de
bewenster fan dit hûs wie tusken 1772 en
1777 de widdo fan Ynte Ates (Kingma), te
witten Corneliske Piers; (ii) it hûs wie der
yn 1777 sa min oan ta dat it doe net mear
bewenne waard.

De noardwestlike neistlizzer

(1745, 1754)
Op it súdwesten fan de Keatsebaan, by de
yngong nei de Suderhaven ta, hat hiel lang
in karakteristyk âld hûs stien dat earst yn’e
twadde helte fan de foarige ieu ôfbrutsen
is. Yn 1745 ferkeapje Trijntje Aukes,
widdo Jan Sijmens (ien fan de
erfgenamten fan Heertie Heerts, widdo
Symen Jans) oan sekretaris Albertus
Lycklama à Nijeholt     yn Wommels twa
huzen, wêrfan dan ien hûs oan’e
Keatsebaan leit (prokl. ynf. 50, fol. 258).

De neistlizzers fan de boppeneamde twa
huzen wurde yn 1745 net neamd, mar yn
1754 ferkeapet Adriana van Burenstins
widdo sekr. Lycklama à Nijeholt dyselde
twa wenten. It hûs oan’e Keatsebaan wurdt
dan ferkocht oan Maeijke Yntes Kingma
en dêrmei kin – yn kombinaasje mei oare/
lettere akten – dat hûs lokalisearre wurde
op it súdwesten fan de Keatsebaan. In
bykommende faktor is dat by dit hûs yn
1754 it ûnderhâld heart fan it strjitsje, hjir
de eardere ‘gang’ nei de Suderhaven ta. Yn
1754 wurdt dit hûs bewenne troch
‘Corneliske, wed. Ynte Ates’ (prokl. ynf.
50, fol. 266) en dat is de earder neamde
Corneliske Piers,     widdo Ynte Ates
(Kingma), de mem fan boppeneamde
Maaike Yntes Kingma.

(1783-1797)
It hûs wurdt yn 1783 neamd as neistlizzer
fan íen hûs noardliker (prokl. 1783, ynf.
53, fol. 80) en eigener is dan noch Maaike
Yntes Kingma. Yn 1797 is Maaike Yntes
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It âlde hûs op it súdwesten  fan de Keatsebaan yn’e
foariche ieu (út: Bokma en Kuipers 1985)

Kingma wei en it hûs wurdt dan troch har
erfgenamten (3) ferkocht oan in Tiede
Gatses. It hûs wurdt omskreaun as in ‘huis
met twee kamers en een regenbak
beneffens een kelder’, lizzende oan de...
‘Noorderhaven’. Lykwols, mei dat tagelyk
as neistlizzers de Keatsebaan en Wijbe
Gabes neamad wurde (folget), moat dy ha-
ven de Suderhaven west ha (prokl. ynf. 54,
fol. 118).

(1801, 1803)
Tiede Gatzes ferkeapet yn 1801 te
Wommels in ‘huis en erv’ oan de
Suderhaven, mei fierder as neistlizzers de
Keatsebaan en Wijbe Gabes. It hûs is dan
beswierd mei it ûnderhâld fan in
‘mandelige muur en straat’ en de keapers
yn 1801 binne Pieter Abes en Gerlatje
Arjens, man en frou te Wommels.

Mar ek Pieter en Gerlatje blieuwe net lang
eigeners, want al yn 1803 ferkeapje hja it
hûs (prokl. ynf. 54, fol 258), mei dit ferskil
dat no Pieter mei de tanamme Van der
Werff      neamd wurdt en Gerlatje mei de
tanamme Faber (register fan keapbrieven
Hinnaarderadiel, ynf. 56).

De nije eigener yn 1803 wurdt Ynte Wie-
bes, ‘jongeman te Wommels, gesterkt met
zijn vader Wiebe Gabes’ en it hûs hat no
eksplisyt as neistlizzers súdlik ‘het gang-
pad’ (nei de Suderhaven ta) en noardlik in
‘mandelige muur’ (prokl. ynf. 56, fol. 3).

De súdlike neistlizzer

(1681, 1685)
Súdlik fan it kompleks dat hjir sintraal
stiet (hûs, skuorre en slachthûs) lei
wierskynlik in dûbele wente, wêrfan yn
1681 de súdlike helte bewenne waard
troch Durk Johans en de noardlike troch
Nanne Jans. De súdlike wente hie in grutte
tún, dy’t yn 1681 ferkocht waard oan
grytman Jr. Idsart Oenes van Grovestins,
de soan fan boppeneamde âld-grytman
Heere (Oene Idzarts van) Grovestins.

As neistlizzers fan de súdlike wente wurde
yn 1681 neamd: noardlik ‘Nanne Jans be-
wonende huisinge ende steede’, eastlik it
‘gemeene pad’ (nei de Hofkamp ta) en
súdlik en westlik (fan de tún by dy
súdlike wente) de ‘hoff camp’ (prokl. ynf.
47, fol. 317).

Lang hat Nanne Jans dêr net mear wenne,
want yn 1685 wurdt de noardlike wente
bewenne troch ‘Nanne Jans naagelaatene
weduwe’ (idem ynf. 48, fol. 51).

(1691, 1692)
Yn 1691 wennet Nanne Jans’ widdo noch
altiten yn it hûs súdlik fan de earder
neamde steech, mar sy wenne dêr doe net
op har sels. Teminsten net lang, want yn
1692 hat it hiele (dûbele) hûs as
bewenners noardlik Wypck Nannes we-
duwe en Siouw Hanses weduwe en súdlik
Hessel IsbrantsHessel IsbrantsHessel IsbrantsHessel IsbrantsHessel Isbrants.

‘Nanne Jans nagelaatene weduwe’ (1685,
1691) hiet dus yn 1692 ‘Wypck Nannes
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weduwe’ en dêrmei kinne we har
identifisearje as Wypck Freerks fan
Lollum, yn 1671 troud mei Nanne Jans fan
Wommels.

De ferkeapers yn 1692 binne de tsjerkfâden
fan Wommels ‘gevoegt met ds. Franciscus
Elgersma’ en keaper is de diakony fan
Wommels, fertsjintwurdige troch de diake-
nen Marten Jenties Blincksma en Wopcke
Gerloffs (prokl. ynf. 48, fol. 177). Aardich
is dat buorman Wopcke Gerloffs hjir
neamd wurdt; minder aardich is dat dit
hûs no – mei as nije eigeners de diakony –
foar langere tiid út’e akten ferdwynt.

Ta beslút
Foar de perioade 1777-1832 ha ik oer it
hûs op it suden fan de Keatsebaan gjin ge-
gevens fûn, mar wol stiet fêst dat dêr yn
1832 noch in hûs stie. Dat (selde?) hûs kin
yntusken wol in oare funksje krigen ha,
want it hat dan as eigener Johan Andries
Tiemersma en dy wie skipper (Van der
Vaart en Talsma 1994). Op’e nij krige it hûs
dus wêr in Tiemersma as bewenner en op’e
nij hie ek dy bewenner in skip.

Yn 1832 is de eigener fan de noardwestlike
neistlizzer noch Ynse/Ynte Wybes, mar no
mei as tanamme Radersma (hy, lyk as syn
heit, oerwurkmakker). Wat opfalt is dat de
tún efter dit hûs (nr. 84) dan in apart
nûmer hat (nr. 85) en de reden dêrfoar kin
wêze dat dy tún noch fier nei 1580 ûnder
it âlde fikaryhôf foel (sjoch de foariche
Klaaikluten).

Wat it súdlike hûs oanbelanget is yn 1832
de diakonije noch eigener, mar de grutte
tún súdlik fan dat hûs kaam dus al yn
1681 yn hannen fan Jr. Idsart Oenes van
Grovestins. It is dy tún wêrmei’t ik yn myn
folgjende stikje fierder gean.

(1) Yn 1703 hiert Wopcke Gerloffs cum uxore te
Wommels ca. 26 pûnsmiet ‘los landt leggende aan
verscheijden stukken soo fenne als mieden’,
wêrûnder fjouwer pûnsmiet ‘boulandt, dat de huijrder
tot goedt greijdt [land] tot sijn kosten [moet]
maecken’, aanvang [...] St Petri 1697 tot 1707’
(Hypotheekboek Hennaarderadeel nr. 64, fol. 382).

(2) Yn 1745 is sprake fan trije partijen erfgenamten
fan Heertje Heerts, widdo fan Sijmen Jans: (i) Trijntje
Aukes, widdo fan Jan Sijmens, Auke Sijmens en
Lysbeth Jans, man en frou te Wommels en Brechtje,
Neeltje en Heertje Jans, sterke mei harren mannen
Aate Lolkes, te Tsjom en Piter Douwes en Seerp Jelles,
te Hieslum respektyflik Kornwerd en Gaast, foar 1/3;
(ii) Symen Wytzes te Tsjom, Meintje Wytzes sterke
mei har man Johannes Sinnes en Trijntje Wijtzes te
Wommels, ek foar 1/3 part, en (iii) Idske Heerts, sterke
mei har man Andries Folkerts Bruininga en Heertje,
Brechtje, Trijntje en Sijmen Heerts, te Ljouwert en
Frentsjer, foar it lêste 1/3 part.

(3) De erfgenamten fan Maaike Yntes Kingma binne
yn 1797: Wijbbe Gabes, Ynte Gabes en Sytske Gabes,
de lêste sterke mei har man Klaas Borger, Tetje Gerrits
widdo Ynte Broers (Kingma), as mem en fâd oer har
minderjierrige bern by Ynte Broers, mei fierders
Hendrik Yntes, ‘meerderjarige jongeman’, N.N.
Hendriks, ‘meerderjarige dochter’, Aagje Hendriks,
‘gesterkt met haar man Aane Martens’ en Corneliske
Broers (‘gesterkt als voren’) en fierder noch de bern
fan Jan Gabes, Ynte Gabes, Sytscke Gabes (‘gesterkt
als boven’), Gerben Ates, Korneliske Ates, N.N. en
Evert Yntes, alle partijen foar " part en meienoar foar
it gehiel. It giet hjir foar it part om de bernsbern fan
Maaikes suster Trijntje Yntes, yn 1735 troud mei Gabe
Jans, en dy fan har bruorren Broer (x Grietje Hendriks)
en Ate Yntes. (Foar in ferbân tusken dizze persoanen,
sjoch bygelyks Miedema 2001 nr. 2)
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Ds E.H. Tenckinck en syn
kostlearlingen om 1800
hinne te Britswert

 In dochter fan ien fan de kostjonges hat
oer dy syn tiid as learling yn Britswert
skreaun. Dat wie fan 1798 oant septimber
1806, doe’t er nei Amsterdam gong om dêr
te studearjen. Dy jonge wie Dirk Bruins en
de dochter de lettere Keetje Hooijer-Bruins
(1817-1886). Har ferhaal oer Britswert stiet
yn har autobiografy, dy’t ûnder de titel fan
Domineesdochter in ’s Graveland,
domineesvrouw in Zaltbommel letter yn
boekfoarm útjûn is (Zaltbommel 1981). Wy
nimme hjir oer wat se oer dat learen yn
Britswert skriuwt, want dat jout in
prachtich byld fan it libben earder fan in
geleard dûmny op sa’n stil doarpke, en
foegje dêr in pear bysûnderheden oan ta út
in pear brieven út 1984 fan mr. Dirk Bruins
fan Deventer.
Tenckink wie troud mei Trijntje Heineman
(Warns 1754-Britswert 1808). Beide
wienen it bern fan dûmnys. Se krigen acht
bern, dy’t al berne wienen ear’t se yn

Philippus Breuker

It hat lang gebrûk west dat guon dûmnys oan hûs in soarte kostskoalle hienen en
bern klear makken foar de akademy. Dy bern gongen dan net nei in latynske
skoalle, mar nei in private oplieding by sa’n dûmny thús. Noch folle langer hawwe
der dûmnys west dy’t hbs-learlingen oplaten foa t steatseksamen latyn en gryks.
Dat die bygelyks ds. Palmboom fan Boazum yn de jierren fyftich fan de foarige
ieu noch. Mar yn de kost hie er syn learlingen net. In foarbyld fan in dûmny dy’t
dat wol hie,  is Egbertus Henricus Tenckinck (Wergea 1746-Britswert 1830), dy’t
fan 1794 oant syn dea yn 1830 as dûmny te Wiuwert-Britswert stien hat. Doe’t er
stoar, wie er dus 84. Oft er doe ek noch altyd kostlearlingen hân hat, tink ik hast
wol net. De bern dêr’t wy dat fan witte, wienen tusken 1798 en1812 te Britswert.

Britswert kamen. Yn ’e jierren dat Bruins
kostlearling wie, sille de measten noch yn
’e hûs west hawwe. Soan Wijbrandus
Jacobus (1779-1845) studearre te Frjentsjer.
Hy waard yn 1804 dûmny te Tsjom. Dirk
hat by syn yntrede dêr op 13 maaie west.
Datselde jiers troude te Britswert dochter
Geertruid Maria te Britswert mei ds. Pibo
Koning, doe te Wommels. Pibo hie
kostlearling by har thús west. Dan wienen
der noch trije dochters. Johanna (1784-
1814) ferstoar ûngetroud te Boazum.
Mooglik hat se by de dûmny dêre yn ’e hûs
west. Catharina Rebecca (1790-?) troude yn
1811 mei dûmny Tjalling G. Adema
Pollius fan Lollum en Gesina Catharina
(1792-1827) yn 1817 te Britswert mei ds.
Pieter van Borssum Waalkes fan
Goaiengaryp. Wawit hawwe Pollius en
Waalkes ek wol kostlearlingen fan
Tenckinck west. Oare learlingen dy’t mei
Bruins yn Britswert yn ’e kost west hawwe,
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wienen Tjibbe Lazes Spannenburg, dy’t yn
1799 nei Frentsjer gong en yn 1805 dûmny
te Goaiengaryp waard en letter te
Oasterhaule stie, en Lambertus Johannes
Huber (1780-1843), dy’t yn 1800 studint te
Frjentsjer waard en letter frederjochter en
notaris yn Dronryp wie en noch wer letter
notaris te Snits.

No dan it ferhaal fan Keetje Hooijer oer har
heit as learling by Tenckinck. It jout
meiïens in moai byld fan it libben op in
doarpke. Sokke ferhalen binne der net
folle. De jonge kaam fan Naarden. Syn mem
wie widdo. It wie in rike muoike út
Amsterdam, tante Tak, dy’t him by
Tenckinck bestelde. ”Tante Tak meende,

die daarvoor geld gaf had ook het regt dat
geld te doen aanwenden op de manier die
hij zelf verkoos. Vader moest natuurlijk
ook dominé worden. Als dominészoon was
dit zoo vast over hem besloten alsof het
dominéschap een erfelijke waardigheid
was. In Friesland op een boerendorp
Britswert en Wiewert, woonde zekere ds.
Teckinck, een geleerd man zooals er velen
in die dagen onder de predikanten
gevonden werden; menschen, die hunne
jeugd hadden doorgebracht met
bestudeeren van de oude talen, een
ongeloofelijke kennis hadden van :La:tijn
en Grieksch en totaal vreemdelingen waren
in de letterkunde en menschenwereld van
hun tijd; des Zondags voor hun boeren
preekende, liefst over de duisterste
teksten, wier ware zin zij uit den
grondtekst opdiepten, vergeleken met

De âlde pastorij, ôfbrutsen plm. 1930. Mei in pream is
it ôfbraakmateriaal nei ”It Kleaster” brocht, om de
nije húskes dêr te bouwen.
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andere teksten, waarin het zelfde woord in
een andere beteekenis scheen voor te
komen, conjectuur en vergelijking
blootleggende voor der boeren hersenen,
tot groote satisfactie van hen zelven en als
slaapmiddel ter beneveling van hun
hoorders. In een tijd dat mijne
grootmoeder om ziekte van hare oude
moeder te Utrecht was en er juist een schip
van Amsterdam op de Lemmer voer en
waarschijnlijk de een of andere bekende
daarmee naar Friesland ging, nam tante
Tak op de meest onmeedoogende wijs het
kind weg, zonder dat de moeder er
afscheid van had kunnen nemen en zond
het de zee over [..] Duidelijk herinner ik
mij nog de verhalen van Vader over zijn
jongelingsjaren, van negen tot zeventien,
doorgebracht in de pastorie te Britswert,
waar hij met nog vijf of zes andere
jongelui, allen Friezen uit hooge families,
voor de akademie werd voorbereid. Latijn
en Grieksch – voor hem als aanstaand
predikant ook Hebreeuwsch – dat was het
enige zielevoedsel dat hen werd
toegediend. Geen Hollandsche taal- of
letterkunde, geen ordentelijk schrijven,
geen rekenkunde, geschiedenis of
aardrijkskunde, niets dan oude talen werd
hun onderwezen. Iedere jongen had een
kamertje onder de dakpannen, waar hij in
eenzaamheid zijn werk klaar maakte om
het door ds. Tenckinck te laten nazien. In
de ergste kou werd er nooit aan gedacht
om vuur voor de jongens te doen
aanleggen. Ook de dominé zat op zijn
zolderkamer zonder eenige verwarming
behalve een test met een doorgebrande
kool om de inkt te ontdooien. De
huiskamer had een grooten ouderwetschen
schoorsteen, waar een vuur van
opgestapelde Friesche turf lustig brandde,
maar van de warmte genoot niemand
behalve de dominé en zijn vrouw, die aan
weerszijden van de langwerpig vierkante
tafel de plaatsen aan den haard innamen.
De jongens aan het ander einde hadden

meer gevoel van de kou, die door de
vensters kwam, dan van de warmte die de
turven verspreiden moesten en die
natuurlijk grootendeels door den wijden
schoorsteen ontsnapte. Min arme vader
heeft in dat dominés huis een jeugd gehad
zonder eenige poëzie. Zijn eenig vermaak
waren zijn eenden, waar voor hij als het
vroor reeds in de ochtendschemering een
bijt openhakte, en zijn schaatsen, op welke
hij Zondags, den eenigen dag dat hij een
pet op het hoofd had, achter den dominé
naar het tweede kerkdorp Wiewert reed. De
curiositeiten van die plaatsen bestonden
uit grafkelders onder een der kerken,
waarin de lijken van Labadisten, een
godsdienstsecte, als mummies -  uitge-
droogd door een bijzondere eigenschap der
lucht –  aan belangstellende bezoekers
werden vertoond. De dominé en zijne
vrouw leefden samen als kat en hond […]
De reeds volwassen dochters kozen altijd
de partij van den vader […] Jaar aan jaar
sleet hij bij hen in duffe eentoonigheid, en
het eenige wat hij aan het negenjarig
verblijf en de harde opvoeding te danken
had en aan het niet fijne maar gezonde en
stevige voedsel, gevoegd bij de koude,
Friesche lucht, was een bijzonder klein
getal van behoeften, een ijzersterke
gezondheid en een zeer liberale opvatting
van het kerkelijk dogma. De oude heer was
een helder hoofd en had niets bekrompens
in zijne godsdienstige overtuigingen. Hij is
negentig jaar oud geworden, en reed,
zooals hij altijd gewoon was geweest, des
winters op schaatsen naar Wiewert om daar
de middagdienst waar te nemen, gevolgd
door een deel der gemeente van Britswert.
Het is grappig zooals Vaders herinneringen
vereenzelvigd waren met wintertooneelen.
Als hij ons van Britswert en Wiewert
vertelde, was het nooit uit den lente- of
zomertijd. Met zijn zeventiende ging hij
naar Amsterdam.”
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Seerp v. G
alem

aw
ei 1 - M

antgum

Pal tegen het koor van de kerk in Mantgum staat deze boerderij.
De eerste steen van het voorhuis werd gelegd door Yme Jans Bosma in 1861.
De schuur is later gebouwd en is iets opzij geschoven ten opzichte van het voorhuis.
Met de uitgebouwde serre en het koetshuis is het geheel een harmonieus ontwerp.
Tot begin 20ste eeuw hadden de overburen aan It Bosk ”recht van overpad” over het erf van
deze boerderij naar de kerk. Dit recht is door verjaring niet meer in gebruik.
Bosma was gehuwd met Jannigje Dirks Palsma. Haar broer liet Seerp van Galamawei 8 bouwen
en haar zuster Seerp van Galamawei 11.


