
Het ‘Hemeltsje’; Een secretaris- en chirurgijnshuis halverwege de Nauwe 
of Kromme Steeg en de Noorderhaven in Wommels (1639-1832) 
 
Jelle Miedema 
 
Deze bijdrage gaat over de prekadastrale geschiedenis van perceel nr. 47 op de kadasterkaart van 
Wommels uit 1832 (zie kaartje). Tot ver in de vorige eeuw stond daar ‘it Hemeltsje’, waarin in de 
20e eeuw een scheersalon annex café, later noodschool, was gevestigd. Het pand werd in de tweede 
helft van de vorige eeuw afgebroken, maar een foto ervan herinnert wellicht nog aan tijden vóór de 
woorden CAFÉ BILJARD op de gevel verschenen. Kijken we naar linkerhelft van dat pand (zie foto op 
p. 2), dan zien we een topgevel en een muur van een oud woonhuis. De gevel werd waarschijnlijk 
aangepast aan de latere functie van het gebouw, alleen de rechterkant werd uitgebouwd met een bo-
venzaal, maar de (zuid)muur bleef intact. Denken we het café weg, dan blijft over een groot woon-
huis met een hoog dak en een markante gevel. De 19e eeuwse geschiedenis van na 1832 van dit huis 
ken ik niet, maar die van voor 1832 laat zien dat hier de chirurgijns- en heelmeestersfamilie 
Noordenbos en daarvoor de secretarisfamilie Van der Sluijs woonde.  
 
(het huis) 
1639, 1641/42, 1660: Sioerd Hansen is zuidoostelijke naastligger van het huis op de hoek van de 
Trekvaart met de Noorderhaven. 
 
1668: Een ‘huijs en steed’, vrij van grondpacht (inv. 47, fol. 211)1. 
Naastlegers: Luijtske Luytsdr [W], de pastorieterp O, [Gerben] Martens Z, de op[vaert] N. 
Verkopers: De erfgenamen van w. Siurdt Hanses en Bauck Harckes, i.l. echtelieden. 
Kopers: Taco Jansen en Grijttie (Douwes) Rispens. 
Koopsom: 303 gg.  
 
1682: Tako Jans is oostelijke naastligger van een nabijgelegen hof aan de Trekvaart, achter huis nr. 
47 (inv. 47, fol. 318). 
 
Aanvulling, toelichting: 
-  De naastliggers van betreffend hof zijn: de ‘heere vaert’ W, Jan Piters N, Tako Jans O, Haentie Jacobs Z (zie 

vorige bijdrage). 
- 1669-1680: Take Jans, timmerman, laat dopen (moeder niet vermeld): Douwe 9.4.1669, Antie en Gerloff 

(tweeling) 19.3.1671 en Tietske 22.11.1680. 
 

 Fragment kadasterkaart Wommels 1832 (bewerkt) 
      
                                                      
1 Met dank aan Paul Borghaerts voor inzage in zijn kopie van deze akte. 
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Café Biljard 'it Hemeltsje' (uit: Bokma & Kuipers 1985:13) 
 
1709 (sept./okt.): Een ‘huisinge, lootske met ‘t erff  agter en aan de sijde van ’t huis, so veel des ver-
copersses eigendom aengaat beholdens alleen [de] vrije vensterslag (...) tegenwoordig bij de verko-
persse bewoont, die Allerheiligen 1709 de huisinge aen de coper moet ontruimen, en weder in de co-
pers gehuirde huisinge trekken, sonder daer van huir te betalen voor dat lopende halff jaer, vrij van 
grondpagt’ (inv. 49, fol. 128). 
Naastlegers: Niet vermeld. 
Bewoner: De verkoopster. 
Verkoper: Gryttie Rispens wed. Taecke Jansen voor haarzelf en voor Antie Taeckes, huisvrouw 
van Jan Rinties te Makkum, en voor Gerloff Taeckes te Midlum, als erfgenamen van hun vader 
Taecke Jansen. 
Koper: Dr. Feddeus van der Sluis, secr. Hennaarderadeel. 
Koopsom: 380 carg. en ‘twe silvere ducatons tot een vereeringe aen des vercopersses jongste doch-
ter’. 
 
Aanvulling, toelichting: 
- Dr. Feddeus van der Sluys, advocaat HvF (Hof van Friesland), sinds 1709 secretaris van Hennaarderadeel, 

dbel (NH doop op belijdenis) 15.2. 1715, ouderling 1717-1719, 1720-1722, ovl. 2.2.1737, tr. Wommels 
6.1.1715 Beitske Pieters Metz van Joure. Zij doet belijdenis op 13.2.1716 en is wed. lidmaat in 1772. Het 
echtpaar laat  in de jaren 1716-1732 elf kinderen dopen, waarvan vier jong en zes vroegtijdig zijn overleden: 
1. Thierd ged. 5.1.1716, ovl.; 2. Thierd of Theotardus 10.1.1717; 3. Anna geb./ged. 20/24.4.1718; 4. Pieter, 
1.10.1719, ovl.; 5. Pieter of Petrus 29.9.1720; 6. Iefke 30.11.1721, ovl.; 7. Yfke 11/13.12.1722; 8.Tjalling 
6/11.6.1724, 9. Yfke 15/16 sept.1725;10. Foekjen 4/6.1727; 11. Claaske 17.2.1732, ovl. 

 
1710: Een ‘huisinge cum annexis, gelegen in den dorpe’, voor het lopende jaar belast met huur à 10 
carg. tot profijt van de kopers (inv. 49, fol. 138). 
Naastlegers: Niet vermeld. 
Bewoner: Harmen Harmens cum uxore. 
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Verkoper: Gryttie Rispens, wed. Seerp Braada te Wommels voor haarzelf en als gelastigde van 
Anke en Gerloff Taekes te Harlingen resp. Makkum. 
Koper: Dr. Feddeus van der Sluis, secr. van Hennaarderadeel. 
Koopsom: 99 gg. (gerecht wijst consent). 
 
Aanvulling, toelichting: 
- Harmen Harmens van Holwerd tr. Wommels 3e procl. 10.10.1665 met Riemcke Folckerts van Itens. In 1704 

moet Harmen Harmens per 5 maart en 12 mei 12 pm. ‘arme landt’ verlaten (inv. 4, fol. 20) en in hetzelfde 
jaar verkoopt hij een varken of ‘bargh’ aan Aane Wabis (inv. 4. fol. 15v). Mogelijk bewoonden Harmen en 
Riemcke in 1710, als echtpaar op leeftijd, alleen een kamer in het huis; de koopsom à 99 gg. wijst in die rich-
ting. Dr. Feddeus van der Sluis zegt in 1714 Harmen Harmens per 12 mei de huur op ‘van sodanige huijsinge 
als de interdiceerde van de interdicent  in huyringe en bruyckma heeft’ (inv. 5, fol. 51). 

- 1713, 1714, 17120: Claas Piers ontvanger te Lutkewierum is schuldig aan secr. F. van der Sluijs voor geleend 
geld 400 carg., ontvangen 13.3.1713 en afbetaald 27.8.1720 (inv. 65, fol. 93v). 

- 1714: Cornelis Fabritius 'convoijmeester op t eyland ter Schelling' verklaart 1000 carg. schuldig te zijn aan 
secr. F. van der Slijs voor geleend geld; onderpand: een sathe en landen onder Lutkewierum, groot 73 pm., 
bezwaard met 15 floreen, gebruikt door Former Jacobs 'welke de huis tauxatie toebehoort' , actum Wommels 
27.6.1713 (inv. 65, fol. 97). 

- 1718a: Sijtse Erasmus boer te Spannum is voor geleend geld 150 carg. schuldig aan secr. F. van der Sluijs; 
kantlijn: afbetaald 26.5.1721 (inv. 65, fol. 139v). 

- 1718b: Pijter Alef boer te Kubaard is 400 carg. schuldig aan secr. Van der Sluijs 'die sijn Edele mijnent 
wegen heeft gedaan' van 2 obligaties ten profijte van Sijmen Rinses en Pijttrick Tijsses  e.l. (voor 1711) te 
Ruigelollum (zij met haar broer Heere daar eigenaar van Groot Rillaard/Rysselaerdt), gedateerd 16.1.1693 en 
11.5.1699; voldaan 22.4.1722 (inv. 65, fol. 98v). 

- 1719: Duco Sijlvius, pastor te Oosterend, verklaart voor geleend geld 300 carg. schuldig te zijn aan secr. Van 
der Sluis, actum 19.5.1718 (inv. 65, fol. 149v). 

- 1720: Op last van het HvF treedt dr. Feddeus van der Sluijs, secr. van Hennaarderadeel op als gelastigde van 
Teth Juliana Maria Roorda van Burmania cum marito gesterkt (bijgestaan door haar man), (inv. 66, fol. 8). 

- 1721: Secr. Van der Sluijs verzoekt Johan Hoijtes als huurder en Sijbe Sakes als gebruiker om op 12.5.1722 
‘sijn bewoonde huijsinge’ te verlaten (inv. 5, fol. 178v). 

- 1723: Ynte Ates, boer onder Wommels is 800 carg. schuldig aan secr. Van der Sluis voor geleend geld, afbe-
taald met rente 4.2.1733 (inv. 66, fol. 36). 

- 1728: Secretaris F. van der Sluis is eigenaar van de volgende boerderijen: Huins stem 4, gebruiker Pyter 
Syttes; Oosterend stem 13, gebruiker Wybren Heres; Wommels stem 2, met als gebruiker Tjebbe Taekles, 
stem 18, met gebruiker Tjeerd Ates en stem 19, met gebruiker Douwe Thomasz (Stemkohieren 1728). 

- 1731, 1745: Johaen Hoijtes boer te Hijdaard is 700 carg. schuldig aan secr. Feddeus van der Sluijs voor 
geleend geld. De schuld is afbetaald in juni 1734 (inv. 66, fol. 118, 123v).  

 
1731: ‘IJsbrand Hessels tot Wommels gedaegde word 1e ma[el] contumacia geaccuseert ter instantie 
van Dr. Feddeus van der Sluijs secretaris van voors. Deele impetrant, om betalinge van ses en ’t ne-
gentig gold guldens, ofte so veel meer off min als ’t Edele Geregte verstaen sal te behoren, wegens 
boete en breuken van verbale injurie, van dat de gedaegde sig niet heeft ontsien om op maendag den 
3 September 1731 publyk op ’t terp in de Wommelser merk de impetrant te noemen blauwe Fedde, 
dat hij gedaegde soude sien off blauwe Fedde hem konde beletten, dat [hij] over sijn straet ging dat 
de gedaegde op ‘t toelopen der menschen, en haer sijn meninge te doen verstaen, voort is gevaren te 
seggen, Ja blauwe Fedde, die man die daer woont, wijsende op des impetrants huis, dat de gedaegde 
wijders verscheidene malen over des impetrants straet voor bij sijn deur is gegaen, schoon daer over 
geen gangpad is, ende gedaegde geinsinuneert is geweest, om die niet te gebruiken, sijnde hiertoe de 
gedaegde in persoon geciteert per executeur Janson, volgens relaes in Judicio vertoont’ (inv. 5, fol. 
276; rechtdag 12 september 1731). 
 
Aanvulling, toelichting: 
- 1733 (15 juli): IJsbrant Hessels moet voor belediging of ‘verbale injurie’ 3 x 24 gg. betalen aan dr. Feddeus 

van der Sluijs (inv. 16, fol. 115).2 

                                                      
2 Ysbrant Hessels ging vaker over de schreef. In 1733 moet hij voor ‘verbale injurie’ ook nog 48 gg. betalen 
aan Brechtie Haajes (inv. 16, fol. 114v, 115). 
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-  1732: Secr. Van der Sluijs en Beitske Pieters kopen voor 5200 carg. sate Geins (ook Jongema) onder Wom-
mels, groot 88 pm., stem no. 1, in stukken verhuurd, bezwaard met 31 floreen en met het onderhoud van de 
Keimpetille (inv. 65, fol. 98). 

- 1736: Secr. Van der Sluijs, als man en voogd over zijn vrouw Beitske Pieters Mets, erfgenaam van haar moe-
der Antie Wijbrens, op haar beurt eerder erfgenaam van haar broer Claes Wijbrens, protesteert tegen de ver-
koop van 8 pm. losland onder Wommels door Fokel Hettes, huisvrouw van Sijmen Romkes, koopman te 
Wommels, omdat er nog een hypotheek ten profijte van hemzelf op lag ‘uit cragte van obligatie in dato den 
17.11.1726 en geregistreert den 27.1.1736, ten laste van Sijmen Romckes en Fokel Hettes egteluiden te 
Wommels’ (inv. 50, fol. 128v). 

 
1737: ‘Ao 1737 den 2 januarii is overleden … en mr Feddeus van der Sluis in [leven] secretaris en 
boelontfanger van Hennaarderadeel en … landsdage &&c oud synde ruim 53 jaaren en is alhier 
begraven’ (grafschrift kerk Wommels, in: De Walle 2007:934). 
 
- 1737: Overleden Thierd of Theotardus van der Sluys, oud 21 jaar (grafschrift, in: De Walle 2007: 934). 
- 1741: Beitske Pieters leent 250 carg. aan Ids Jacobs en Klaaske Klaases, e.l. huislieden te Wommels 'bij ons 

voor het passeren deezes wel en te danke ontvangen' (inv. 66, fol. 185). 
- 1741-1743: Beitske Pijtters Mets wed. secr. Van der Sluijs koopt te Kubaard een ‘zaate en landen met de hui-

zinge, schuure, hovinge, singels, boomen, en plantagie cum annexis en zwaanejacht (exemt de stoel, en gra-
ven in de kerk) in de koop der landen te versmelten', groot 70 pm.; koopsom: ieder pm. 69 gg. en 14 st., te 
betalen in twee termijnen: 1.11.1741 en 1.5.1742; verkoper ‘den Hoog Welgeb. Heer Georg Fredrik van Vos 
toe Beesten' (inv. 50, fol. 180), resp. Jr. Diderik Dominicus van Vos toe Beesten ‘de helfte van mijself, en de 
wederhelfte bij scheidinge bekoomen hebbende van mijn Hoog Welgeb. Broeder Jr. Georg Frederik van Vos 
toe Beesten’; gebruiker van de sate is Hermen Sikkes (inv. 66, fol. 201v). 

- 1749: De ‘weduwe en kinderen’ van secretaris Feddo van der Sluis staan te boek als ‘wel begoedigd’; aanslag 
197-1-0 (QK 1749). 

- 1758a: De erven Van der Sluijs kopen een naastgelegen huis met timmerschuur aan de Noorderhaven (inv. 
51, fol. 78), (volgt t.z.t.). 

- 1758b: De weduwe en kinderen van secretaris Van der Sluis zijn eigenaars van vier boerderijen onder Wom-
mels: (i) nr. 1 Geins (Jongema) ‘een huisinge met genoegsaam land 88 Pond.’, meier: Oeds Pijbes, (ii) nr. 2 
Geins ‘gelijk No 1, 62 pond.’, meier: Eeltje Klaasen, (iii), nr. 18 (Klein Stapert) ‘met genoegsaam land en 
huisinge 57 ¼ Pond:’, meijer: Dirk Melis, en nr. 19 (Groot Stapert) ook ‘met genoegsaam Land en huisinge’ 
65 pm., meier: Tjalling van der Sluis (Stem- en Floreen Register der Grietenije Hennaarderadeel 1758).  

- 1759: Overleden Yfke van der Sluys, oud 33 jaar en ruim 6 maanden (grafschrif, De Walle 2007: 934). 

 
 De handtekening van dr. Fedde(us) van de Sluijs, secretaris van Hennaarderadeel 1709-1737 
 
(verkoop van drie percelen) 
1764: Verkoop van 4/5 part van drie percelen, twee huizen en een tuin, ‘sijnde voors. huisingen met 
de selver schuuren vercogt met al wat daarin band spijker en nagelvast is met de ijsere platen en ver-
dere mobele goederen daarbij wordende gebruikt’. De koopster is zelf eigenaar is van het resterende 
1/5 deel van deze percelen (inv. 51, fol. 177). 
a:  Het eerste huis met tuin en annexes heeft als naastlegers’: De Bolswarder vaart W, de ‘Noorder-

haven’ N, de tuin en het 2e  huis O en Z; bewoner: Ynte Broers cum soc., 
b:  Het tweede huis en tuin, gebruikt door de koper, heeft als naastlegers: het 1e huis met tuin W, de 

Noorderhaven N, ‘de Terp in de buure’ O, ‘de steeg’ Z; gebruiker: de koopster. 
c:  De tuin, door de koper gebruikt, heeft als naastlegers: de 'armestaat' (hier: diakoniehuizen) N en 

W, secr. Van der Kolk Z en de algemene weg O. 
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Verkopers: (i) Anna van der Sluis en Foekjen van der Sluijs, 'jongedochters' (lees: ongehuwd) te 
Wommels, (ii) Petrus van der Sluis, J.U. doctor en advocaat HvF te Sneek3, (iii) Tjalling van der 
Sluis, boer te Wommels. 
Koper: Beitske Pieters Mets/Metz, wed. secr. Feddeus van der Sluis, wonend te Wommels. 
Koopsom: 1600 carg., voor zowel de twee huizen cum annexis als de ‘gemelte tuin’. 
 
Aanvulling, toelichting: 
- Ad b: Deze bijdrage gaat over het tweede huis (NB: de Noorderhaven had toen nog een afsplitsing richting 

Terp, zie kaartje). Het eerste huis betreft een woning  aan de eigenlijke Noorderhaven (volgt t.z.t.). 
-  Ad c: De in deze akte vermelde tuin is de eerder beschreven ‘schoone tuin’ ten zuidoosten van de Zuider-

haven (zie Klaaikluten 2005/2:3-7). 
- 1761: Jan Rienks te Hennaard en Riens Jans meerderjarige jongeman gesterkt met zijn vader voornoemd zijn 

350 carg. schuldig aan Beitske Pieters Mets wed. secr. Van der Sluijs (inv. 67, fol. 164v).  
- 1764: Overleden 26.8.1764 Tjalling van der Sluijs, in leven ‘meede [boel?]ontfanger en erfgeseten te Wom-

mels oud sijnde 40 jaaren en ruim 2 maanden’ (grafschift Wommels, in: De Walle 2007:934). 
-  1765a: Van de kelders in der kerk heeft no. 3 vier graven, waarvan eigenaars zijn de weduwe en erven van 

secr. F. van der Sluis; graven op het kerkhof: rij 7, nrs. 1-3 (horende bij reëelkohier no. 83), eigenaar weduwe 
secr. F. Van der Sluis en rij no, 19, graven 5-8 (behorende bij plaats no. 5, Geins), eigenaar Foekje van der 
Sluis (Grafboek Wommels 1765). 

- - 1771: Tjeske Jans huisvrouw van Ane Siebes boer onder Oosterend bekent 999 carg., 19 st. en 14 penn. 
schuldig te zijn aan Beitske Pieters Mets wed. secr. Van der Sluijs, overeenkomstig een obligatie van 
3.8.1766 à 300 carg. met rente, een obligatie à 200 carg. dd. 24.5.1769 met rente en 477 carg. 14 penn. 'bij 
het passeren deses toegetelt' (inv. 67, fol. 276v). 

-  1765b: Beitske Pieters Metz wed. secr. Van der Sluijs koopt een ‘oud vervallen huis, hoff, cingel, met alle 
bomen daarop staande, groot int geheel na gissinge vier pondematen (…) begeregtigt dit hoornleger met een 
stem onder de naam Bonga bekent’ (inv. 51, fol. 201). 

- 1766a: Overleden 23.2.1766 Foekje van der Sluijs, oud 38 j. en 3 maanden (grafschrift Wommels, De Walle 
2007:934). 

- 1766b: Overleden 17.10.1766  mr. Petrus van der Sluys, in leven ‘… in den ouderdom van ruim [4]6 jaaren’ 
(grafschrift Wommels, De Walle 2007:934). 

-  
1776: ‘Ao 1776 den 5 augusti is overleden (…) Beitsche Pieters Mets weduwe wyl: den heer secre-
taris dor Feddeus van der Sluys oud zijnde 88 jaaren en ruim 9 maanden en is alhier begraven den 13 
dito’ (grafschift kerk Wommels, De Walle 2007:934). 
 
1776, 1777: Anna van der Sluis overlijdt te Wommels op 3.12.1776, nalatende ‘twee maal hondert 
seven duisent vijff hondert agt en veertig caroligls twee strs thien penningen’ te verdelen onder de 
erven.4 Een van de erven, Dirk Wildschut, is het niet eens met de taxatie van het zilver en goud door 
                                                      
3 1747-1763: Dr. Petrus van der Sluis, mede-advocaat HvF, wonend te Wommels, is voor geleend geld en ver-
diend arbeidsloon 75 carg. schuldig een Frans Raadts, koopman te Leeuwarden ‘wegens [gouden of zilveren?] 
knopen, als andersins’, Leeuwarden 2.31747; in marge: met kwitantie dd. 23.10.1750, geroyeerd 28.4.1756 
(inv. 67, fol. 32v); 1758a (17 aug.): idem, nu wonend te Sneek, 1000 carg. schuldig aan mr. chirurgijn Bernar-
dus Schotanus te Wommels; onderpand: een ½ ‘zathe lands’ onder Wommels; borg: Tjalling van der Sluijs 
(inv. 67, fol. 136v); 1758b: Dr. Petrus van der Sluijs te Sneek is 'ter sake geleverde wijnen' 80 carg. schuldig 
aan Stijntje Brauringh huisvrouw van Cornelis de Jongh, actum 7.11.1757 (inv. 67, folo. 136); 1759: Dr Petrus 
van der Sluijs te Sneek is 80 carg. 'ter zaake geleverde wijen' schuldig aan Bernardus Schultinck 'coopman in 
wijnen' (inv. 67, fol. 139); 1763: Een obligatie à 1000 carg. ten laste van Petrus van der Sluis leidt tot het ver-
zoek van Rients Gerrits, huisman onder Wommels (nakomelingen Terpstra, na 1811) om dr. Petrus van der 
Sluis, mede-advocaat van het Hof van Friesland, niet uit deze jurisdictie te laten vertrekken zonder behoorlijke 
qualificatie en ‘voorts om betalinge dies van duidsent caroli gls’, actum 7.3.1752 en geregistreerd 17.8.1758 en 
12.9.1758 in Hennaarderadeel resp. Sneek (recesboek HEN inv. 6, fol. 229). 
4 De erven van Anna van de Sluijs zijn: 1. Jacob Hibma, koopman te Kimswerd, 2. Wiert (Wijnses) Wiarda, 
bijsitter van Wonseradeel ‘nomine uxora’ uit naam van zijn vrouw Aukien Hibma (geb. te Pingjum ca. 1715, 
daar dbel (doop op belijdenis). 7.11.1774; eerder gehuwd met Lammert Pieters Hilarides van Pingjum), 3. 
Pieter Jacobs Hanekuik, als gelastigde van zijn vader Jacob Hanekuik, koopman te Harlingen, nom. ux. Yfke 
Hibma (van Pingjum, tr. te Harlingen in 1741 Jacob Hanekuik), 4. Kleis Lanting, burger te Harlingen nom. ux. 
Neeltie Hibma (van Pingjum, tr. in 1739 Kleis Lanting van Harlingen), (kinderen van Pijtter Jacobs Hibma x 
Pingjum ca. 1714 Aafke van der Sluijs), 5. Augustus Robertus van Dalsen, notaris te Harlingen als erfgenaam 
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bijzitter Sippens ‘omdat wegens eene nadere taxatie het selve ses hondert ses en veertig gls hoger 
was getaxeert’. Het collateraal te voldoen à  5188-14-2 wordt aangepast conform die hogere taxatie 
en ten laste van de eisende partij (inv. 72, fol. 24v, 25 e.v.). 
 
1777: ‘Te koop: ‘Een Huizinge voorzien met een Voorhuis, 4 Kamers, een Keuken, Schuurke en 
daar in een kleine Kamer en Solder en daar op een klein Kamerke, als mede met een Vuurhok buiten 
en binnenhuis, Regenbak en 2 putten, met een schoone Tuin en Bloemtuin is voorzien, by den Fi-
naalen Palmslag te aanvaarden, zeer pleisant gelegen aan de Bolswarder Trekvaart te Wommels, 
waar op is geboden 670 g-gls.’ (digitaal archief LC 1777). 
 
1777: Een huis met voorhuis, vier kamers en een keuken, schuur met daarin een kamertje, een solder 
met daarop een kamertje, een vuurhok buiten en binnen huis, een regenwaterbak en twee putten, vrij 
van grondpacht, ‘ten Westen met een schoone tuin en ten Zuiden met een bloemtuintje, zijnde ten 
Noorden en Westen afgescheiden van den naastleger Pieter Post door een stekje van ’t schuurke 
noordwaarts na een secreet op de Noorderhaven staande, bezwaart met het onderhoud van de man-
delige muur welke tussen het schuurke van dit en de schuur van den naastleger Pieter Post van’t Zui-
den naar ’t Noorden loopt met een stekje ten Zuiden de tuin die ten Zuiden van ’t huis leit en met ’t 
onderhoud van een stek dat ten Westen en Zuiden legt, mede voorsien met een aschbak ten Zuiden 
en beswaart aldaar naar het Westen tot de vaart met het onderhoud van een staketsel, als mede ten 
Noorden met een gangpad welke naastleger P. Post over de stenen straat aldaar heeft, alsmede met 
het onderhoud van de straat ten Oosten, Noorden en Zuiden van de huisinge gelegen zoo verre de-
selves gerechtigheid strekt en van’t stekje welke ten Noorden deeze huisinge van P. Post afscheidt’, 
etc. ‘…zijnde deeze huisinge sodanich hetselve door de eijgenaarse de juffer Anna van der Sluis is 
bewoond geweest en met[t]er de dood ontruimd’ (inv. 52, fol. 214). 
Naastlegers: De (Trek)vaart W, de Noorderhaven en Pieter Post (ook Posthuma) N, de Terp O, de 
‘Kromme Steeg’ met Hessel Dirks en Anthoni Gerrijts Z. 
Bewoner: Laatst wijlen Anna van der Sluis. 
Verkoper: Erven Anna van der Sluis. 
Koper: mr. Ulbe Noordenbos, chirurgijn te Wommels. 
Koopsom: 670 gg  
 
Aanvulling, toelichting: 
- In 1777 verkopen de erven van Anna van der Sluijs ook het naastgelegen huis met timmerschuur (volgt t.z.t.) 
 
1783, 1788: Mr. Ulbe Noordenbos staat vermeld als noordelijke naastleger van een huis en hofke 
aan de Nauwe of Kromme Steeg. 
 
 Aanvulling, toelichting: 
- Ulbe Johannesz Noordenbos mr. chirurgijn, geb. Beetgum 17.12.1750, tr. Wommels 6.9.1772 Jacomina (ook 

Joacomina) Andreasdr Cruger/Kruger van Kimswerd. Het echtpaar kreeg te Wommels in de jaren 1774-1794 
tien kinderen: (geb./ged) 1. Titia  20/24.3.1774; 2. Aafke 13/25.2.1776; 3. Juliana 17/26.7.1778; 4. Klaaske 
4/12.3.1780; 5. Johannes ; 6. Hyke 2/22.2.1784; 7. Andreas 8/23.7.1786; 8. Klaas 22.4/18.5.1788; 9. Hyke 
5/21.2.1790; 10. Andreas 22.11/18.12.1791; 11. Petrus 23.3/13.4.1794. 

- 1797: De burgers Ulbe Noordenbos mr. chirurgijn te Wommels en Tjepke Lyclama à Nij(e)holt te Bolsward 
kopen van de kerkvoogden van Wommels daar een sate en landen groot 32½ pm., bezwaard met 11 ½ flo-
reen, gebruiker tot mei 1800 Hette Olingius (inv. 54, fol. 61v). 

- T. Lijclama à Nijeholt te Bolsward, eiser, contra Ulbe Noordenbos chirurgijn te Wommels ‘om zijne 16¼ 
pondm greidland leggende over hoog en laag  in 32½ pondematen bij de interdiceerde in gebruik en huiringe, 
op St. Petrij 1807 in vrijdom te verlaten’ (WON inv. 32, fol. 35). 

                                                                                                                                                                   
van zijn moeder Eva Braak (van Arum tr. te Workum in 1740 Robertus van Dalsum van Harlingen), 6. Corne-
lis Braak, boer te Baard, 7. Dirk Wildschut, koopman te Harlingen nom. ux. Elisabeth Braak (van Arum tr. in 
1749 Dirk Wildschut van Harlingen), (kinderen van Augustus Simonides Braak van Bolsward x 1715 Foekjen 
van der Sluijs van Arum), 8. Sjoerd (Johannesz) Hannema, koopman te Harlingen nom. ux. Elisabeth Schelte-
ma (vermoedelijk een dochter van Jan Jansen Scheltema van Harlingen x 1703 Trijntje Tjeerds van der Sluijs 
van Arum).  
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- 1809: U.J. Noordenbos mr. chirurgijn te Wommels heeft ‘wegens gedane visites en geleverde medicamenten’ 
74 carg. en 4 st. tegoed van Marijke Pieters aldaar, vrouw en houder van de boedel van Wierd Ages Wiarda, 
(inv. 32, fol. 174). 

 
 Speciekohier nr. 4, aantal schoorstenen 2 
1796: Mr. Noordenbos; Jelle Jesses wed. ‘wort onderhouden’. 
1797-1798: idem. 
1799: J. Noordenbos; Jelle Jesses wed. is vertrokken naar nr. 54, ‘deze kamer is afgebroken’. 
1800-1804: U. Noordenbos alleen. 
1805: U. Noordenbos. 
 
Aanvulling, toelichting: 
- 1800: De weduwe van Jelles Jesses vertrekt in 1800 naar Kubaard. De naam Jesse of Jisse zijn we eerder 

tegengekomen onder de kinderen van Dirk Hessels, i.l. ‘ordinaris adsistent’ te Wommels. Diens zoon Jesse 
Dirks (x Janke Sijes) was ‘extra ordinaris adsistent’ en woonde in 1745 in de ‘oude tempel’ (zie Klaaikluten 
2011/1:18). Yesse Dirks vertrok in 1753 met zijn vrouw naar Rien/Lutkewierum. 

- Overleden te Wommels in huis nr. 36: 
22.8.1819 Petrus Ulbes Noordenbos, oud 25 jaar, 
20.2.1820 Ulbe Johannes Noordenbos, ‘eheman’ van Jacomina Cruger, oud 69 jaar, geb. te Beetgum, 
27.2.1820 J(o)acomina Andreasdr Kruger, wed. Ulbe Joh. Noordenbos, oud 66 jaar. 

 
1832: huis en erf, perceel 47, legger 177, groote 260 m2 (Van der Vaart en Tolsma 1994:53). 
Eigenaar: Johannes Ulbes Noordenbos, genees-, heel- en vroedmeester. 
 
Aanvulling, toelichting: 
- 1803: Johannes Ulbes Noordenbos, geb/ged Wommels 2/17.2.1782, bij huwelijk van Oosternijkerk, tr. te 

Franeker 9.11.1803 Clara Heeres van Franeker. 
- Overleden te Wommels in huis nr. 36: 

7.7.1825 Heeronimus Johannes Noordenbos, oud 18 jaar, student in de medicijnen, geboren te Nijkerk, 
16.10.1833 Titia Johannesdr. Noordenbos, oud 18 jaar, geb. te Nijkerk (lees: Oosternijkerk), 
17.7.1839 Jeltje Johannesdr Noordenbos, ongehuwd, oud 31 jaar, ongehuwd, geb. te Oosternijkerk. 

- 1832: Joh. Ulbes Noordenbos is in 1832 ook eigenaar van kadaster nr. 45 (dan bestaande uit een stal en erf; 
zie vorige bijdrage) en van kadaster nr. 46 (volgt t.z.t.) en daarnaast nog van diverse stukken land (Van der 
Vaart en Tolsma 1994:54 e.v.). 

 
 
Lokatie en grondpacht 
Kijken we naar de kaart van 1832, dan valt op dat het huis op een vooruitgeschoven plaats staat en 
dat het een nummer heeft dat volgt op dat van de noordelijke naastleger. Het huis lijkt daarmee tus-
sen al bestaande huizen te zijn gebouwd, de nummers 44 en 45 enerzijds en nummer 46 anderzijds. 
En dat kan ook kloppen, want het huis werd voorzien van een achtertuin bestaande uit stukken grond 
die eerder behoorden bij de percelen 44 en 45 (zie voorgaande aflevering). 
In dat patroon past dat voor het huis geen grondpacht werd betaald. Die pacht werd al opgebracht 
door de (oudere) percelen 44 en 45, waarvoor in totaal 14 stuivers grondpacht aan de pastorie werd 
betaald (zie eveneens de voorgaande aflevering). We hebben hier dus opnieuw te maken met een 
stuk grond langs de Trekvaart waarvoor in totaal 14 stuivers grondpacht aan de pastorie moest wor-
den betaald (zie ook Klaaikluten 2009/2:16, 2010/2:14, 2010/3: 35 en 2011/2:27). 
 
De familie en het gezin van secretaris van Fedde(us) van der Sluijs 
Over de afkomst van secretaris Feddeus van der Sluijs weten we nu het volgende: a. hij werd gebo-
ren in 1683 (overleed op 2 januari 1737 op ruim 53-jarige leeftijd); b. hij was vermoedelijk van 
doopsgezinde huize (werd in 1715 NH op belijdenis gedoopt); c. zijn oudste zoon was een Thie(e)rd 
of Theotardus en zijn oudste dochter een Yfke; d. zijn kinderen stierven zonder nakomelingen en de 
erfgenamen van de laatst overledene, Anna, waren nakomelingen van een Aafke, Foekjen en Trijntje 
van de Sluijs – de laatste twee van Arum, de eerste en laatste bekend als Aefke en Trijntje Tjeerds. 
Een en ander wijst erop dat secretaris Fedde van der Sluijs een broer was van voornoemde Aafke, 
Foekje en Trijntje en dat hij een zoon was van een Tjeerd, Tjaard of Theotardus van der Sluijs van 
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Arum of met een relatie tot Arum. Welnu, in Arum vinden we in 1698 een weduwe dr. Van der 
Sluijs die met haar kinderen (mv) eigenaar en gebruiker is van stem 22. En in Wolsum vinden we 
een Yfke Jelles weduwe dr. Theotardus van der Sluis als eigenaar van stem 12. 
Vervolgens leidt het spoor naar Harlingen, een stad waar veel doopsgezinden woonden. Daar trou-
wen op 20 augustus1681 voor het gerecht (lees: doopsgezind) Tjeerd of Theotardus (Latijn voor 
Tjeerd of Tjaard) Feddes van der Sluijs, dr. advocaat voor het Hof van Friesland, met attestatie van 
Leeuwarden, met Yfke Jelles Jellema (Jeddema, volgens De Vries 1983:15) van Harlingen. En daar-
mee zijn we ongetwijfeld aangekomen bij de ouders van dr. Fedde(eus) van der Sluijs, hereboer en in 
de jaren 1709-1737 secretaris van Hennaarderadeel. 
Over Beitske Pieters Mets/Metz heb ik (nog) geen aanvullende gegevens kunnen vinden, maar de 
boven aangegeven akten spreken van een bewogen leven. Ze werd ruim 88 jaar oud en overleefde 
tien van haar elf kinderen. Ze verloor zes kinderen op zeer jonge en vier op latere leeftijd; in 1737, 
tegelijk met haar man, haar oudste zoon Theotardus (in zijn 21e jaar); in 1759 haar oudste dochter 
Yfke (oud ruim 33 jaar); in 1764 zoon Tjalling (40 j.); in 1766 zoon Petrus (46 j.) en dochter Foekje 
(ruim 38 j.). Dochter Anna overleed in december 1776, vier maanden na haar moeder, op ruim 58 
jarige leeftijd. Opmerkelijk is dat niemand van deze kinderen trouwde of nakomelingen naliet. 
 
               Leiden, september 2012 
 
Verwijzingen:5 
Walle, Hessel de, 2007, Friezen uit vroeger eeuwen; Opschriften uit Friesland, 1280-1811. Franeker: Van 
Wijnen. 
Vries, Auke de, 1983, ‘Menisten – Doopsgezinden 1557-1810’, Ferbân yn ús wurk, Diel IV. Ljouwert: Fryske 
Akademy, Genealogysk Wurkferbân. 
 
 

 

De noordwesthoek van Wommels tussen Terp en Trekvaart, met in het midden - het vierkante gebouw met plat 
dak - de achterzijde van voorheen 'it Hemeltsje' (foto JM ca. 1960). 
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5 Alleen nieuw geraadpleegde bronnen; voor overige of eerdere verwijzingen zie mijn bijdragen in Klaaikluten 
op www.histoarysklittenseradiel.nl. Verdere informatie over de chirurgijnsfamilie Noordenbos is op dezelfde 
(deze) website te vinden in de bijdrage ‘Chirurgijnen en Doktoren in de Gemeente Littenseradiel’ van Hessel 
Fluitman.  

http://www.histoarysklittenseradiel.nl/

