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Kat is al weer een paar maanden geleden dat U 
iets van ons hoorde en we hopen met dit nummer ook wear 
valdeende interessante atof tat lezen te geven. 
Hat viel niet mee de pagina's vol te krijgen met sen te 
wensen verscheidenheid. Het schrijven berust nog teveel bij 

dezelfde mansen. Met alle respect natuurlijk, maar het 
gandragen van ideeen alleen al zou ons helpen tot een nog 
betere samenstelling. 
Ook die mensen die de Sneuper veslvuldig lezen in 
biblistheek en admiraliteitshuis kunnen via da redactie 
reageren t.a.v, bijdragen. 
Uia de perningmsester hebben enkele van u de vorige keer 
een kwitantie aangeboden gekregen via de Snauper, Velsen 
hebben gereagserd mat de betaling dear voor onze dank. Een 
6Gtal leden zullen hopen wij alsnog hun varplichting 
nakamen. Het geld is nodig om straks weer nieuwe uitgaven 

aan te schaffen voor de lasszaal. 
Zoels uv misschien west zitten we op de leeszaal al enkale 
waken zonder copieerapparaat doordat de oude stuk gegaan 

is. Via dhr, Madama hoorden we dat er deuk gehandeld wordt 
met de gemeente over sen nieuw apparaat. Tat zolang moasten 
we helass nag even geduld hebben, daarna kunnen wa als 

vereniging ook weer bezig met het aanvullen van ontbrekende 
delen van diverse DTB's enz. voor de studiezaal. 
Daar er nog geen datum vastgesteld is voor de 
Jaarvergadering zult uw t.z.t, hiervoor aan aparte 
uitnediging ontvangen. 

Bij deze gelsgenheid willen us tevens gan ogenblik 
stilstaan bij het overlijden van ons lid dhr. 6. Kingma op 

JB Juli fl. We hadden in hem altijd sen getrovue lezer en 
aandragand lid. We wensan z'n veotw en verdere Familia vaal 
sterkte in da komenda tijd en wij houden een dankbare 
herinnering aan hem als lid, 
Wat de inhoud deze keer betreft: 

Een gevonden citaat door Eimert over een definitie 
“Wat ís san Fríies".Een type haschrijving dis het lezen 
waard is, Oordeel zelf 

Bhr Kauns komt met sen interressant schrijven over 
da Franse tijd in Dongeradeel. Dat er nog vele magen 
volgen. 

Eimert Smits had nog een stukje voor ons over het 
armhuis te Wierum. De daarin voorkomende namen kunnen 
misschien nog eens iemand van nut zijn, 

Onze bijna al vaste medewerker Dhr, D.v.d,berff 
brengt op leuke wijze al weer z'n be aflevering over Karke 
Sipkss Houtman, deze keer met veel prenten. 

Fain komt rag een keer terug met nisuus over hat 
boerderijanboek.Leest U zelf het resultaat en er is tevens 
een model van de witveering in behandeld compleet met 
illustraties, Verder laten wa Rein aan het woord hierover. 

ij nog vermeld dat we weer kortlopende aanvragen kunnen 
aannemen voor onderzoek. 
Tot slot wensen wij U veel leesplezier, 

namens het hestuur 
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de Friszen. 

De Friezen hebben altijd een aparte plaats ingenomen in de Neder- 

landse geschiedenis, Velen hadden terecht of niet een cordeel 

klaar als het de friese bevolking betrof. 

Zoals John Bowring het destijds beschreef en door W. Eekhof op- 

getekend werd........ 
"De Friezen hebben veel overgehouden van hunne oude eenvoudigheid 

van zeden. Hunne gehechtheid aan hun land is opmerkelijk. 

De banden, die hen onderling verbinden, schíjnen zeer sterk; en 

zij leven in een afgescheiden landstreek der Nederlanden, als het 

ware alleen, als een afzonderlijk verenigd volk. Zij hebben een 

rustig en stemmig voorkomen, zijn minder spraakzaam dan de Hol= 

landers, maken weinige pligtplegingen, en zetten niet voor leder 

de deur open; maar is een reiziger wel bij hen ingeleid, dan 

bewijzen zij hem eene vriendelijke gastvrijheid, zonder overtol- 

lige omslag te maken. 
Zij hebben daarom, over het algemeen, den naam van min beschaafd 

te zijn dan hunne naburen; en voor, dat ik hen bezocht, had men 

mij ook gezegd, dat ik hen lomp, koud en terugstotend zou vinden. 

Dat is een hard en onregtvaardig oordeel, Laat het niet gemak- 

kelijk zijn, hun vertrouwen te winnen, en zich te vestigen in 

hunne goede dunk:zij zijn bij uitstek nationaal, en schijnen, 

| over het algemeen, afkerig te zijn, om met vreemdelingen ín aan- 

raking te komen. 
Zelden verlaten zij hun geboortegrond en staan niet vaak naar 

openlijke serambten buiten hun gewest. Het schijnt hun aan geest 

ärift te ontbreken, en zij smukken hunne taal schaars met com= 

plimenten op; maar nooit heb ik een vriendelijker onthaal onder- 

vonden;=- nooit was ík bíj een volk meer op mijn gemak- nooit 

genoot Ik hartelijker herbergzaambeid. 

Ik ontmoette onbepaalde beleefdheden, zowel van de boer in zijne 

stulp, als van de Grietman in zijn kasteel. De verwelkoming ge- 

schiedde niet met fijne uitdrukkingen, die in Friesland geen 

gangbare munt zijn, maar met beleefde daden. 

Hunne taal, hunne lichaamsgestalte, hun schrandere en wijsgeerige 

geest, hunne ontwijfelbare betrekking met het ‘beste deel van de 

engelae volksstam — dit alles boezemde mij belang in. 

In Friesland moet men leren, geen overhaast oordeel te vellen; of 

heeft men dit reeds gedaan, zulks te onderdrukken, Onder een 

korst van ijs is wel eens een diepe en sterke stroom verborgen; 

de sneeuw bedekt en beschermt eenen rijken en vruchtdragende 

bodem. Maar, om wezenlijk genoegen te smaken in hunne omgang, 

most sen reiziger hunne manieren aannemen, hunne taal zich eigen 

maken, leven gelijk zij leven, geen overbodige pligtplegingen 

begeren. Zij zijn een volk zeer onderdanig aan de wetten, schoon 

zij zich weinig storen aan de praalvertoningen der gezagshebbers. 

zij hebben weinig eerbied: voor enkel aristocratische of ambtson- 

derscheidingen, zij zijn redelijk gehoorzaam aan de wetten, die 

zij verstaan; maar nooit vergeven, noch zich stil houden, wanneer 

zij onregt of partijdigheid moeten lijden, Men kan hen niet over— 

bluffen door de vorm of praal van macht, Hunne eerlijkheid is 

tafwaardig....... 

John Bowring £ 
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DE GEMEENTE ANJUM 
ee he 

IN DE FRANSE TIJD 

Toen Nederland in 1810 bij het franse rijk werd ingelijfd betekende 

dat voor ons land tegelijk de invoering van het franse bestuursstelsel. 

Er vond voor noordoost Friesland een soort. gemeentelijke herindeling 

plaats, die precies het ofgekeerde behelsde van de tegenwoordige. 

In Oostdongeradeel onstonden drie gemeenten, of mairies om de franse 

tera te gebruiken, te weten Anjum, Ee en Nijkerk. We Swerblijfsel van die 

indeling leeft cok nu nog voort in het kadaster, dat nog steeds spreekt 

ran de kadastrale gemeenten van die naam. 

Ook de genealogisch geïnteresdeerden ander ónze lezers zullem over de 

periode: 1811 — 1816 tevergeefa zoeken near registers van de burgerlijke 

stand van Oostdongeradeel. Het was dn abt eije de burgerlijke stand 

van Áníum, Ee en Nijkerk. n 

De gemeente Ánjum omvatte de dorpen Anjum, Lioessens en Morra met de 

gehuchten Ezumazijl en Oostmahorn, Aan het hoofd stond de door de prefect 

van Friesland benoemde maire, bijgestaan door een adjunt-maire, De bevoliclag 

was vertegenwoordigd ín een municipale raad. De leden daarvan werden 

benoemd door de prefect op advies van de maire, In tegenstelling met onze 

gemeenteraad had de municipale raad in feite geen enkele bestuursbevoegd- 

heid. OO 

De instelling van kleine zelfstandige gemeenten betekende niet dat de 

-franse — overheid van plan was daar veel geld aan te spenderen. Van een 

gemeentehuis was dan ook geen sprake, zoals bleek uit een brief van de 

prefect van 29 december 1812, Hij liet daarin de maire weten "dat men 

zig de inrigting dier nieuwe gemeenten niet eenvoudig kan voorstellen. 

De maire kan dus zeer voegzaam zijnen adjoint en de secretaris in zijne 

eigen woning onderhouden” _ 

Het secretarisschap was evenmin een baarde om rijk mee te worden. Deze 

functionaris zou een tractement van f 150 per jear genieten, De prefect 

vond dat salaris zelf wel wat aan de lage kant en hij ried de maire van 

Anjum aan om zich met zijn ambtgenoten in Ee en Nijkerk te verstaan om 

gezamelijk eenzeeretmuisin dienst te nemen. Aldus geschiedde en de drie 

gemeenten stelden in functie aan,tegen een salaris van f £00 per Jaar, 

de voormalige klerk Ger secretarie van Oostdongeradeel Johannes Rosier 

te Anjum.



Het beheer van de gemeentelijke financien was toevertrouwd aan de 

“munícipale ontvanger" Frans N. Posthumus, Yeel te beheren had hij 

echter niet. Uit een proces-verbaal van kasopname van 26 juni 1812 

bleek dat de gemeentekaa-op ‘diesdatum slechts een bedrak van 245 Ti 

guldens en 15 penningen bevatte, 

De bevolking van de gemeente bestond uit 1570 personen, waarvan G68 An 

Anjum, 281 in Lioessens en 321 in Morra. Ezumazijl en Oostmahorn waren 

bij Anjum geteld. Naar religie verdeeld waren er 1560 hervormden — of 

gereformeerden, zoals men toen zei —, $ rooms,kathoijieken in her dorp 

Anjum en Ì doopsgezinde, eveneens te Ánjum. 

De medische zorg voor de ingegetenen was in handen van de heelmeester 

of chirgijn D.W. Schultze. Hij bezat slechts een gedeeltelijke bevoegdheid 

en een echte doctor in de medicijnen was Anjum in die dagen niet rijk. 

De nieuwe burgers werden ter wereld geholpen door twee in de gemeente 

gevestigde vroedvrouwen, Antje Baukes em Maaike Jurjens, die in 1803 en 

1804 hun diploma in Leeuwarden hadden gehaald, Men was met dit drietal 

kennelijk zeer tevreden, want in 1814 liet het gemeentebestuur weten 

“dat het nufder ingezetenen niet vordert dat zich binnen de gemeente een 

kundig medicinae doctor vestige." 

Het gehele rijk van Napoleon leefde in een toestand van permanente oorlog, 

Het beruchte "continentale stelsel", waarbij alle overzeese handel vrijwel 

tot stilstand kwam, was ook ín Anjum een bron van zorg en last.Vooral 

het tekort aan suiker was nijpend. Het franse gouvernement schreef daarom 

voor dat er in ieder dorp een door de overheid bepaald areaal met suiker- 

bieten beplant moest worden, Wij klagen ni wel eens over: te vergaande 

bureaucratie n de landbouw, maar de Fransen konden daar ook wat van, 

Er werd precies voorgeschreven hoe en hoeveel er gezaaid diende te worden 

en dat de boeren die teelt per dorp gezamelijk ter hand moesten nemen. 

Helaas moest de maire in 1812 berichten dat "na alle vereischte moeite 

te hebben.aangewend, de ondervinding egter leert, dat van het mangel- 

wortelzaad de helft daar niet van uitspruit, noch wast", In één woord. 

het was een fiasco, Gelukkigg voor Anjum leverden de 12 pondematen, die 

het volgend jaar ingezaaid werden een iets betere oogst op. 
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Het ging niet alleen mis met de suikerbietenteelt. Bij het besluit tot de 

verplichte bouw daarvan, had de overheid ook bepaald dat de maires alles 

in het werk dienden te stellen om ondernemende lieden in hun gemeente er toe 

te bewegen am suikerfabrieken op te richten. Er zullen án het Anjum van die 

dagen best genoeg ondernemende lieden geweest zijn, maar niemand voelde er 

iets voor een dergelijke fabriek te beginnen. Mismoedig moest de maire dan 

ook melden "dat niettegenstaande zijn aanmoedigingen, niemandder Ingezestenen 

deezer gemeente zig tot het oprigten eener zoodanige Fabrijk heeft aangegeeven, 

terwijl er hier geen Raffinadeurs gevonden worden”, 

Vis was een ander belangrijk voedingsmiddel, maar ook de zeevisserij floreerde 

niet best. De twee sahepem; die mem rijk was, dienden vlak onder de kust 

“te blijven en er werd slechts gevist in de maanden. maart tet en met jüni. 

De opbrengst bedroeg in 1813 dan cok slechts een waarde van 150 franse 

fänc voor het gehele seizoen. 

De volgende keer hoop ik aandacht te besteden aan de perikelen, die het 

gemeentebestuur had met militaire zaken. 

W.T,Keune - 

Karte Beschrijving vén het perceel Ternaarderweg 11 te Wierum. 
Vaarmälig Armhuis, Kad. bekend onder NES, sectie A nummer BES. 

In 1888 eigen en bewoond doer dhir,Sj. de Jong. 

In 1832 stond op dit perceel een werkhuis omgeven door gen erf, 

welk in eigendom:was van de Herv.Armvaogdij te Wisrum, 

memmen eenen Als werkhuis werd ac hier gewerkt voor 

algemene middelen: van bestaan, die ten gelde gemaakt door en 

voor de armenzorg: de mensen die er werkten voorzagen van eten en 

brandstof. Het kad. nummer was toen 471, In 1880 wordt. het 

perceel uitgebreid met een stuk weiland met het nummar 'A472. 

Tot 1901 blijft het eigendom van de firmvoogdij. Na 1BB® is er 

gebouwd en verbouuwd;want op sen gegeven ogenblik is er geen 

sprake meer van een werkhuis, maar van een huis met schur en erf, 

Men spreekt nu van sen ARNKUIS. De totale opp.vlakte js dan ook 

19 ace geworden. Belasting betaalde men niet, daar de kerk en 

aanverwant hiervan vrijgesteld waren. De z.g. PRO MEMORIE 

stelling, oak kortweg PM genoemd. 

In 1901 wordt het varkocht aan JAN JELLES VAN KUIKEN, gardenier 

te Wierum. Hij was geboren in 1876 te Nes en gehuwd met Jantje 

Jans Minnema uit Wierum. Dit gezin kreeg vijf kinderen, Als 

particulier:maat hij'wel belasting betalen, nadat zij er in 
getrokken zijn wordt het huis iets opgeknapt en aangepast. Tot 

1911 blijven ze dear wonen, daarna verkopen ze het geheel aan 

MACHIEL PIETERS FRBER, een grofsmid,geboren in 1893 te Paesens. 

Hij wes gehuwd met Hijlkje Paulus Boelens uit Lioessens. 
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Deze oefent gedurende 6 jaar zijn beroep daar vit, totdat hij 
het in 1817 verkoopt aan JAN LIEUWES VONK, dis voor de helft 
eigenaar wordt,de andere helft komt in handen van LIEUWE SJOERDS 

HIEMSIRA, Beide zijn het vissers en geboren in Wierum, 
Ket kad.nummer is ondertussen ASS8, hij dezelfde opp.vlakta 
wordt het in 1918 opgedeeld in meerders stukken. Jen Lieuwes 
Vonk was gehuwd mest Antje de Vries en ze kregen 5 kinderen. 

Eerst woonden ze in Ternaard maar vanaf 1908 hadden ze sl een 
huisje in Wierum, Door de opdeling van 1818 wordt het nummer 

AGS8 gesplitst in de volgende nummers: ASGB,809,850,891 en B88, 

De nummers A8H0 en ABSIO samen 4 ars 54 ca, omvattend 
huis en erf komen in eigendom van Lieuwe Sjoerds Hiemstra en 

zijn wrouw Aafke Fiers Kamma. Een gezin met vijf kinderen 

waarvan twêe jong overladen. Lisuwe overleed in 1339, waarna het 
huis in Successis komt, 

Het nummer AS89 gaat naar Jan Lieuwes Vonk, visser van 
beroep. De grootte van dit nerceel is kb are 35 ca en omvat een 
huis met erf. 

Ket nummer A831, slechts een stukje erf van H7 ca, gaat 

naar Albertus van der Kooi. Êlbertus voor de tweede keer gehuwd 

met Grietje Schoorstra. Grietje geboren IREA te Utrecht als 
dochter van Antje Botes Bandsma-Schoorstra. Deze Antte komt in 

1803 bij hen in wonen, eerst op noP? in Wierum. Albertus van daer 
Kooi is eerst gehuwd geweaat met Trijntje Jacobs Akkerman. Zij 

overleed in 1882, Uit het huwlijk met Trijntje zijn twes 
kinderen geboren die bij hen in Blijven wanen, 
Albertus overlijdt in 1338 en Gristje blijft in het huis wonen 
toti544, waarna het verkocht wordt, 

Hat nummer ABSE, ook sen stukje erf van 64 ca met 
eld de schuur gast naar Thames Gosses Visser, een visser uit 
ierum. 

Ket voorste gedeelte van het dubbele huis, wordt na aankoop door 
Jan Lisuwes Vonk in 1818 vernieuwd, 
Hij verkoopt het in 1851 aan zoon iEUWE JANS VONK, arbsider te 
Wierum. Ondanks verbouwingen an aanpassingen blijft de 
opp.vlakte steeds Hare 35ca. In 1854 vindt er een 
perseelsscheiding plaats (zie koopakte) met Sape Jans Vonk. Hij 
de verkoop in 1851 werd een aparte clausule opgenomen welke als 
volgt luidde:” levensteng gebruik en bewoning van de kamer en de 
keuken vitmakende het ongeveer ZO-gedeelte van het huis en de 
onverdeelde helft van het hak en het erf, Voorhehnuden door Jan 
Lieuwes Vonk en zijn echtgenote Antje de Vries".Coverl.1368). 
Dit had te maken met de overdracht naar de zaan en hiermes 
stelde hij zijn eigen bewoning vast. 

De nieuwe sigenaar Lieuwes Vonk, Sewei H3 te Moddergat 
was ook nag eigenaar van 7 andere woningen aldaar. In 1965 zien 
we sen perceelssplitsing en dan is eigenaar geworden Lieuwes Jans 
Vonk. Het huisadres is nu Ternaarderweg 11. Hij verkoopt het in 
19/3 aan SJOUKE DE JONG en in g.g.m Jitske de Beer. Komend van 
het adres Iniastraat P2 evensens te Wierum, 
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HARKE SIPKES HOUTMAN, MOLENAAR. TE DOKKUM EN ZIJN NAKOMELINGEN (DEEL &}. 

Zaels in deel 2 reeds werd vermeld, was de tweede zoon van Harke Sipkes Houtman, 

genaamd Sipke Herkes Houtman, gehuwd met Wepkje Hessels Bontekoe. 

Wepkje Hessels Bontekoe was een dochter van Hessel Hendriks Bontekoe, aan wol- 

kammer te Dokkum, * Dokkum 22 maart 1790, X Dokkum 7 juni 1818 met Luuitske 

Arjens Schuitinga, * Dokkum 20 oktober 1792, dochter van Arjen Sjoerds Schui= 

tinga en Wepkje Lucas, 
Sipke Harkes Houtman en Wepkje Hessels Bontekoe kregen zes kinderen, onder wie 

als derde zoon Petrus Cornelis Sipkes Houtman, * Brantgum 16 juni 18535 en 

+ Leeuwarden 10 juni 1933, Deze Petrus Cornelis was, evenals zijn vader, verver. 
Wepkje overleed te Brantgum 30 januari 1883. 
De heer Broersma van de administratie van het Streekmuseum "Het Admiraliteits- 

huis" te Dokkum vestigde mijn aandacht op de tentoonstelling van werk van Ïds 

Wiersma, die van 16 november 1978 tot 2 januari 1979 in dat museum werd gehouden. 

Er werd ter gelegenheid van die tentoonstelling seen ‘brochure uitgegeven, thans 

nog in het museum verkrijgbaar, en op de voorzijde van die brochure staat gen 

pentekening van Ids Wiersma voorstellende een bebaarde man met verfpotten in 

de hand en naast hem een jongen met dezelfde attributen. Dit was een illustratie 

van Ids Wiersmê: in het weekblad "It Heitelán" in 1922, waarin hij zijn jeugd- 

herinneringen ophaalde. 

EARN 

  

    
  

' 1922 foar ‘It Hei- etgie makke fan de jonge In 1922 haalde Ids Wiersma in _ Mier het portret van Ids als 

oer ede nebe enke 7 eerden ken bels ‘Je Heitelân! toen éen week zefifdersknecht me! baas Hout- 

sjterren sreù, hat er did bled, jeugdherinneringen op. Fan. . 

et zen ‚ 7 Hij (llumreerde natwurlijk zelf: 

Deze jongen op de tekening is Ids Wiersma zelf met zijn baas Petrus Cornelis 

Houtman. Want in april 1891 moest deze een leerjongen hebben en Ids dacht dat 

het verven wel te combineren zou zijn met zijn liefde voor-het tekenen en schil- 

deren. En dat was ook zo, want in de stille tijd hielden de ververs zich ook 

bezig met het beschilderen van blikken trommeltjes, theeblaadjes en tabakspotten. 

En dus trad hij in dienst bij Petrus Cornelis Houtman, verver in Brentgum.



In 1893 moest er in Waaxens een nieuwe pastorie komen en het schilderwerk wefd 

uitbesteed aan een schilder vit Leeuwarden. Deze nam Ids Wiersma als knechts 

aan &n deze moest de nieuwe pastorie schilderen. 

Ket was in die degen de gewoonte dat als een huis inwendig opgeknapt werd, de 

ramen wit bekalkt werden. Maar toen de ramen van de nieuwe pastorie witgekalkt 

moesten worden, maakte Ids Wiersma er iets bijzonders van. Hij maakt op één 

van de ruiten een mans portret. De mensen bleven staan en zeiden: “Dat Ís baas 

Houtman”, 

De nieuwe dominee Dr. C.J. Niemeyer zag dit portret ook en informeerde wie de 

tekenaar daarvan was. Hij zag dat er meer in de jongen stak dan een eenvoudige 

verver, En zo werd de aandacht op Ids Wiersma gevestigd (Zie Ids Wiersma, 

tekenje foar Fryslân, door J.J. Kalma, Hugo Kingmans en J.J. Spahr van der Hoek, 

uitgegeven De Tille - Leeuwarden), 

   
Ids svn earsre baas, dè ferver Rn . 

‚ Ô ! Ë. is De gerne pasrdon van ids, de 

í Peirur Carnefis Hosman, fl me kusisschilder Peirus Corne: 

‚ Hounnan. 

Petrus Cornelis Houtman trouwde met Grietje Jacobs Teerling, % Warffum 1 novem 

ber 1852, X Ternaard 22 mel 1880, EN 
Zij kregen vier kinderen: : ’ tk 

Wepkje Petrus Höutman * Brantgum 15 februari 1881 + Brantgum 21 juli 1588 

Bieuke Petrus Houtman * Brantgum 11 februari 1884 X Dokkum 13 oktober 1951 

met Fokke J. van der Meij. Zij overleed te Dokkum 5 april 1858 en ligt begraven 

op Aalzum graf Oost B 25. 
Sipke Petrus Houtman * Brantgum 5 december 1686 A Annachien Dussel jee 

X Delfzijl 2 juli 1885. 
Wepkje Petrus Houtman * Brantgum 3 december 1891 Î’ Brantgum 25 maart 1892. 

David van der Werff.



PLEATSEN YN EASTDONGERADIEL, 

It wurk is klear. Nei twa jier arbeidzjen hat An wurkgroep, be- 

steande út leden fan ús fertening, it wurk oan it gearstallen fan 

in boek oer de pleatsen fan leden fan de Fryske Maatskippij far 

Länbou, ófdieling Eastdongeradiel-Skiermuontseach, Ófslute kinnen. 

Yn At ramt fan At 100 jier bestean fan dy Sfdieling kaam de fraach 

at leden fan ús feriening ek meiwurkje woene oan it gearstailen 

fan in betinkingsboek. 
De leden Klaas de Graaf, daap Heeringa, Dik de Jager, Eimert Smits 
en Douwe Zwart woene wol meiwurking feriiene, wyist Onderskraaune 

it sammete materiaal oanfuile soe en de einredaksje dwaan. It hat 

in hûd fol wurk west om't net allinne argyfstikken bestudearre 

wurde moastan”{(dat koe foar it grutste part op de lêsseal fan ít 

Streekarchivariaat, canfulle mei gegevens út it Ryksargyf aen át 

Gemeenteargyf fan Ljouwert), mar ek de aldernijste gegevens fan de 

pleatsen en de bewenners Gtsocht wurde moasten, Dêrta móasten alie 

bewenners besocht wurde as telefoanysk benadere en dat hat noch ín 

protte tiid koste. 
Dat’ it sykjen fan gegevens net genôch ís as men in boek skriuwe 

wol, is de meiwurters wol dúdlik wurden: tekst skrtuwe en neisjen 

liËte, opnij skriuwe en korrizjearje, foto's meitsje litte en âlde 

foto's opsykje, geskikte argyfstikken útsykje foar it vllustreâr- 

Jerr“fan it boek, petearen mei bestjoeren en printers, ensf. ensf. 

Jim -hä hjiroer yn it 1êste:nûmer fan "De Sneuper* in hiel ferhaal, 

‘18ge kinnen fan Peter Schoerstra. 
Yn it -gehiel binne der 58 plieatsen yn Ealsum, Eanjum, Easternij= 

tsjerk, Eastrum, Ie, Ingwierrum, Jouswier, Mitselwier, Nijewier, 

Nea (D) en Peazens beskreaun. It boek beslacht in 250 bledsiden, 
telt sa'ri 75 foto's en befettet ek in tal bylagen fan âlde híer 

kontrakten, ynfintarissen, in boelguod, tn bestek fan in te bouwen 

skuorre, ensfh. Op dit momint ie it noch net rjocht dúdlik at” der 
ek in register op famyljenammen yn komt, soks hat te krijen mei de 

ttid dy't dôr noch beskikber foar is. 
Doe't- mei it Ondersyk begûn waard, soene der 64 pleatsen beskreätun 

wurde, mar vntusken binne guon pleatsen net mear vn gebrûk foar: de 

länbou en op care pleatsen sitte gjin leden fan de Ôfdieling mear. 

Omdat it ûndersyk nel dy pleatsen wol dien is, like It wol aardich 

om fen fan dy pleatsen yn de Sneuper Of te printsjen, dan hat men 
ek in idee hoe't it boek der sawat ût komt te sjen. 

Elke pleatsbeskriuwing begjint mei in “kopke" mei gegevens en de 

rest fan de tekst is hvititen groepearre om jiertallen. Dit ís 

dien foar de düúdlikheid, men kin gau efkes wat nelsjen.  Tagelyk 

jeut it ek de boarnen oan dy't brûkt binne: i5il-register fan can- 

bring, 1542-Benefisiaalboeken, 1580-register fan geastlike opkom- 

sten vn Eastergoa, 1640-Stimkohier, 1714-earste  reëelkohier fan 

Eastdongeradiel, 1760-earste speciekohier, 1832-kadastaer, 1869-be- 

folkingsregisters, De measte beskriuwings slute Ôf mei in list fan 

bewenners sûnt 1869 (dêrom soe in register op nammen sa weardefol 

wâza kinne!}. ' . ° 

Foarôf moat noch efkes sein wurde dat de gegevens fan "Boutsma' yn 

1988 ophêlde om't nei dy tiid de pleats ailinne noch aa opslach 

brûkt wurdt. . n 

BEWENNERS ; H. Visser 
H. Visser-Boskma 

ADRES: Lytsewel 9 
WENPLAK: Inawierrum



FLEATSNAMME : Bout sma 

FLOREENNUMER : 17 
GRUTTE YN 1640: 90 pm 
GRUTTE YN 1938: — 
YN GEBRUK A&S: Greidpieats 
HOZING: Kop-hals-rome 1842 
EICHER: H. Visser 

Jan de eastkant fan ingwierrum, tajin de âlde seedyk oan, leit de 
moaie kop=-hals-romp pleats fan Houtsma sate. It As krekt as ia 

dizze pleats yn de bocht fan de dyk boud, mar it kin ek wêze dat 
de pleats der al stie en det letter de seedyk om de doarpsterp en 
om dizze pleats hinne lein is. Op âlde kaarten ís dat noch moai te 
sjen. It is ien fan de Aidste kop-hals-romp pleatsen fan Ingqwiar- 
rum. 
1511. Haije Boutsma wenne yn 1511 op dizze pieats, At hy de 'namme- 
jouwer west hat as at hy syn famyljenamme can de pleats Ontliend 
hat, ís net dúdlik, mar hy is wol de eigner fan dizze pieates en 
dat koene net fotle boeren yo Ingwierrum him neisizze. Fan de 60 
pm dy't Boutsma grut wie, hie er sels 57 pm yn eigendom, wyvist in 
Daijger Sijtsma noch 3 pm yn de pleate hie. De pastoar krige 13% 
stoer rinte út Boutsma sate. : 
Yn it register fan oanbring Komt noch in Haije foar: Haije op den 
Rietwal. As dizze Haije deselde persoan is as de elgner fan Bout- 
sma dan brûkte hy wol in hiel grutte pleats, want hjir wurdt ek 
nochríis 48 pm canjûn, al hierde hy dy dan ek fan Hessel Sijaerden 
fan Easternijtsjerk. De hierwearde fan dizze 48 pm wurdt yn 1511 
steld op 16 goudgûne en dat betsjut dus sawat 3 pm lân foar 1 gg. 
Ek de pieats dy't Haije yn eigendom hat, moat sawat 1 goûne de 3 
em opbringe (hast 21 floreen). 
1542. Om't de tsjerke ynkomsten hie út Boutema, komt dizze pleats 
ek wer foar yn it Benefisiaalboek: ‘Een aerents gulden vuijt Bou 

westima steade*. De bewenner fan de pleats wurdt net oanjûn, mar 
mooglik hat dat Zijdts Bouwema west dy't as neistlizzer fan tsjer- 
keiän opjûn wurdt, hoewol't dy namme wer mear op "Bouma" Hket. 
As vn 1580 1t tsjerklik guod nochris opjûn wurde moat, komt wer de 
134 stoer "Uut Boutsma sate“ foar 4t 1jecht. Nijsgqjirrich is dat 
dizze rinte in pear hûndert jier lang bestien hat, al wurde da 

rinteon yn letter tiid "grondpachten* neamd. De dûrmny meest dy 
sinten sels by de boeren opheije en allinne as de tajerka vakant 
wie, Kamen se vn de tsjerkeboeken foar. Foar At lêst vn 1880 as 
widdo T. Dijkstra eignerske is fan Bautsma, wurde se nochris be= 
telle! It bedrach wie doe f 2,24, 
1640. Wie Boutsma vn 1511 noch yn hannen fan de bewenner sels, yn 
letter tíid hat daf tange jlerren net it gefal west.S5a wie yn 1640 
yn it earste Stimkohier Jonkhear Julius Mockema de Unia ("papist" 
neamt it kohier him) eigner fan Boutsma. Jdarich Siolles wie dae de 
hierbaer. It hat d&rnei nooi. uu sec. aucrre foar't wer in eignar= 
bewenner op de pleats kaam. 

1714, As Faeke Heins Op Boutsma buerket, is de plaats al yn hannan 
fan de famylje Van llaersma. Dizze ynfloedrike femyvlje fan grytman- 
nen en Riedshearen fan it Hof fan Fryslân hie in protte pieatsen 
vn eigendom want se komme by in protte beskreaune pieatsen foar. 
It gie harren net vn it foarste pink om de hier dy't hja barre 
kaene, mar cm de stim dy't op da plieats lei. Hoe maar stimmen, hoe 
mear ynfloed en dauris waard it heernleger (wêr't de stim op lei) 
yn besitt holden wylet it lân by de pieats ferkocht waard. Der hat 
in protte reboalje west om dizze stimmen yn hannen te krijen an in 
grut tal prosessan fa der om fierdt 
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Foek Heine yntusken, bebuorket 90 pm lân en jout dêrfoar jierliks 

In 340 gûne oan hier. Net Foeke hat 60 jier lang deselde famylje 

op Boutsma taholden. De helte fan dy tiid wie foar Sasker Douwes 

en de rest foar syn beide soannen. : 

1760. Douwe Saskers hie 100 pm lân by de pleats en joech 400 gûne. 

hier oan de Van Haersma's. Hy hie in 13 kij, 8 hynders en brûkte 

718 pm boulân. Troch de feepest fan 1770 rint it tal kij werom ta 8 

stiks en komme der mear hynders op de pleats. Hy akuort greide fan 

syn bedriuw en brûkt dat as boulân om't svn beslach fee dochs 1yt- 

ser wurden is. . . 

As syn broer Jacob Saskers op de pleats sit, liket it net sa bêst 

met it bedrtuw te gean en yn 1780 meidt it kohier: "Jacob Saskers 

is overleden en de boerderij afgebroken, nu Fokke Jans van Es", 

Der sil doe In nije, gruttere pieats boud wêze en it bedriuw be= 

gjint him Onder lieding fan Fokke Jans stadichoen Gt te wreidzjen. 

Der binne jierren dat er maar as 100 pm boulân by de plaats, heart 

en in 15 kij it beslach fee útmeitsje. Tejin 1800 is de hietpriis … 

oprûn ta 630 gûne. Et WE 

13842. Nei de Frânske tiid, as de stimmen neat maar wurdich binne: … 

yn de polityk fan dy dagen, ferkaenpje de Van Haersmâ's de pieats 

van Tiete K. Dijkstra. Tiete set in hierboer op de pteats en nei 

Jacob Belkes Holwerda is Geert Jans Siccama oäan bar. De pleats ie 

nim net Onbekend want hy moast pake sizze tsjin de Jan Fokkes dy't 

eld LBOO. hinne.op.Boutsma. wenpe. 4 a nn 
Geert Jans Siccama, syn helt Jan Geerts wenne op de Grutte Tor, in 

pleats op it ‘Alde Ingwierrumer eilân, hat meimakke dat er in nije 

pleats boud waard. De huzing fan 1780 hat net el te hecht west 

want-rieffena de muorankers yn de eftermuorre is der vn 1842 wer in 

nije pleats fan it Kop-hals-romp modet delset. Op in stian yn de 

hals fan de pieats stiet: D.C. Siccama J.G, Siccama 1842. — - 

1877, Neí Taede R. Dijkstra komt Boutsma yn hennen fan Wytze Al- : 

berts van Bruggen. Hoewol'f syn foarâlden yn Ingwierrum wennen 

(eyk wurde troch tt oanligzen fan it stik Nij Dokkumer DJip byte 

doarp lâns dae't hja grou jild barden foar de ferkeap fan grûn en 

it easkjen ‘fan skeafergoeding doe't de útgroeven grûn op harren 

lân emiten waard), wenne Wytze Alberts vn Bûtenpost, mar hy hie in 

protte lânbesit yn Ingwierrum. EK soan Melle van Bruggen hat …eig= … 

ner wast. Dat hat duorre oant 1928 ta doe't Tjipke de Boer eignar/ 

bewenrier waard. By dizze ferkeap is de pleats vn stikken ferkocht, 

en wie it dien mel Boutsma sate as grutte greidpleats. … LOE 

Lêste hierder fan de Van Bruggens wie Wopke Miedema. Hy moast foar. 

de 102 pm lân by de pleats f 5550,- can hier jaan. 

‘Bewenners fan Boutsma: 

1797 Jan Fokkes 
1818 Abe Gerrits Katsma 
1828 Jacob Eelkes Holwerda 
1838 Jan Geerts Siccama 
1868 Nanne Jacobs Reiding 
1871 Dirk Sieds Miedema 

Wopke Dirks Miedema 

1929 Tjipke de Hoer 
Albert de Boer 

1964 Hielke Visser ' Oe en 

Tjipke de Boer waard dus allinne mar de eigner fan de huzing (by: 

da provietonele ferkeap troch Sinnema set op f 6G585,=-}) en hy. be, 

socht troch it hiaren fan de saneamdé lytse polder en wat lose lân 

syn bedriuw geatde te hâiden. Nei de famylje De Boer kaam yn 1964” 

Hielke Visser yn it besit fan de huzing. Hy hie in beslach fes fan 

altinne mar reade stamboekkij, wol wat bysûnders yn dizze omkriten 

al komt dêr de lêste jierren vat feroaring yn. Nel. Hielke Visser 
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waard der wat tt buorkjen oangiet, in ein set efter it bestean fan 

Boutsma sate want hjoeddedel wurdt de pieats allinne noch brûkt as 
wen= en opslachrûmte. : 

: 
R. 

_ Bene vruchtbare ZATHE en LANDEN, ge- 

naamd „Boutsma Zathe”, zeer gunstig figgende bij de It begjin fan it ferkeap- 

buurt te Engwierum. bestaande uit goed onderhouden boekje, d.d. 29-8-1928. 

BOERENHUIS met ruime SCHUUR, LYTSHUIS, 

HOK, BIEMING, HOP en ERF, en eenige perceelen 

best BOUW- en GREIDLAND, thans In huur bij den 

heer W. Miedema: de bouwlanden tot 11 November 

1929, de greidlanden tot 5 Maart 1920 en de huizing 

cume-annexis tot. 12 Mei daarna, in totaal groat ongeveer 

38 hectaren 95 aren 95 centiaren, waarvan 69°, maal / 

36°, are bouwland en 34'/,, maal 36°/, are greïidlaad, 

benevens sen perceel dijk en kwelder, groot 6 heëtaren / 

84 aren 40 centiaren (15,6 maal 35°}, ere) ouder Eng-} 

wierum te veilen, behoudens techt tot samenvoeging, “9 

io de havolgende 32 perceelen: i z 
De, 

It earste perseel by de fer- 

keap. De huzing wurdt beskraaun 

sa't dy vn 1928 wie. "en, 

ST 
“6585 Sinnema" is in cantekening / _ 

fan de eigner fan it ferkeap- | 

boekje en jout de heechst- 

biedende tidens de provisionele 

ferkeap. Perceel 1. 

Een BOERENHUIS met SCHUUR, LYTSHUIS, 
HOK, HIEMING. HOE, GROND en ERF en een … 

kampje GREIDLAND, kadastraal bekend gemeente Ee, >” 

sectie D, nommer 1529, groot 1 hectare 3 aren 20 cen- 

tlaren. 
‘Hat boerenhuis bevat: 3 kamers, slaapkamer, gend. 

bakkamertje, molkenkelder en stookhut; schuur. w‚l. 

4 gollen, dorschvloer en 2 merrie-hokken, buithuis wvl. 

stalling vaor 16 koeien en 14 hbokkelingen en 6 paarden; 

in het Iytshals: 2 paardestallen en 2 schapehokken en 

bergplaats voor machines. ‘Op het ecf: gieekolk. 

De keoper.van dit perceel zat binnen 4 weken Da 

de aenvaarding moeten wegnemen den dam tusschen >, 

    

   
   

   
dit perce, m perceel 2. ë i Hà JoM ‚ 

e strijkdam tusschen dit perceel en pertee moet 5-71 Lertt 

daar blijven: bet onderhoud van dier: dam komt ten laste vrg B ein 

van dit perceel. Het stek ten Noorden is in eigendom d : n s Je gren 

en onderhoud bij dit perceel. ragende pleatsen vn it doer 

De mitrijddammen zan den grintweg en aan perc. 3 sels oan. 

behooren bij dit perceel, 
Naastliggers: Noord; R, Wonda za; Zuid: Wed. 17 = Boutsma Sate 

K. Velding--Siccama: Oost: perc. 3 en West: perc. 2 

en F.J. Botme. Ì De stippellinen jouwe de älcis 

« Le seedyk oan (foaral by Boutsms 

5 #5 FAN Nene” goed te sjen). 
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