
REDAKTIONEEL
Het decembernummer van ons verenigingsblad is meestal anders

dan anders van samenstelling gezien de aanwezigheid van een

fotopagina. Eén keer per jaar geeft de redactie zichzelf en U

dat cadeautje om ons blad enige extra allure te geven. Dit

keer heeft het decembernummer geen fotopagina, toch is het

een bijzondere uitgave. Dit speciaalnummer is namelijk ge-

heel gewijd aan twee (verdwenen) eendenkooien van Oudwoude. 

Na het overzicht van alle inventarissen, klappers en DTB-

kopieën op het streekarchivariaat, Sneuper 32 (overzicht van

genealogische gegevens op het streekarchivariaat) en Sneuper

41 (Alfabetisch register van de buurplichtigen uit 1853) is

dit het vierde speciaalnummer van De Sneuper. Wij hopen dat

wij  een  goede  keuze  hebben  gemaakt  met  dit  onderwerp  en

nodigen U uit eventuele onderwerpen voor komende speciaal-

nummers aan de redactie door te geven.

Voor  eendenkooiliefhebbers,  inwoners  van  Kollumerland,

genealogen en sneupers in dorpshistorie valt er ons insziens

genoeg te genieten in dit nummer van De Sneuper.

R. Tolsma

BESTUURLIJK

Gerard de Weger
Als  bestuur  hebben  we  een  vruchtbare  samenwerking  met  de

redactie van De Sneuper. Met elkaar en met het Streekarchi-

variaat hebben we een geslaagde open dag op 11 oktober in het

Steekarchivariaat in Dokkum kunnen organiseren. We moch-ten

ruim  tweehonderd  bezoekers  verwelkomen.  Daarbij  hebben  de

medewerkenden veel aan P.R. voor onze vereniging kunnen doen.

Van deze gelegenheid wil ik ook gebruik maken om een moge-

lijk misverstand uit de weg te ruimen. Het is namelijk zo dat

het  onderzoek  naar  het  koppelen  van  opgeslagen  computer-

gegevens van onze leden in een databestand wel verdergaat,

ondanks de in de vorige Sneuper gemelde moeilijkheden. Dhr W.

Entrop en leden van de redactie zoeken naar de mogelijk-heden

daartoe voor de toekomst.

Henk Aartsma heeft een speciaal gebonden exemplaar gemaakt

van de succesvolle Extra Uitgave van De Sneuper: Alfabetisch

Register  om  huisnummers  van  1853  te  kunnen  koppelen  aan

hedendaagse  straatnamen  en  -nummers  van  Oostdongeradeel

(nummer 41). Het is daarna aangeboden namens het bestuur aan

Reider Tolsma als dank voor zijn investeringen daartoe in

tijd en werk.
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DE TWA EINEKOAIEN ÛNDER ÂLDWÂLD

Reinder H. Postma

IN WURDSJE FOARÔF
Al  ferskate  jierren  behannelje  ik  mei  de  bern  op  skoalle

parten  út  de  skiednis  fan  Aldwâld.  De  Schotanuskaart  fan

Kollumerlân út omtrint 1700 brûke we dêr ek by. Yn de hjerst

fan 1996 beseagen we mei elkoar dy kaart en neamde ik de twa

einekoaien dy't ûnder Aldwâld oanjûn binne. Tagelyk betocht

ik dat dêr eins neat oer bekend of beskreaun stiet. Sels

Andreae neamt it amper yn syn wurk oer de gemeente.

Ien en oar makke dat ik my aardich yn de matearje ferdjippe

en sels ta de ûntdekking kaam dat de foarâlders fan mysels en

ferwanten fan myn frou der mei anneks west hawwe. Sa kamen

der nijsgjirrige saken oan it ljocht. Geandewei lei ik Gerard

Mast in tal fragen foar en hy wie tige belang-stellend. Hy

hat der ek op oanstien dat de saak yn ien kear yn De Sneuper

publisearre wurde soe. De redaksje hat dat foarstel oernommen

en hjirnei folget dan it risseltaat! Mei tank oan Gerard Mast

dy't dit artikel kritysk foar my hifke hat en oanwizings foar

ferbettering joech.
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IEN EN OAR OER EINEKOAI EN KOAIKJEN

It is al ieuwen lyn dat de earste einekoaien oanlein binne.

In  einekoai  is  in  fang-ynrjochting  foar  wetterfûgels.  In

koaiker is in persoan dy't einen fangt mei in koai. It doel

dêrfan  wie  dat  de  fûgels  ferkocht  en  opiten  waarden.  In

foardiel fan de koai boppe it jeien is dat de fûgels gjin

lead yn it liif krije en de konsumint dus net om de kûgel-

tsjes  hoecht  te  tinken.  Hjoed-de-dei  wurde  koaien  meastal

brûkt foar it ringjen fan de fûgels en hast net mear foar de

jacht.

Midden yn de koai sit de koaidobbe of fiver. Dat is in frij

grutte  dobbe  dy't  faak  groeven  is,  yn  dat  gefal  is  er

rjochthoekich. Soms brûkten de koaikers in besteande plasse

of in wiel, dan koed er fansels allerhande foarmen hawwe.

Op alle fjouwer hoeken fan de koaidobbe sit in fang-earm of

in fangpiip. By it begjin kinne se wol fjouwer of fiif meter

breed wêze; letter wurde se stadichoan nauwer en rinne op de

ein hielendal ta. Hy wurdt dêr ek ûndjipper en giet op 't

lêst yn lân oer.

Oer  de  hiele  fangpiip  hinne  binne  netten  of  stikken  gaas

oanbrocht sadat de fûgels net fuortfleane kinne as se der

ienkear yn sitte. Der sit ek altyd in bocht yn de earms dy't

nei inoar ta rinne. Sadwaande sjocht de koai der fan boppen

ôf sjoen as in rogge-aai út. De bocht is mei sin oanbrocht;

einen sjogge dan net dat er dearint en hawwe ek net yn 'e

gaten wat der op 'e ein bart. De fûgels geane dêr letterlik

de piip út. Sa'n piip waard eartiids wol "huorde" neamd.
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De  fangpiip  kin  ek  wol  skean  op  de  koaidobbe  stean,  dan

sjogge de fûgels op 'e plasse likemin wat der him oan de ein

ôfspilet. By de Fryske koaien steane der oan it begjin fan de

piip  altyd  dwersskutten  om  it  sicht  op  de  piip  te  fer-

minderjen.

Oan beide sydkanten by de fangpiip lâns steane reidmatten.

Hjir en dêr sit der in kierke yn dêr't de koaiker trochhinne

sjen kin. Sa sjocht hy de einen wol mar de einen sjogge him

net. Dat mei ek net, want dan fleane se daliks fuort en komme

yn gjin tiden werom. It lêste stikje fan de fangpiip hjit fan

spegel en hielendal op de ein is it fanghok.

Om de koaidobbe hinne binne altyd beammen oanplante. Fierder

binne  der  lege  strûken  oanbrocht,  de  beplanting  is  de

koaibosk. Net fier fan de koai ôf is it koaihûs. Dêr wennet

de koaiker yn. De koaihutte stiet yn de koai. Dêr bewarret de

koaiker ark dat er brûke moat en ek wol foer foar de einen.

Oan de kant fan it wetter leit in pream of in skou sadat er

op it wetter komme kin.

Yn en om de koai hinne is it deastil. As der in bulte leven

wêze soe, komme de einen net. Sa sei in koaiker ris in kear: 

"As it tiid fan einefangen is, meie de froulju bûten net

bekje." Ast yn de buert fan in koai komst dy't noch brûkt

wurdt, steane dêr peallen mei buorden. Op sa'n boerd stiet yn

Fryslân  hast  altyd  de  maksimum  distânsje  fan  1200  meter:

"Eendenkooi, met recht van afpaling, op 1200 meter gerekend

uit het midden der kooi". Dat rjocht heart by de koai en dêr

mei gjin leven makke wurde.
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Dan it fangen - as in koaiker foar 1 novimber syn measte

einen fangt, wurdt de koai in simmerkoai neamd - wannear't de

koaiker nei dizze datum de measte einen fangt, hjit de koai

in winterkoai.

Yn april en maaie knapt de koaiker de koai op. Yn augustus

begjint de fangtiid. De fêste einen komme geregeld yn de koai

werom. De koaiker neamt dat syn "stâl" - it binne frij nuete

einen dy't oan de koaiker wend binne. Oerdei jouwe se harren

del yn it beskûl fan de koai en sitte by it wetter yn de

sinne. As it jûntyd wurdt, ferlitte se de koai om iten te

sykjen. Moarns as it wer ljocht wurdt, komme se werom en

nimme se echte wylde einen mei nei de koai ta.

De  koaiker  hat  ek  noch  in  oantal  einen  dy't  koartwjokke

binne. Dy kinne net fuortfleane en krije iten fan de koaiker.

Se binne der sa ta wend, dat se daliks komme as se de koaiker

en  syn  hûntsje  fernimme.  Dizze  einen  dy't  net  fuortkomme

kinne, moatte soargje dat de wylde einen fan bûten mei de

piip yn swimme.

De  koaiker  hat  fierders  in  grut  tal  einekuorren  yn  de

beamwâlen sadat de einen dêr briede kinne. Al dy einen fiele

harren dus aardich thús op de koaiplasse.

 

As  der  wylde  einen  binne,  begjint  der  in  spul  tusken  de

koaiker en syn hûntsje. Mei in stikje bôle of wat oars bringt

er it hûntsje yn beweging sadat de einen  op  de  dobbe  en

sitwâl it dierke sjen kinne. De einen fan de stâl witte dan

dat de koaiker der is mei iten. Se komme daliks oanswimmen.

Stadichoan fierder giet de koaiker mei syn hûnstje de kant

fan it fanghokje út. De hûn yn de piip, de koaiker efter it

skut. Undertusken struit er foer. De einen swimme de piip yn.

De koaiker kin de einen troch gatsjes yn it reidsket yn 'e

gaten hâlde. Foarhinne hiene de measte koaikers in rikjend

stikje turf by harren. Dat is, sizze se, om te soargjen dat

de einen harren net rûke. Boppedat brûke se de piip dy't by

de wynrjochting past. De einen moatte tsjin de wyn yn yn de

piip opfleane.

Binne de einen fier genôch nei efteren swommen, dan komt de

koaiker  foar  it  ljocht.  De  wylde  einen  skrikke  en  fleane

rjocht foarút, noch fierder de piip yn. Omheech kinne se net,

dêr sit it gaas. On de sydkanten binne de reidsketten. Werom

kinne se ek net want dêr draaft de koaiker.

Rjocht foarút geane se nei de spegel, fleane tsjin it gaas

oan  en  falle  op  de  grûn.  Dan  sjogge  se  noch  mar  ien

mooglikheid: hja rinne it fanghokje yn. Mar dat komt foar de

einen ferkeard út want hja sitte yn 'e knip en se kinne der

net wer út. De koaiker hat syn doel berikt en kin se derút

helje.
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Einen dy't ûntkomme, sille net gau in twadde kear yn de koai

delstrike of yn de piip swimme. Sokke einen binne "ôfkoaie".

Hoe drok oft in koaiker it hat, hinget fan it waar ôf. Friest

it fûl yn it noarden en is 't by ús sêft waar, dan komme in

bulte einen dizze kant út. Begjint it hjir ek te friezen, dan

sette de einen wer ôf en geane noch súdliker.

It koaihûntsje is sûnt in oantal jierren in offisjeel erkend

ras. Koaihûnen moatte rêstich bliuwe en net wyld begjinne te

blaffen. It binne meast readbûnte dierkes mei in moaie plûm-

sturt. Se lykje op de Fryske stabij mar binne lytser. Sokke

bûnte opfallende hûntsjes wurkje as in magneet op de ein. As

de hûn fierder de piip ynrint, swimme hja efter him oan.

Koaikers yn Fryslân telden harren einen foarhinne yn "war".

Ien  war  =  1  wylde  ein  =  4/6  east-ein  (krakeend)  of  4/6

pylksturt = 2 slobben (slobeend) of 2 smjunten (smienten) = 3

piiptjillings  (wintertalingen)  of  3  skiertjillings  (zomer-

talingen).

De koaikers brûke ek noch de namme "blauguod". Dat is in

sammelnamme foar smjunten, pylksturten en piiptjillings. Blau

kin  tsjutte  op  de  blau-grize  kleur  fan  dizze  fûgels.  It

blauguod hat foar de hannel minder wearde as in wylde ein

omreden dat der minder gewicht, fleis, oan it dier sit. 

Koaikers woene eins nea sizze hoefolle einen oft se fongen

fanwege de belêsting. Dochs hawwe guon yn it begjin fan dizze

ieu oantallen opskreaun. Dy gegevens mochten wol bekend wurde

as der mar net by stie wa't se trochjûn hie. In koai yn it

noarden fan Grinslân jout troch:
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wylde ein piiptjilling smjunt      pylksturt

1916/1917 2331 1759 2360 134

1917/1918 835 - 1079 97

1918/1919 1886 196 1746 64

1919/1920 2252 413 2508 140

Op de Schotanuskaart fan 1718 steane yn Fryslân 136 koaien

oanjûn dy't yn bedriuw binne en 11 ferfallen koaien.

Yn 1847 komt der in kaart fan Eekhoff út. Dy jout yn Fryslân

86 ferfallen koaien oan en 24 dy't noch brûkt wurde. Yn goed

hûndert jier binne der in bulte koaien bûten bedriuw rekke.

Dy fan Aldwâld reitsje ek beide yn dit tiidrek yn ûngebrûk.

Yn 1944 wiene der yn Nederlân 120 einekoaien registrearre en

de measten wiene yn bedriuw. Hjoed-de-dei binne der yn ús lân

noch mar in hantsjefol dy't brûkt wurde en goed ûnderhâlden

binne.

Yn Fryslân binne op dit stuit acht registrearre koaien yn

behear fan It Fryske Gea: twa yn de Eanjummer Kolken, ien by

Ryptsjerk, ien by Gytsjerk, ien by Suwâld, twa by de Lytse

Geast, ien by Piaam. Dêrnjonken hat Natuurmonumenten twa yn

behear: ien op Skiermûntseach en ien op Skylge; Staatsbos-

beheer fjouwer: ien by Ternaard, ien op de Hallumer mieden,

ien by de Tsjûkemar en ien op It  Amelân  en  fierder  noch

oanparten yn koaien op Skylge. Se wurde hast net mear brûkt

foar  it  fangen.  De  measten  binne  goed  ûnderhâlden  en  te

besjen.
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KOAI OAN DE MÛNTSEWEI

1235  -  Nei  alle  betinken  wurdt  omtrint  dit  jier  yn

Feankleaster in kleaster stichte. De namme Feankleaster as

sadanich bestie op dat stuit fansels noch net mar is dêrnei

ûntstien. It kleaster wie in proosdij fan de Praemonstra-

tenser oarder en stie ûnder de tucht fan de St. Bonifatius-

abdij  te  Dokkum.  As  namme  hie  it  meikrige:  Mons  Olivetti

oftewol De Oliifberch. Yn it begjin wennen der mûntsen en

nonnen. Fanwege it selibaat (it net troud wêzen) sille der

mooglik problemen ûntstien wêze. Sadwaande waarden de mûntsen

ûnderbrocht yn in gebou dat in eintsje fierderop stie. Se

kamen yn it "Monckehuys" op de "Wederbuijren" te Westergeast.

Weerdebuorren is oan de Wâlddyk dêr'st op nei Ie gieste, nei

de  brêge  ta.  Om  dêr  te  kommen  rûnen  se  oer  de  wei  nei

Hústernoard en dy wei kaam sa dan ek de Mûntsewei te hjitten.

It Monckehuys waard ek wol It Convent neamd.

De skieding fan manlju en froulju sil grif foar 1287 west

hawwe. Yn dat jier wie der nammentlik in slimme wetterfloed

dy't it kleaster trof. Der ferdronken doe 20 nonnen mar oer

mûntsen wurdt net praat.

1480  -  Hear  Engbert  is  proast  fan  it  kleaster,  hy  wurdt

bekend omt er nonnen út in kleaster te Grinslân rôvet.

1555  -  Theodoricus  van  Doetekum  is  proast  fan  it  nonne-

kleaster te Feankleaster. Hy hat froulju dy't him bysteane as

priorin: 1556 - Lolcke Sursma; yn 1564 Dirrick Thomasdr. of

ek wol juffer Dercktyen neamd. Benammen dizze trije lêst-

neamde persoanen sille frij wis fûgels út de einekoai iten

hawwe. As de koai eigendom wie fan't kleaster, hat de hier-

der of meijer grif in part fan de pacht yn natura betelle.

1580 - Fanwege de reformaasje waard it kleaster al foar dit

jier troch de bewenners ferlitten. De Steaten fan Fryslân

leine beslach op de kleasterbesittings lykas op alle oare

tsjerkebesittings fan de Roomsk Katolike tsjerken.

Landerijen, pleatsen en oare gebouwen dy't by it kleaster

hearden,  waarden  meiinoar  it  "Corpus"  neamd.  Al  dy  saken

waarden ferhierd oan wa't dêr belang by hie.

1595 - Tijmon Jacobs te Feankleaster is hierder fan de koai

en de dêrby hearrende "huijsinghe". Dit is it koaihûs. As der

lân  by  wie,  hjit  it  in  koaipleats.  Dit  is,  foar  safier

bekend, de âldste en earste fermelding fan de koai oan de

Mûntsewei.
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1596 - Blykber wol Tijmon fan de koai ôf. Gerryt Laurens,

omtrint 1544 te Feankleaster berne, sil de saak oernimme. Yn

de rjochterlike argiven fan Kollumerlân wurdt de koai op 30

maart 1596 neamd. It gerjocht docht in útspraak "in materie

van huis en kooizettinge" omt Gerryt Laurens dêrom frege hat.

It giet om de oernamekosten dy't Gerryt oan Tijmon betelje

moat. It gerjocht lit him bystean troch in koaiker "daaraf

goede kennisse hebbende". Tijmon Jacobs sil de koai daliks

ferlitte en it hûs op 1 maaie 1596 romje. Sadwaande moat

Gerryt oan syn foargonger in bedrach fan 304 goudgûnen en 15

stuorren betelje.

It giet om de "Kooi metten aankleve", dat wol sizze: "met den

gehele  vlucht  van  eenden,  talingen,  en  ander  gevogelte,

mitsgaders de korven, praam en al hetgeen bij de kooi is en

daartoe behoort, niets uitgezonderd, en de aanpart van Tijmon

Jacobs in de huizinge, met hetgeen daaraan aard- spijker- en

nagelvast is en daartoe behoort."

1598  -  Tijmon  Jacobs  hat  seker  net  tefreden  west  mei  de

útspraak want op 9 juny 1598 spilet de saak foar it Hof van

Friesland.

1600 - Op 4 jannewaris fan dit jier wurdt der in "Ordonantie

op het stuk van het Wiltschieten (...) wegens het verdelgen

en schieten der Horde-eynden, ganzen enz." bekendmakke. Dêr

stiet  te  lêzen:  "Dat  niemant  by  eenige  Koyen  ofte  Horden

eenich wilt sal moghen schieten ofte oock in eeniger manieren

syn roer afschieten op seshondert Conincksroeden nae.." Dat

lêste wie fansels fanwege de lûdsoerlêst, troch it geknal

soene de einen útnaaie kinne. De "Ordonnantie" jildt foar it

hiele "Landschap Friesland", dus net allinne foar Aldwâld.

1602 - Gerryt Laurens en Keimpe Wierts moatte jild betelje

oan de grytman fan Kollumerlân. It giet om kosten fan in pomp

of dûker foar wetterôffier. De beide manlju wurde neamd as

"gebruikers van het corpus van Veenklooster".

1606 - Der wurdt in list opmakke fan ynkomsten út eardere

kleasterbesittings. Dêr stiet yn: "Gerryt Laurens, 34 ackers

boulandt ende 43 1/2 mansmadt meden met 9 pondematen fennen

voor 56 goudguldens - te Veenklooster, de corpuslanden". 

In mansmadt wie it lân dat in man yn ien dei meane koe. It

korpus wie it besit of lân dat by it kleaster hearde en dat

troch de mûntsen of nonnen bewurke/brûkt of beboud waard.

As men al dizze saken op in rychje set, moat de koai wol hast

by it korpus hearre. Yn dat gefal hat er ek eigendom fan it

kleaster west.

150



1617 - Laurens Gerryts wie in soan fan de hjirfoar neamde

koaiker. Yn 1617 hie hy lykas syn heit kleasterlân yn gebrûk

dat eigendom wurden wie fan "Het Landschap Friesland". It

regear seit him de hier foar it kommende jier op. Der wurdt

opskreaun:  "Oltwolde  -  Laurens  Gerryts  zijn  gebruijckte

landen - in persoon gedaen".  

1620  -  Gerryt  Laurens  komt  te  ferstjerren.  Fanwege  de

erfgenamten  wurdt  der  in  ynfintaris  opmakke  dêr't  yn

beskreaun stiet wat der te erven falt. Dêr stiet by: "It

brûken fan de fûgelkoai mei de beammen der omhinne; de hier

rint  noch  acht  jierren  (jiertallen)  oerienkomstich  de

resolúsje fan it Landschap Friesland oer de kleasterlannen te

Feankleaster."

Dêr falt ek wer út op te meitsjen dat de koai eigendom west

hat fan it Kleaster De Olijfberch te Feankleaster. (Gerryt

Laurens komt foar yn it kertier fan R.H. Postma, skriuwer fan

dit artikel.)

1633 - Laurens Gerryts, de soan, is ferstoarn. Der wurdt op

en nij in ynfintaris opmakke. Dêrút blykt dat hy foar 4/6

eigner  wie  fan  de  koai  op  it  "Leegland  by  Veenklooster

gelegen". Hy sil syn heit grif opfolge wêze as koaiker.

 

1640 - Sa om ende by dit jier ha de Steaten fan Fryslân in

grut  part  fan  it  kleasterbesit  te  Feankleaster  oan  Dirck

Fogelsangh en syn broer Pibo van Doma ferkocht. Dy lieten

Fogelsanghstate bouwe en hiene it tegearre yn besit mei in

protte landerijen derom hinne.

Pibo van Doma wie in belangryk man yn Fryslân dy't wichtige

funksjes beklaaide. Hy wie ûnder mear deputearre fan Fryslân

op  in  grutte  gearkomste  yn  Den  Haach,  ûntfanger  fan

Kollumerlân en siktaris fan de Steaten fan Fryslân. Op syn

top wied er riedshear fan it Hof van Friesland. Likegoed wie

hy yn de omgong mei oare minsken gjin noflik man en hie mei

iderien  spul.  Hy  is  nei  syn  ferstjerren  begroeven  yn  de

tsjerke  te  Kollum.  Syn  rouboerd  hinget  yn  de  tsjerke  fan

Aldwâld.

1647 - De famylje Fogelsangh hie yn Feankleaster it rjocht

fan swannejacht. Dat hâlde yn dat se nuete knobbelswannen

hâlde mochten. Lang net iderien mocht samar swannen hâlde,

soks wie in âld privileezje.

Under  oaren  de  fearren  fan  swannen  waarden  brûkt  as

skriuwpinnen. De swannen waarden merke sadat de lju altyd

sjen  koene  fan  wa't  sa'n  bist  wie  as  er  fuortrekke.  Op

Fogelsanghstate is noch in swannering te besjen mei it wapen

Fogelsangh derop, dêrnjonken stiet it jiertal 1647.
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1666  -  Doe't  Dirck  ferstoar  erfden  syn  neikommelingen  de

helte  fan  Fogelsanghstate.  Dirck  syn  broer  Pibo  van  Doma

kocht dy helte fan harren oer en krige sa alles yn besit.

Yn de proklamaasjeboeken fan 1666 wurdt dizze keap beskreaun

en  komt  de  koai  foar:  "De  zathe,  state  en  landen  Veen-

klooster genaamd,  behorende onder  Oudwoude, groot  ongeveer

158 pondematen, mitsgaders de groote nyuwe huijsinge, toorn,

wijnhuis,  put,  poort,  twee  hovingen,  bleeckvelt  en  gracht

mitsgaders  de  meijershuijzinge,  schuur,  hovinge  en  kooi;

ieder pondemate van 118 goudguldens, de huizingen hieronder

begrepen en dus tezamen voor f26.101,60."

1668 - As Pibo van Doma eigner wurdt, bepaalt it Hof van

Friesland dat er it hiele besit opmjitte litte moat. Dêrom

ferskynt yn maaie 1668 Theodorus Hoen te Feankleaster. Hy hat

mjitark en tekengerei by him. In grut part fan Feankleaster

wurdt troch him yn kaart brocht omt Van Doma dêr eigner fan

is. Sa fine we op dy kaart de koaipleats ûnder nûmer D: daer

dy kayker woont; en de koai sels ûnder H: het koeijstuck.

Kinst sels sjen hoe't de koai derút sjoen hat, al binne de

pipen wol wat knoffelich tekene. (Frjemd hoekich.)

1698/1718 - De Schotanuskaart fan Kollumerlân wurdt útjûn,

dêr stiet de koai kreas op ôfbylde. Yn dizze jierren bestie

er dus noch. 

1734 - Nei Van Doma komme der ferskate oare eigners op it

slot. Yn 1734 komt Fogelsangh yn hannen van Willem Hendrik

van Heemstra. Hy lit de state ferbouwe en by dy gelegenheid

wurdt der in nije kaart tekene troch Ypey. Op dizze kaart

stiet de einekoai net mear oanjûn. Dat soe derop wize kinne

dat er yn dizze jierren bûten gebrûk rekke en oanmakke is. It

is dan greide wurden.

1807  -  Yn  opdracht  fan  it  Frânske  regear  moatte  alle

einekoaien dy't op dat stuit yn gebrûk binne, registrearre

wurde. De koai oan de Mûntsewei is dêr net by.

1847 - Der wurdt in nije atlas fan Fryslân útjûn, tekene

troch  Wopke  Eekhoff.  Allerhande  stikken  lân  en  persielen

wurde oanjûn, ferlykber mei it Kadaster. Yn de landerijen oan

de Mûntsewei wurdt gjin koai oanjûn. Wopke Eekhoff sil gjin

ynformant hân hawwe, dy't it plak fan de koai noch oanjaan

koe.

1997 - Hjoed-de-dei is yn it lân neat fan dizze koai werom te

finen. Goaitzen Couperus, de eigner-brûker anno 1997, wit  
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fan it bestean neat te fertellen. Boppedat hat er yn it lân

gjin oerbliuwsels fûn.

Gearfetsjende:
*De koai hat eigendom fan it kleaster west;

*Wis  is  dat  de  koai  bestie  yn  it  tiidrek  1595  -  

1698/1718;

*De koai moat foar 1734 bûten bedriuw rekke wêze.
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DE ÂLD KOAI C.A. OAN DE SWARTE WEI

De twadde koai lei westlik fan de Swarte Wei en is troch

oerlevering bekend. Fierders bestiet it koaihûs noch, al sil

dat yn de maityd fan 1998 ôfbrutsen wurde.

Yn  de  19e  ieu  publisearre  mr.  Andreae  in  beskriuwing  fan

Aldwâld en oare doarpen yn de gemeente. Efteryn jout er in

list  fan  plaknammen  dy't  er  foarby  kommen  is  tidens  syn

ûndersyk. Dêr is de koai oan de Swarte Wei ek by:

1612 - De Fogelfanck of -kooij op het Langland. It lân dêre

draacht noch de namme Langlân dus dat komt út. Andreae jout

net oan wêr't er de namme fûn hat.

1629 - Een vogelkooi onder Oudwoude. It is net dúdlik oft it

oer de koai oan de Mûntsewei of oan de Swarte wei giet. De

minsken  sitte  yn  dy  tiid  noch  midden  yn  de  80-jierrige

oarloch.

1640 - Sape Hendriks is eigner en brûker fan stimkohier nûmer

11 - de koaipleats.

Anno  1997  wennet  frou  Visser  yn  in  hûs,  de  Wygeast  27.

Dêrefter leit in stikje lân dat by har hûs heart, op dat

stikje lân stie fanâlds de koaipleats mar der is hjoed-de-dei

neat mear fan oer.

1698 - Livius van Scheltinga is neffens it stimkohier eigner

fan de koaipleats dy't 22 permjit grut is. Wa't de pleats

bewennet, wurdt net neamd.

Livius van Scheltinga wie kaptein fan in "compagnie te voet

alhier". Dat alhier wie: yn Fryslân. Hy ferstjert yn 1699 te

Bûtenpost,  syn  frou  Wia  Catharina  van  Broersma  is  syn

erfgenamt en kriget de saak yn hannen. Wia hie in neef Hylcke

van Fogelsangh en in nicht Catharina van Doma. De earste is

in soan fan Dirck Fogelsangh, de twadde in dochter fan Pibo

van  Doma.  Dy  twa  wiene  broers  en  kochten  it  kleaster  te

Feankleaster  en  bouden  dêr  Fogelsanghstate.  (Sjoch  by  de

foarige koai.) Sa binne we hjir by deselde famylje belanne as

by de koai fan de Mûntsewei.

1698/1718 - De Schotanuskaart wurdt útjûn, dêr stiet de koai

kreas op ôfbylde.

1700 - Wia Catharina van Broersma is eigner fan de koai-

pleats dy't 28 permjit grut is, Abe Cornelis is meier of

hierder (stimkohier).

De koaipleats wie stimdragend. Wia mocht dus in stim útbringe

omt  sy  eigner  fan  de  koaipleats  wie.  Yn  Aldwâld  
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wiene  49  pleatsen  mei  in  stim.  As  ien  famylje  de  measte

stimmen yn in doarp yn besit hie, koe dy famylje bepale wat

der yn sa'n doarp barde. Sy wiene dêr de baas oer. Sa mochten

de "stemgerechtigden" bygelyks bepale watfoar dûmny oft der

yn in doarp kaam. Yn Aldwâld wennen yn it begjin fan de 18e

ieu sa'n 350 minsken. Dy moasten harren skikke nei de wil fan

ien rike en besittende famylje.

As in pleats ôfbrutsen waard, bleau de stim op it stikje grûn

dêr't  de  pleats  stien  hie.  Soks  wurdt  in  stimdragend

hoarnleger neamd. It kaam wol foar dat ferskate persoanen

rûzje makken oer sa'n stikje lân. Lei de stim no oan de iene

kant fan de grippel of oan de oare? As se der net út kamen,

waard it in saak fan it Hof fan Friesland - it gerjocht yn

Ljouwert.

Yn ditselde stimkohier komme we noch tsjin: "Gerrit Sierx

erven eigenaars van 8 pondematen land gelegen by de kooij en

3 pondematen land op het Langland". 

Dêrûnder stiet: "Marck Sierx 5 pondematen miedland gelegen

omtrent de kooij".

Gerrit en Marck wiene broers en ôfstammelingen fan Gerryt

Laurens dy't foarkomt by de koai fan Feankleaster. Marck syn

neikommelingen  neame  harren  yn  de  Frânske  tiid  Kooister,

letter feroarje se dat yn Van der Kooij.

It is de fraach oft se wisten dat harren fiere oerpake 200

jier lyn koaiker yn Feankleaster wie. Mar it is net ûnmoog-

lik. Se kinne harren namme ek keazen hawwe omt se lân by de

koai fan Aldwâld hiene.

1705 - De personele schattingskohieren wurde foar it earst

opmakke, dit is in fermogens-belêsting. Dy't in protte jild

of besit hat, moat dêr belêsting oer betelje.

Freerk Dirks is "koyker" yn Aldwâld. Hy wurdt oanslein foar

in fermogen fan 800-8-0. Ut it stimkohier fan 1708 blykt dat

er op de koaipleats wennet. Behalve boer is er dus tagelyk

koaiker. Oer alle hûndert gûnen moat er ien gûne belêsting

betelje. Dêrom moat hy dus 8 gûnen ôfstean.
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1708  -  Wia  Catharina  van  Broersma  is  eigner  fan  de

koaipleats. Dy is foar it stimkohier 28 permjit, Freerk Dirx

is meier en koaiker.

Hy wurdt yn de fermogensbelêsting foar likefolle oanslein as

yn 1705. Dat bliuwt oant 1712 ta ûnferoare. Yn it lêste jier

hat er seker goed buorke want yn 1712 wurdt er oanslein foar

1000-8-0. Soest tinke dat er no 10 gûne betelje moast oan

belêsting. Mar dat wie net sa. By tûzen gûne moasten de lju

oer elke hûndert ien gûne, mar oer dy tûzen ek noch in gûne,

dus  meiinoar  11  gûnen  betelje.  Sa  waard  Freerk  Dirx  dus

oanslein foar 11 gûnen.

Dit is tagelyk it lêste jier dat er neamd wurdt, hy giet fan

de pleats ôf of komt mooglik te ferstjerren.

1713 - De reëelkohieren wurde foar it earst opmakke. De reële

goedschattinge is in belêsting fanwege de "Spaanse successie-

oorlog". De kening fan Spanje hie it foar it sizzen yn de

Súdlike Nederlannen. Hy wie siik en soe komme te ferstjerren

sûnder in opfolger nei te litten. Ien fan syn famyljeleden

wie kening fan Frankryk en dy koe sadwaande oanspraken op de

Súdlike Nederlannen meitsje. Mar Nederlân en Ingelân wiene

bang dat Frankryk dan binnen Europa tefolle macht krije soe.

Sa  ûntstie  der  in  oarloch  tusken  Nederlân  en  Frankryk.

Ingelân  focht  ek  mei,  oan  de  kant  fan  de  Nederlânske

Republyk. Dizze oarloch koste Nederlân safolle jild, dat se

harren wichtige posysje yn de seefeart der troch kwytrekken.
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De ynwenners fan de Republyk moasten mei elkoar belêsting

opbringe om de skea fan de oarloch te herstellen. Fansels

wiene se dêr net bliid mei.

Yn dit belêstingboek stiet: Freerk Willems, eigner en brûker

fan in "kooy", 9 permjit.

In eintsje fierder wurdt de koaipleats neamd: Wia Catharina

van Broersma eigner fan de koaipleats, 31 1/2 permjit mei

husinge; Freerk Willems brûker.

Freerk Willems komt ek yn de fermogensbelêsting foar en wurdt

oanslein foar 500-0-0. Hy hat dus de helte minder kaptaal as

syn foargonger. Hy rekke dizz' kear 5 gûnen kwyt.

1714 - It koaihûs mei de koai en de koaipleats geane yn dit

jier útinoar. Freerk Willems bliuwt eigner en brûker fan it

koaihûs en de koai.

De  koaipleats  wurdt  foar  it  earst  hierd  troch  Hilbrand

Fockes. (reëelkohieren)

1718  -  Wia  Catharina  van  Broersma  is  noch  eigner  fan  de

pleats. De pleats is yn it stimkohier wer 22 permjit grut,

Former Melgerts wurdt neamd as de meier.

1720 - Wia Catharina van Broersma komt te ferstjerren. Wia en

har man Livius hiene in dochter Anna van Scheltinga dy't mei

Johannes van Glinstra troud wie. De bern fan dit echtpear

binne de erven dy't de koaipleats yn besit krije.

1726 - De personele schattingskohieren jouwe oan dat Freerk

Willems, kooiker, oanslein wurdt foar in fermogen fan 1000-0-

0. Hy moat 11 gûnen betelje. Al dy jierren dêrnei bliuwt dat

bedrach itselde.

Yn de reëelkohieren wurde de erven fan Johannes van Glinstra

syn widdo as eigners fan de koaipleats neamd.

1728 - "Johannes van Glinstra erven" steane as eigner fan de

koaipleats  yn  it  stimkohier.  Hy  is  noch  like  grut  as  de

foarige kearen, Hillebrand Fockes is meier.

1734  -  De  reëelkohieren  neame  ien  fan  de  erven  dy't  de

koaipleats  yn  besit  hawwe  by  namme:  Henricus  Wiardus  van

Altena, troud mei Johanna Hillegonda van Glinstra. Sy wie de

iennichste dochter fan Anna van Scheltinga en Johannes van

Glinstra dy't oerbleau.
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De pleats mei lannen is 31 permjit grut, Hillebrand Fockes is

meier.

Koaihûs en koai binne noch altyd eigendom fan Freerk Willems,

dêr is fierders neat feroare.

1736 - De postmeester Willem Hendrik van Heemstra is eigner

fan  de  koaipleats,  lêze  wy  yn  it  reëelkohier,  Wigbolt

Cornelis is de meier of brûker.

Wigbolt liet yn Aldwâld fiif bern dope: Maijke 1729; Fokeltje

1733; Hed 1734; Eije 1737 en Maijke 1740. De beide lêsten

binne op de koaipleats berne.

Anna  van  Scheltinga  hie  in  suster  Catharina  Aurelia  van

Scheltinga, dy troude mei Vincent van Glinstra (sjoch skema

yn  it  midden  fan  dizze  útjefte).  Dit  echtpear  krige  in

dochter Wya Catharina van Glinstra, neamd nei har beppe. Wya

troude  mei  Willem  Hendrik  van  Heemstra,  se  wennen  op

Fogelsanghstate en hiene dat ek yn eigendom. Blykber krigen

se  ek  allerhande  oare  besittings  dy't  by  Fogelsanghstate

hearden  yn  eigendom.  De  koaipleats  bliuwt  dus  hieltyd

famyljebesit.

Mei  koaihûs  en  koai  is  it  lykas  twa  jier  earder,  Freerk

Willems is eigner en brûker.

1738 - Willem Hendrik van Heemstra, postmeester wenjend te

Fogelsanghstate yn Feankleaster, is eigner, de pleats is 22

permjit grut, Wigbolt Cornelis is meier (stimkohier).

1744  -  It  reëelkohier  jout  grytman  Willem  Hendrik  van

Heemstra as eigner fan de koaipleats, Eelke Sybes is meier

fan de pleats mei 31 permjit lân.

Freerk Willems sit noch op it koaihûs en hat de koai ek noch

yn besit. Dat is mei inoar njoggen permjit grut.

1748  -  Willem  Hendrik  van  Heemstra  is  eigner  fan  de

koaipleats, Teunis Louwes is meier (stimkohier).

1751 - In oar belêstingboek giet oer de 5 "speciën" - dat is

in  belêsting  oar  it  tal:  a.  skoarstiennen;  b.  haden  of

healhaden;  c.  it  hoarnfee  (kij  en  rierren);  d.  besiedde

lannen as lopen stal; e. hynders.

By b. - as minsken mear as 600 gûnen jild besieten, waarden

se foar fol oanslein - foar haden; as se minder as 600 gûnen

besieten foar heal - healhaden.

Freerk  Willems  stiet  ek  yn  dit  belêstingboek:  hy  moat  
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betelje fanwege: 1 skoarstien, 1 haad, 3 kij, 1 lopenstâl en

2 hynders. Hy hie op syn koaihûs dus mar in bytsje fee en

buorkerij. Sa'n lyts boerke waard yndertiid gernier neamd.

Dat komt oerien mei in oare fermelding fan twa jier dêrfoar.

Doe besocht it regear in oare belêsting yn te fieren, de

saneamde kwotisaasje. De minsken wiene dêr sa ûntefreden oer,

dat dy belêsting nei ien jier al wer ôfskaft waard. Mar de

boeken binne bewarre bleaun en it aardige is dat hast alle

ynwenners  fan  in  doarp  neamd  wurde.  Boppedat  stiet  der

opskreaun wat se diene. Freerk Willems kaam dêr ek yn foar:

"Coyker, heeft iets boerkerij".

1758 - Willem Hendrik van Heemstra, grytman fan Kollumerlân,

is  eigner  en  Eelke  Sybes  is  meier  fan  de  pleats.  (stim-

kohier)

Eelke troude mei Trijntje Alberts en se lieten yn 1757 harren

earste bern te Aldwâld dope. It wie in famke dat Rinske hiet.

Yn 1764, 1767 en 1770 lieten se wer in dochter Rinske dope.

Fierders krigen se noch in Sijbe yn 1759, in Hoppe yn 1761 en

in Hoppe yn 1772. 

1765 - It reëelkohier jout itselde as it stimkohier, allinne

is de koaipleats in bytsje groeid, hy is no 35 permjit grut.

It kohier fan personele goedschattinge jout ynstee fan Freerk

Willems no Willem Freerks. De soan hat de heit opfolge. It

fermogen dêr't er foar oanslein wurdt is 500-0-0.

1767 - Der bart dit jiers wat bysûnders mei it lân fan de

koai. Yn de reëelkohieren stiet: "Pytter Syverds en Ewert

Jans eigenaren van 6 pondematen land, Willem Freerks eigenaar

van 3 pondematen land met kooij, Binne Jans gebruiker."

Willem hat dus in stik lân ferkocht. It lân mei de koai is

noch al fan him mar hy hat it net yn gebrûk. Dat ferhiert er

oan Binne Jans.

Dy wenne sûnt 1752 al op de Wygeast. Yn 1744 hie hy in soan

krige dy't er de namme Jan Binnes joech. (Dit wie de man dy't

yn febrewaris fan it jier 1797 by it Kollumer oproer mei

Salomon  Levi  út  De  Westerein  foarop  rûn.  Jan  Binnes  en

Salomon Levi waarden beide pakt en fanwege harren "oproerige

daden" ûnthalze. Jan Binnes wenne yn dy tiid trouwens net yn

Aldwâld mar yn Feankleaster.)

1768  -  De  koaipleats  itselde  as  1758,  Willem  Hendrik  van

Heemstra  is  eigner,  Eelke  Sybes  brûker  fan  de  koaipleats

(stimkohier).
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Evert Jans is eigner wurden fan de 6 permjit lân, Sierck

Fokkes hat it yn gebrûk.

De oare trije permjit, dêr't de koai op  leit,  is  no  fan

Cornelis Yes en hy brûkt it sels. Dit is de earste kear dat

de koai net mear neamd wurdt yn de reëelkohieren. Hy wurdt

letter ek net wer neamd (reëelkohier). Mooglik is de koai yn

dit jier bûten gebrûk rekke.

1769  -  It  jiers  dêrnei  hat  Cornelis  van  Scheltinga  de  3

permjit dêr't de koai op leit yn eigendom. Hy is in soan fan

Wiskje fan Scheltinga dy't mei har efterneef Martinus van

Scheltinga  troude.  Wiskje  is  wer  in  suster  fan  Anna  en

Aurelia  dy't  hjirfoar  al  neamd  binne.  It  bliuwt  dus  noch

hieltyd famyljebesit.

1778 - Maurits Pico Diederik van Sytzama is de nije eigner

fan de koaipleats, Eelke Sybes is noch altyd meier, de pleats

is 22 permjit grut (stimkohier).

Neffens in oanslach út it reëelkohier betellet er 5 lâns-

florenen en 13 dyksflorenen belêsting.

Maurits troude mei Catharina Maria van Heemstra, dochter fan

grytman Willem Hendrik van Heemstra, hjirfoar neamd.

1782 - Schelte baron van Heemstra is neffens it reëelkohier

eigner fan de 3 permjit wurden, hy wie troud mei Wiskje van

Scheltinga, in dochter fan de yn 1769 neamde Cornelis van

Scheltinga. Boppedat wie Schelte in soan fan Willem Hendrik

van Heemstra.

1788 - De koaipleats itselde as yn it stimkohier fan 1778.

Dit is de lêste kear dat de stimkohieren opmakke wurde. Yn

1798 binne de Frânsken de baas yn ús lân en is dit stimrjocht

ferfallen, sadwaande hat it opskriuwen gjin sin mear. Efteryn

itselde boek stiet de floreenbelêsting ek opskreaun. Dêr komt

de pleats ek yn foar. Dêr wurdt sein dat de pleats 42 1/2

permjit grut is: 

"een sathe met landen op de Wygeest, Eelke Sybes meier, 't

pad op de reed ten oosten en de Swarte weg ten westen. Schiet

8-22-12 florenen (floreen nûmer 16). De pleats wie dus yn

werklikheid goed 42 permjit, it stimdragende part wie lytser

en mar 22 permjit grut.

1795 - Martinus van Scheltinga is eigner wurden fan de 3

permjit. Hy is in broer fan Wiskje dy't yn 1782 neamd wurdt.

Hy wie grytman fan Kollumerlân.

Ye Cornelis' widdo hat it tegearre mei Iete Wierds yn gebrûk

(reëelkohier).
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Ye of IJe of ek wol Eije Cornelis wie in soan fan Cornelis

Eijes dy't yn 1768 neamd wurdt. Eije wie yn 1749 te Aldwâld

doopt. Hy troude yn 1770 te Kollum mei Tettje Jans en se

lieten dêr in soan Jan en in dochter Grytje dope. Nei it

ferstjerren  fan  har  man  giet  Tettje  wer  mei  de  bern  nei

Kollum. As haad fan it gesin moat sy yn 1811/12 in namme

útsykje, se kiest foar "Vaarsma".

1798 - De koaipleats itselde as yn 1788 (floreen).

1800 - Yn de speesjekohieren komt Eelke Sybes ek jierliks

foar. Sa waard hy dit jier oanslein foar 1 skoarstien, 5

haden, 4 kij, 3 rierren, 14 permjit "bezaaide landen" en 4

hynders. Hy moast 28 caroligûnen, 16 stuorren en 4 penningen

belêsting betelje.

1805 - Eelke Sybes wennet noch op de koaipleats en wurdt

neffens  de  speesjekohieren  oanslein  foar  1  skoarstien,  3

haden, 5 kij, 3 rierren, 14 lopenstâl en 4 hynders. Hy hoecht

safolle net te beteljen as fiif jier earder: 13 caroligûnen,

16 stuorren en 4 penningen.

1807  -  Yn  opdracht  fan  it  Frânske  regear  moatte  alle

einekoaien dy't op dat stuit yn gebrûk binne, registrearre

wurde. De koai oan de Swarte Wei wurdt  net  neamd  of  yn-

skreaun.

1818 - Anna van Sytzama, troud oan jonker mr. Albertus van

Harinxma thoe Slooten, eigner fan de koaipleats-sathe en de

lannen; Bokke Feikes Visser is meier (floreen).

Bokke hie in broer Klaas Feikes dy't him ek Visser neamde yn

de Frânske tiid. Beide wiene in soannen fan Feike Bokkes út

Westergeast. (R.H. Postma, gearstaller fan dit artikel, stamt

fan dy Klaas Feikes Visser ôf.)

Anna van Sytzama is in dochter fan Maurits Pico Diederik van

Sytzama en Catharina Maria van Heemstra, hjirfoar neamd yn

1778.

1828 - de widdo Anna van Sytzama eigner  fan  15  bunder  =

omtrint 42 1/2 permjit lân en de koaipleats; Bokke Feikes

Visser is de meier (floreen).

Bokke Feikes troude mei Sjoukjen Lieuwes. Se krigen ûnder

oaren in soan Lieuwe Visser. Dy troude yn 1826 mei Tettje

Jacobs Fokkens. Dêrút stamt: Klaas Visser, berne omtrint 1837

troud mei Metje Dijkstra yn 1876. Sy krigen in soan Bokke

Visser, troud mei Antje Stoker yn 1915. Dy hiene ûndermear as

soannen: Klaas Visser, Wytse Visser en Lolke Visser.
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1832 - It Kadaster wurdt oanlein sadat alle perselen yn kaart

brocht wurde en in nûmer krije. Alle eigners wurde neamd. In

úttreksel fan it kadaster út dit earste jier toant oan dat

Anna  van  Sytzama,  wenjend  te  Holwert,  eigner  fan  de

koaipleats (Kadastrale  gemeente Westergeast,  seksje B  460)

wie mei alle lannen derby mar tagelyk ek fan it koaihûs (id.

B 525) en de koaibosk (id. B 520).

1838  -  Anna  van  Sytzama  eigner  fan  de  koaipleats;  Pieter

Hendriks Lofma brûker (floreen).

Pieter  Hendriks  Lofma  wie  in  soan  fan  Hendrik  Bartels  en

Antje Pieters. Hy wie op 21 juli 1806 te Aldwâld berne en dêr

ek doopt. Yn de Frânske tiid naam syn heit de namme Lofma oan

as famyljenamme. Se wennen doe ek yn Aldwâld.

1844 - Der komt yn dit jier in boedelskieding omt Anna van

Sytzama in pear jier earder stoarn is. Har soan Maurits Pico

Diederic  baron  van  Harinxma  thoe  Slooten,  wenjend  yn

Beetstersweach,  wurdt  de  nije  eigner.  Hy  kriget  sawol  de

koaipleats  as  it  koaihûs  en  de  koaibosk  yn  besit.  De

koaipleats hat yn dit jier nûmer 27 as hûsnûmer (Itselde as

frou Visser harres no noch).

1847 - Der wurdt in nije atlas fan Fryslân útjûn, tekene

troch Wopke Eekhoff. Allerhande stikken lân en persielen 

wurde oanjûn, ferlykber mei it Kadaster. By de Swarte Wei

stiet: "vervallen vogelkooi".

1850 - Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten,

soan fan Anna van Sytzama en jonker mr. Albertus van Harinxma

thoe Slooten, is eigner fan de koaipleats; Pieter Hendriks

Lofma is hierder. Yn dit jier wurde de kadasternûmers fan

alle persielen yn it floreenkohier neamd.

1851 - 1855 Der wurdt in topografyske kaart tekene dy't foar

militêre  aktiviteiten  brûkt  wurde  kin.  Hy  wurdt  yn  kleur

makke. Op it plak dêr't earst de koai wie, wurde beammen

oanjûn: de koaibosk.

1860 - Lykas yn it floreenkohier fan 1850.

1877  -  Notaris  Andreae  út  Kollum  ferkeapet  op  fersyk  fan

notaris Attema út Dragten op saterdei 22 desimber 1877 ten

huze fan Koopmans te Feankleaster provisioneel, en op moandei

7 jannewaris 1878 ten huze fan Houwink yn de Roskam te Kollum

finaal,  middeis  om  fjouwer  oere,  publyk,  by  stryk-  en

ferheechjild:
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"Eene Zathe en Landen, met Huizinge, Schuur, Stalling, Erf,

Boomgaard, Weid-, Bouw- en Miedlanden (...) op de Wygeest

onder  Oudwoude  en  onder  Westergeest,  bij  Pieter  Hendriks

Lofma in gebruik, en het geheel groot 30 hectares, 39 ares en

20 centiares."

It giet hjir om de koaipleats op De Wygeast.

Nûmer ien: "Eene BOERENHUIZINGE met SCHUUR, STALLING, HUT,
ERF, BOOMGAARD en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen

op de Wijgeest onder Oudwoude, ten kadaster bekend gemeente

Westergeest, sectie B nummers 460 Huis en Erf, groot 12 ares

90 centiares, 459 Boomgaard, groot 5 ares 30 centiares, 461

Boomgaard,  groot  8  ares  50  centiares,  hebbende  tot

naastleggers  ten  oosten  de  Graaf  Van  Limburg  Stirum,  ten

Zuiden Haring Bosma en de weg, ten westen perceel 5 en ten

noorden het volgende perceel. Genietende reed en drift aan

den  weg  en  is  daarmede  langs  de  oostkant  belast  van  het

perceel derzelfde gemeente en sectie no. 456.

De kooper is verpligt het houtgewas op en om dit perceel

staande, over te nemen voor de som van f 10,00, te voldoen

bij den eersten termijn koopsom.

De karnmolen blijft buiten den verkoop.

De mest, gedurende dezen winter gemaakt wordende, blijft het

eigendom  der  verkoopers,  die  daarvoor  vrije  ligplaats

bedingen tot 1 october 1878.

Neffens  it  ferkeapingsboekje  hawwe  de  eigners  fan  dizze

pleats it koaihûs en de koaibosk ek yn hannen: 

Nûmer trettjin: 
"Eene huizinge met tuin en ten zuiden daarvan gelegen aan den

Zwarten Weg onder Oudwoude, "Het Kooihuis" genaamd. (...) De

koper  is  verplicht  de  beide  dammen  tusschen  dit  en  het

volgende perceel weg te nemen."

Nûmer achttjin: 
"Een perceel Bosch, de "Oude Kooi" en ten noorden daaraan

gelegen perceel hooiland (...), Het Houtgewas blijft buiten

den koop".

De ferkeaping fynt plak yn opdracht fan Albertus baron van 

Harinxma thoe Slooten en syn broer Rijnhard baron van 

Harinxma thoe Slooten. Harren heit Maurits is yn 1876 

ferstoarn en sy as erven ferkeapje ferskate besittings. 

Wêrom't se dizze persielen krekt fan de hân dogge, is net 

bekend. Faaks om't se suksesjerjochten betelje moasten. Dat 

is in belêsting dy't betelle wurde moat troch lju dy 't in 

bulte jild of besittings erve. Mar dat jild moatst dan 

167



168



Op dy pleats 

seagen de 

bern fan 

Wijbe Wier-

sma en 

Sijtske de 

Boer it 

libbens-

ljocht: Jan, 

Eelke en 

Jitske.

It koaihûs en

de koai-bosk 

wurde kocht 

troch Ankje 

Tjebbes 

Fokkema, 

boerinne te 

Westergeast. 

Sy is widdo 

fan Gerrit 

Pieters de 

Vries. Sy 

kriget beide 

op 1 maaie 

1878 yn besit

en hâldt se 

oan 1885 ta 

ek.

1880 - Wijbe 

Wiersma jout 

oan it ka-

daster troch 

dat in part fan

de gebouwen 

dy't er kocht 

hat, ôfbrutsen 

wurdt. De 

koaipleats is 

der ek by. 

Allinne de 

skuorre bliuwt 

stean.

169



170



1884 - Ankje Fokkema ferstjert op 24 april fan dit jier. Har

soan Pieter Gerrits de Vries wurdt de nije eigner fan koaihûs

en koaibosk. De bosk is goed 90 aren grut, it hûs stiet op 50

sinti-aren.

Pieter  Gerrits  wie  har  iennichst  bern  en  dêrom  algemien

erfgenamt.  Omt  hy  jild  en  besittings  erft,  moat  er  dêr

suksesjebelêsting oer betelje. Alles stiet beskreaun yn in

"memorie  van  successie"  opmakke  op  4  novimber  1884,  te

Dokkum.

Pieter syn mem hie yn besit: 

"Onroerende goederen: 5 huizen met erven; menig bouw- weid-

en  miedland,  alles  staande  en  gelegen  onder  Westergeest.

(...) Grotendeels bij de erflatersche zelf in gebruik; waarde

f 12.810,00.

Roerende  goederen:  meubelen  en  huisgeraden,  bed-  en

linnengoederen; goud en zilver; boerengereedschappen; levende

have; hooi; stroo en mest; kleederen en lijfdracht; samen een

waarde van f 2166,00. Contanten f 70,00.

Tesamen f 15.046,00

Een  vordering  ten  laste  van  de  erflater  ten  voordele  van

Trijntje  Noordenbos,  wed.  Evert  Glas,  wonende  te  Kollum,

wegens in 1878 geleend geld f 2000,00

met 5 % rente, nog te betalen f 96,44;

Geleend een somma geld van mr. A.J. Andreae f 1000,00

met 5 % rente, nog te betalen f 47,95;

Verder nog geleend een som geld van f 1000,00

rente nog te betalen f 49,04;

begraafkosten bedragende f 60,00.

Totale lasten bedragen tesamen f 4253,43.

Het saldo bedraagt f 10.792,57, waarover betaald zal worden

een successie van f 148,94."

1897 - Wijbe Eelkes Wiersma komt te ferstjerren. Syn widdo

hâldt de helte fan de besittings yn eigendom, de trije bern

krije elk in sechsde part tawiisd.

1903 - Hielke van der Schaaf, timmerman yn Aldwâld, keapet de

iene  helte  fan  "De  Alde  Koai"  op  28-4-1903  fia  prosessen

ferbaal (notaris Dirk ter Haar - Kollum) en de oare helte

ûnderhâns op 13-5-1903. De koaibosk is der net mear, it stiet

as "weiland" te boek.

1907 - Gosse Eeuwes Fokkens, keapman fan boerebedriuw, keapet

it  koaihûs  dat  ek  as  pleats  omskreaun  wurdt.  Nei  alle

betinken wie hy strykjildskriuwer en is oan it hûs hingjen

bleaun. Hy ferkeapet it teminsten itselde jier noch wer oan

Klaas  Timmes  Lulofs,  arbeider  te  Aldwâld.  Keaper  fan  it

koaihûs op 14-2-1907, akte by notaris Wassenbergh te Kollum.
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1909 - De skuorre dy't by de koaipleats hearde, wurdt sloopt.

Yn it kadaster wurdt it stikje grûn ûnderbrocht by it lân

derom hinne. Dêrmei is de skiednis fan de koaipleats te'n

ein.

De namme "koaipleats" wurdt troch Durk Dijkstra brûkt foar

syn pleats/leanbedriuw oan de Swarte Wei. Fanâlds wie dat de

koaipleats dus net, likegoed is it aardich om de namme sa in

nij bestean te jaan.

1918 - Eeuwe Pieters de Vries, arbeider te Aldwâld. De Vries

keapet op 25-11-1918 in hûs mei lân te Aldwâld, kadastraal

bekend  gemeente  Westergeast,  seksje  B  nûmer  1268  as  hûs

fyftich sintiaren, en nûmer 1269 as boulân en greide twa-en-

tritich  aren  en  fjirtich  sintiaren.  Frij  fan  reed  en

feelieding. Kostpriis f 1350,00 te beteljen yn ien termyn

foar 1 maaie 1919.

1921 - Op 24 desimber 1921 keapet Eeuwe de Vries, keapman te

Aldwâld, in perseel greidlân: "De Alde Koai", akte by notaris

Wassenbergh  te  Kollum,  kadastraal  gemeente  Wester-geast,

seksje B nûmer 520. Grut 90 aren en 40 sintiaren. Eigner wie

doe Hielke van der Schaaf, boer te Aldwâld. De Alde Koai wie

befoarrjochte mei reed en drift oer twa persielen lân fan

deselde gemeente, seksje B, nûmers 523 en 527, belêste dêrmei

persiel 519 fan en nei de Swarte Wei.

De priis wie f 2350,00, te beteljen yn ien termyn op 12-5-

1922.

1944  -  Tidens  de  bewenning  fan  Eeuwe  de  Vries  wurdt  it

koaihûs yn dit jier tekene troch in ûnderdûker út Amsterdam.

It wie de byldhouwer Nico Onkenhout dy't yn Kollum beskûl fûn

hie. Hy wie nei de oarloch de makker fan it monumint op de

Soensterdyk.

1960 - Eeuwe de Vries wie troud mei Gertje Heins. Sy hiene in

dochter Martha de Vries dy't troude mei Jouwert Turkstra.

Omtrint 1960 waard Jouwert Turkstra de nije eigner fan hûs en

koailân.

1986 - Sûnt dit jier is sawol it koailân as it koaihûs yn

hannen  fan  Eeuwe  Turkstra,  soan  fan  Jouwert  Turkstra  en

Martha de Vries. Hy is anno 1996 dwaande mei nijbou op kad.

1269 (nij nûmer 2559) As de nije wenning klear is, sil it

âlde hûs ôfbrutsen wurde.
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Gearfetsjende:
*Yn 1612 wurdt de fûgelkoai op it Langlân foar it  

earst neamd;

*De koaipleats hat yn alle gefallen bestien fan 1640 

oant 1880;

*Yn  1714  giet  it  eigendom  fan  koaipleats  en  koai  

útinoar, der is sprake fan in koaihûs;

*De koai wurdt yn 1767 foar it lêst neamd;

*De  koaibosk  wurdt  by  in  ferkeaping  yn  1877  noch  

neamd;

*It âlde koaihûs sil anno 1998 ôfbrutsen wurde.

Illústraasjes:
Bl. 144, 145, 147, 148, 174 út: Achter de schermen - G.D. van

der Heide/mr. T. Lebret, 1944 

Bl. 153 Handgetekende kaart door Th. Hoen 1668

(eendenkooi ong. 5 cm onder de windroos)

Bl. 154 Kadastrale Kaart Westergeest, sectie D

Bl. 155 Schotanus/Halma uit 1698/1718

Bl. 170 Kaart behorende bij verkoopboekje, zie tekst

Bl. 173 Tekening Nico Tonkenhout

Bl. 175 Kaart hedendaagse situatie
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PLEATS FAN DIJKSTRA OAN DE SWARTE WEI

Taheakke

Dizze pleats wurdt hjoed-de-dei koaipleats neamd mar wie dat

fan âlds net. De echte koaipleats stie oan it reedsje achter

it hûs fan Frou Dykstra, neist Aebele Dykstra. Dy pleats is

al foar 1900 ôfbrutsen, it lytshûs dat derby hearde om 1900

hinne. De echte koaipleats en it lytshûs wiene doedestiids yn

besit fan Eelke Wiersma. Omt er ek de pleats, dy't no it

leanbedriuw is, hierde, en dêr grif ek wenne, hat er it oare

(de  echte  koaipleats)  spul  stadichoan  ôfbrutsen.  De  namme

koaipleats kin dêrtroch fan it iene spul op it oare oergien

wêze!

Om't dizze pleats no de namme koaipleats draacht, wurde de

feiten foar safier bekend, hjirnei werjûn. De lêzer kin soks

beskôgje as in neigesetsje.

1798 - Martinus van Scheltinga is eigner fan in pleats mei

lân,  Riemer  Folkerts  hat  dit  yn  gebrûk.  Riemer  Folkerts

wennet yn 1811 yn Aldwâld en kiest De Vries as famyljenamme.

As er de namme oannimt, hat er gjin bern dy't by him thús

wenje.

1818 - Martinus van Scheltinga is eigner fan de pleats en

ûnder mear 9 bunder lân, Wybe Sjoerds is de meier. Wiebe

Sjoerds  wennet  yn  1811  ek  te  Aldwâld  en  neamt  himsels

Wiersma. Hy hat op dat stuit ien bern.

Neffens de trouboeken wie Wybe/Wiebe yn 1797 te Kollum troud

mei Marike Gerrits. Sy litte yn 1798 te Kollum in soan Sjoerd

dope.

1828 - De erven fan Martinus van Scheltinga binne eigner "van

huis en erf, sectie B nr. 430", oan De Wygeast. Der is lân by

en om de pleats is in hôf mei fruchtbeammen.

Martinus waard yn 1744 berne te Kollum en ferstoar yn 1820 te

Weldam by Goor. Syn erfgenamten wiene syn twa dochters: 

1.  Cecilia  Johanna,  troud  mei  Louis  Gaspard  Adrien

graaf van Limburg Stirum, û.o. boargemaster fan Kollumerlân

en presidint fan de Earste Keamer. Sy wennen in oantal jier-

ren op Vaartzicht yn Aldwâld; (7 bern.)

2.  Constantia  Catharina,  troud  mei  Hans  Willem  van

Aylva,  baron  van  Pallandt,  heer  van  Waardenburg  en

Neerrijnen. Hy wie ûnder mear lid fan de Prov. Steaten fan

Gelderlân. (10 bern.)

1838 - De hjirboppe neamde froulju en harren echtgenoaten  
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steane as eigners yn de kohieren. As besit wurdt ûnder mear 9

bunder lân neamd. Wybe Wiersma is hierder en brûker.

1840  -  1869  -  Constantia  Catharina  van  Scheltinga  is

eigneresse van de pleats. Se wennet yn Neerrijnen, provinsje

Gelderlân. Fierder steane der in hiele protte stikken lân op

har namme en ek persielen bosk dy't dan blykber rûnom noch yn

Aldwâld binne.

1850 - Deselde eigneresse, Wybe Sjoerds Wiersma is hierder en

brûker.  (Wybe  Eelkes  hjirûnder  neamd,  sil  moai  grif  syn

pakesizzer wêze. As dat sa is, hat de pleats mear as hûndert

jier yn gebrûk west by de famylje Wiersma.)  

1869 - 1891 - Constantia is noch hieltyd eigneresse mar de

saken wurde yn 1891 foar in part út inoar helle. Dat is omt

hja  yn  1890  stoarn  is.  Willem  Constantijn,  baron  van

Pallandt, heer van Waardenburg en Neerrijnen, burgemeester,

wurdt de nije eigner. Dit sil in soan fan Constantia wêze.

It  fruchtgebrûk  is  foar  Adolf  Jacob,  baron  van  Pallandt.

Dizze lêste wennet yn Den Haag. Letter stiet der by dat hy ek

eigner wurdt, fan 1891 - 1922 hat hy alles yn besit.

De pleats wie yn hier by Wybe Eelkes Wiersma. Dy troude en

krige in soan Eelke, sjoch hjirnei. Wybe Eelkes kaam frij

jong te ferstjerren en de pleats gie oer yn hier nei syn

soan.

1922 - Op 19 jannewaris en 2 febrewaris sil der in publike

ferkeaping wêze fan "een greidplaats en koemelkerij op De

Wygeest en huis met slagerij en bouwterrein aan de Kruisweg

onder  Oudwoude".  Yn  it  ferkeapingsboekje  stiet  stimpele:

"Veiling 16 maart, wegens sneeuwval uitgesteld".

De ferkeaping wie yn hannen fan notaris Ottema út Ljouwert,

de provisionele ferkeaping wie yn De Roskam te Kollum, de

finale ferkeaping yn kafee Koopmans te Feankleaster.

Ten  Eersten:  de  zeer  vruchtbaren  Sate  en  Landen,  gunstig
gelegen aan den Zwarten weg, onmiddellijk nabij den kunstweg

onder Oudwoude, grootendeels vrij van erfdienstbaarheden van

derden  en  bestaande  uit:  flinke,  goed  onderhouden  boeren-

huizinge no. 44 met erf en twee afzonderlijke lytshuizen (met

een  gezamenlijke  stalruimte  voor  44  hoornbeesten  en  2

paarden)  twee  nabij  het  huis  gelegen  stukken  bouwland  en

diverse  in  uitmundenden  staat  van  cultuur  verkeerenden

weilanden, een en ander in huur bij den heer Eelke Wybes

Wiersma. (...)
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"De ruime best onderhouden Boerenhuizinge, gekwoteerd nummer

44, met groote hieminge, waar stookhut met boenplaats, twee

lytshuizen en regenwaterbak met koperen pomp, kadaster nummer

1794, groot 32 hectare, vrij van erfdienstbaarheden.

De  huizinge  bevat:  voorhuis,  kamer,  kamertje,  keuken,

provisiekelder  en  zolder,  buithuis  met  stalling  voor  22

hoornbeesten en 5 paarden, put met pomp en drinkgoten, en

schuur met dorschhuis en drie gollen voor hooiberging.

In  het  lytshuis  is  stalling  voor  12  hoornbeesten  en  2

paarden,  hooiberging,  put  en  pomp.  In  het  steenen  hok  is

buitendien nog stalling voor 10 hoornbeesten en zijn drie

varkenshokken.

Overname van het in 1914 nieuw gebouwde en met pannen gedekte

lytshuis, wagenbergplaats in het oude lytshuis, kast in de

keuken,  bevrijding  op  den  uitrijddam  en  stekwerk  bij  het

brugje samen voor f 994,00 en bovendien nog de boomen en het

brugje, samen voor f 280,00.

Nota. De kooper moet binnen vier weken na de aanvaarding den

dam aan het derde perceel wegnemen".

Dêrnei folgje 22 stikken lân. Dêrfan wurdt oanjûn hoe grut

oft se binne, wêr't se lizze en mooglike tsjinstberheden.

Sa  stiet  der  efteryn  beskreaun  oer  persiel  II:  "Alle

perceelen genieten uitreed naar en van den Zwarten weg. Het

tweede perceel is aan dien weg gelegen en neemt daarop direct

uitweg, terwijl de overige perceelen onderling bevoorrecht en

bezwaard worden met de erfdienstbaarheid van reed, pad en

veeleiding naar en van dien weg en wel: perceel 1, 3, 4 en 5

over en ten laste van perceel 2";

dêrnei  folgje  alle  persielen  mei  fierdere  rjochten.  De

takomstige eigner fan 2 kin der mar rekken mei hâlde dat alle

eigners fan de stikken 6 - 16 by him oer it lân moatte/ meie.

Fierders binne de measte persielen befoarrjochte mei: "Opslag

aan  de  Nieuwe  Zwemmer,  ten  behoeve  van  den  aanvoer  van

terpaarde  en  mest.  Voor  deze  opslagbehoeft  geen  grooter

oppervlakte  te  worden  afgezonderd  dan  4  aren,  terwijl  de

opgeslagen goederen binnen 8 dagen van de opslagplaats moeten

zijn vervoerd. Van deze opslag mag echter niet anders worden

gebruik gemaakt dan in de maanden Maart, April, September en

October,  alles  op  straffe  van  f5,00  boete  voer  iedere

afzonderlijke  overtreding  en  voor  iederen  ingeganen  dag

verzuim  ten  behoeve  van  den  eigenaar  van  het  twaalfde

perceel".
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Huur.

Voormelde sate en landen, perceelen 1 tot en met 23, zijn

verhuurd aan Eelke Wiersma tot 1922 en 1923 als voormeld,

voor  eeenen  jaarlijksche  huursom  van  f  4100,00  onder  de

gebruikelijke voorwaarden. (...)

Ten Tweeden: de geschikte koemelkerij, gunstig gelegen nabij
den straatweg op de Wygeest onder Oudwoude, bestaande uit

boerenhuizinge met erf, groot hiem, en eenige perceelen zeer

vruchtbaar weiland, kadastraal (...) samen groot 5.71.60 H.A.

(15.5 pondematen) de landen in huur bij Jan Jaspers Steringa,

te veilen, behoudens des verkoopers recht van samenvoeging in

de navolgende 6 perceelen (...).

Perceel XXIV. De Boerenhuizinge, no. 32, met groot hiem en

hok, kad. gem. Westergeest, sectie C 106 en 107, samen groot

0.38.90  Ha.  (1.1  pondemaat),  vrij  van  erfdienstbaarheden,

bevoorrecht met recht van reed, pad en veeleiding over ten

westen gelegen land van den Weesinrichting Neerbosch naar en

van den straatweg.

De  Huizinge  bevat:  voorhuis,  kamer,  zolder  en  keldertje,

buithuis, waar stalling voor 10 hoornbeesten en put met pomp.

In  het  hok  is  nog  stalling  voor  6  hoornbeesten,  benevens

varkenshok. (enz.)

Overname van: palen en liggers, oud hok en regenwaterton, te

zamen voor f 108,00 en van het houtgewas voor f 40,00.

Buiten den koop zijn: de barte over de sloot aan het volgende

perceel en de losse zolder in het buithuis, alsook de 

mesthoop van dezen winter.

Ten Derden: De geschikte koemelkerij, uiterst gunstig gelegen
aan den straatweg op de Wygeest onder Oudwoude, bestaande uit

een koemelkershuizinge met erf en in uitstekende staat van

cultuur  verkeerende  perceeltjes  weiland,  kadastraal  (...)

samen groot 2.48.80 Ha. (6.8 pondematen), de landen tot 12

november 1922 en huis en hiem tot 12 mei 1923 in huur bij de

weduwe S. Tuinstra-Westra.

Perceel XXX: de koemelkershuizinge no. 63, met erf en hiem op

den hoek van den straatweg en de Boschreed, uitmakende het

westelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer 15 aren en 70

centiaren van kadaster no. 476, vrij van erfdienst-baarheden,

genietende uitreed aan den straatweg.

Deze huizinge bestaat uit: kamer, loodsje, zolder en stalling

voor 4 hoornbeesten, terwijl in het hok ook stalling is voor

4 koeien, benevens varkenshok. (enz.)
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Overname van: 

vuurhut,  houten  hok,  homei,  bedstede  met  kast,  palen  met

draad, boomgewas, goot en trap, samen voor f 257,00.

Buiten den koop is de mesthoop van den laatsten winter.

Ten Vierden: de huizinge no 277, waarin slagerij, met erf en
tuingrond,  fraai  gelegen  aan  den  Kruisweg  onder  Kollum,

kadastraal (...) De bouwterreinen tot 12 november 1922 en de

huizing met hiem tot 12 mei 1923 in huur bij Ids van Lune.

(...) (nu fam. Nonkes)

Perceel  XXXIV:  De  huizinge  no.  277,  met  erf  en  grond,

uitmakende het oostelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer 4

aren 30 centiaren van gemeld no. 1462, genietende uitreed aan

den kunstweg.

Dit  huis  bevat:  voorhuis,  kamer,  zolder,  keldertje  en

slachtplaats met stalling.

Op  het  hiem  een  hok  met  stalling  voor  2  koeien  en  een

varkenshok.

Overname van: hek, palen en liggers, brugje, hok en kippenmat

voor f 126,00.

Buiten den koop zijn de losse ladder en de regenwaterton.

Ten Vijfden: 3 mannen- en 3 vrouwenzitplaatsen no's. 3, 5 en
6 in de Vaartzichtbank in de Nederlands Hervormde Kerk te

Oudwoude te veilen, in de volgende 3 perceelen, tot nog toe

in gebruik bij de huurders van de vastigheden sub 1o, 2o en

3o voormeld:

Perceel XXXVII: De mannen- en vrouwenzitplaats no 3. (idem 5

en 6).

1923 - Foppe Gerrits Dijkstra, troud mei Tietje Hettes de

Jong, keapet de "Koaipleats" en begjint dêr in boerebedriuw.

Ferkeapers  binne  de  bruorren  Fopke  Pieters  Douma  en  Pier

Pieters Douma. Eelke Wiersma wie op dat stuit hierder fan de

pleats.

1940 - Hette Foppes Dijkstra, troud mei Sjiewke Douma, nimt

de "Koaipleats" en it bedriuw fan syn heit Foppe Dijkstra

oer. Hy stiet te boek as feehâlder.

1982 - Dirk Dijkstra en Janke Hulshoff wurde eigner fan de

"Koaipleats", sy hawwe der in leanbedriuw yn. Dirk is in soan

fan Hette Dijkstra.
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BOARNEN:
Reëelkohieren - gemeenteargyf Kollumerlân c.a.;

Schattingskohier - gemeenteargyf Kollumerlân c.a.;

Stim- en floreenkohieren - RAF Ljouwert;

Speesjekohieren - RAF Ljouwert;

Quotistatiekohieren - RAF Ljouwert;

Register fan namme-oannimming yn Kollumerlân 1811/1812 -  RAF

Ljouwert;

Kadastrale  leggers/kaarten  -  gemeenteargyf  Kollumerlân

c.a. /Kadaster Ljouwert;

Monumenten  in  Noordelijk  Oostergo/Kollumerland  -  H.  v.d.

Berg, 1989 SDU, 's-Gravenhage;

Kollumerland  en  Nieuw  Kruisland,  oudheidkundige  plaats-

beschrijving,  tweede  deel  -  Mr.  A.J.  Andreae,  1885  T.

Slagter, Kollum/reprint: 1975 De Tille, Leeuwarden;

Eendenkooien - S. Dijkhuizen,1980 uitgeverij Terra, Zutphen;

Achter de schermen - G.D. van der Heide/mr. T. Lebret, 1944

Kinheim uitgeverij Heiloo;

Ien en oar oer de terminology fan it koaikjen - Y. Poor-

tinga, It Beaken April 1960 F.A. Ljouwert;

Schotanuskaart Kollumerland 1698/1718 - Schotanus, Ljouwert;

Eekhoffatlas 1848 - W. Eekhoff, Ljouwert;

Historische  atlas  1854  -  Reprint  1990  Wolters/Noordhoff

Groningen;

Verkopingsboekje 1877 - Pb 13799 - Ljouwert;

Administratieve en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de

iere moderne tiid - Mol e.a., 1993 F.A. Ljouwert;

Wilde  eendenjacht  ofte  beschrijvinge  van  den  Hollandsche

Vogelkoyen - Ryckelsma 1622;

Keapakten út partikulier besit 1918 en 1921 - J. Turkstra

Aldwâld;

Argyf Steaten fan Fryslân - 5-2698 opzegging huurders kloos-

tergoederen / RAF Ljouwert;

Kertiersteat Kooister - M. Haijema, 1996 Assen;

Geschiedenis en genealogie van het geslacht van Scheltinga -

Wijnandts van Resande;

Ned. Adelsboek - ferskate jiergongen;

Stamboek van den Frieschen Adel - Jhr. M. de Haan Hettema en

mr. A. van Halmael, 1846 Ljouwert;

Kompjûterbestân  famylje  Fogelsangh  c.a.  -  R.H.  Postma,

Aldwâld;

Vogels in Friesland deel II - D.T.E. v.d. Ploeg e.a., 1977 -

De Tille Ljouwert;

Encyclopedie van Friesland - Prof. Dr. J.H. Brouwer, 1972

Miedema pers Ljouwert;

Memories van successie - RAF. inv. nr. 42-3209(38-2549) en

3081(173);

Doop- en trouboeken fan Aldwâld/Westergeast, R.A.F. Ljouwert
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