
1 
 

Alle en Antsje, de fierste stamâlden 

“Teruggaande van voorouder tot voorouder kom je 

op een punt dat je niet verder kunt; dan ben je bij de 

vroegste stamvader”, skreau Jitse de Jong yn 1990 yn 

syn foarwurd by de stambeam Van der Ploeg/Vander 

Bij. De âldste foarheit dy’t hy fine koe wie Harmen 

Alles. De krekte bertedatum fan Harmen wist hy net. 

Hy tocht om en de by 1720. No 25 jier letter witte wy 

dat Harmen berne is op 4 desimber 1715 yn 

Surhústerfean en kenne wy syn heit en mem ek: Alle 

Riemers en Ant(s)je Harmens. 

De famylje fan Alle Riemers en Ant(s)je Harmens 

 

Oer de âlden fan Alle witte wy allinne dat syn heit 

Riemer hjitte. Yn de boeken fan Surhústerfean bin ik 

him net tsjin kommen. It is mooglik dat dy ek fan 

Surhústerfean kaam en dêr mûnder wie, mar oant no 

ta is dat net nei te gean en omdat Alle syn namme 

net yn it doopboek stiet kinne se ek earne oars 

weikomme. 

Fan Antsje har âlden witte wy wat mear omdat Antsje  

as ien fan de earsten doopt is yn de nije 

grifformearde (nei 1815 de herfoarme) tsjerke fan 

Surhústerfean. De earste Gr. tsjerke fan it Fean wie 

iepene yn 1688. 

 

(1690 den 21 febr. Harmen Roelofs en Maike Jans 

dochter gedoopt van genamt Antje)  

Har heit en mem wurde yn it doopboek ek neamd: 

Harmen Roelofs en Maike Jans. Der wiene noch trije 

bern yn dy húshâlding. Harmen en Maaike hiene foar 

Antsje al in Jan hân dy’t doopt is op 29 maart 1689, 

neamd nei Maaike har heit. Je kinne hast oannimme 

dat Maaike har heit doe al wei wie. De gewoante yn 

Fryslân wie dat it earste jonkje nei de pake oan 

heite’s kant neamd waard. As de memme heit 

ferneamd wurdt is dat omdat dy by de berte fan syn 

pakesizzer der al net mear wie. Dizze Jan sil foar 1694 

stoarn wêze omdat dat jier der wer in soan Jan doopt 

wurdt op 18 maart 1694. Trije jier letter komt der 

noch in Aerent, doopt op 28 febrewaris 1697. Ik ha 

my lang ôffrege wêr’t de namme Arend yn ús 

stambeam weikaam. De jongste soan fan ús fiere 

pake Harmen Alles (soan fan Alle Riemers en Antsje 

Harmens) wie ek in Arend, neamd nei de broer fan 

syn mem. Net sa gebrûklik mar de nammen fan de 

boers en susters fan Harmen en Sjoukje wiene op. 

Arend wie de man dy’t yn 1811 de achternamme Van 

der Bij keas as famyljenamme. Letter mear oer dizze 

Arend, mar nei wa wie Aerent lykas hy sa moai hjit, 

dan neamd? En werom dan in Aerent en net in 

Roelof? Of hat der dochs earder al in Roelof west dy’t 

noch yn Surhuzum doopt is? Dan is hy net te finen 

omdat der út dy tiid gjin doopboeken fan Surhuzum 

bewarre binne. 

As Harmen en Maaike foar 1688 troud binne en dy 

kâns sit der yn omdat har earste bern Jan (as der net 

al in Roelof wie) fan maart 1689 is dan foelen sy 

tsjerklik ek ûnder Surhuzum/Stynsgea en dêr binne 

de boeken fan ferlern gien. In bytsje werom 

rekkenjend dan soene hja fuort nei de Frede fan 

Munster bern wêze, dus krekt nei de 80-jierrige 

oarloch. De stjerdatum fan Harmen Roelofs is 25 des. 

1730. Maike is yn 1740 weirekke. 

Bern fan Harmen en Maike: 
- Jan Harmens (29 maart 1689 - ǂ > 18 mrt 1694) 
- Antsje Harmens (21 sept. 1690  - ǂ 1740) 
- Jan Harmens (18 mrt 1694- ?) 
- Aerent Harmens (28 febr. 1697 - ?) 
Harmen, Maike en har dochter Antsje binne  directe 
foarâlden fan de skriuwer  (8e en 7e generaasjes 
werom).  

 

Sa binne wy dan samar twa generaasje fierder werom 

yn de tiid as De Jong eartiids. De Jong begûn by 
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Harmen Alles. Hy hie dy syn heit (Alle Riemers) en 

Harmen syn pake en beppe Harmen Roelofs en Maike 

Jans noch net fûn. Miskien komme wy nochris mear 

te witten oer dy har foarâlden.  

.-.-. 

Alle Riemers en Antje Harmens 

Alle wie dus ien fan Riemer. Wêr en wannear ’t Alle 

berne is witte wy net. Ek syn heit koenen wy al net 

thús bringe. Sa leit syn berteplak en bertedatum  

noch yn it tsjuster fan de skiednis, mar oer it lettere 

libben fan Alle is wol folle mear bekend. 

Alle en Antsje krije trije bern dy’t nochal wat yn 

leeftiid  ferskille, mar wol allegearre tige âld wurde: 

87, 90 en 81 jier. Tusken Harmen en Riemer sitte 9 

jier en tusken Riemer en Maaike wer 5 jier. Dat is in 

grut ferskil mei de lettere grutte húshâldings yn ús 

famylje. 

Bern fan Alle Riemers en Antsje Harmens 
- Harmen Alles (4 des. 1715 – 1802) 
- Riemer Alles (26 nov. 1724 – 1 juny 1814) 
- Maaike Alles (10 july 1729 -  16 jan. 1810) 

 

It doopboek fan de krekt stichte tsjerke fan it Fean 

begjint yn 1688. Yn dy earste tweintich jier komt  Alle 

foar it earst yn it DTB-boek fan it Fean foar as hy mei 

Antsje trout op 24 maaie 1715 en yn desimber fan 

dat jier as har âldste soan Harmen doopt wurdt. Se 

wiene doe 6 1/2 moanne troud. Harmen is neamd nei 

de heit fan syn mem. De namme Harmen is noch 

altyd yn de famylje, minstens 300 jier. 

 

 

Alle wie mûnder op it Fean. Dat wie hy tenminsten yn 

1715 doe’t syn soan Harmen berne waard en ek it 

trêde bern Maryke (Maijke) wurdt yn Surhústerfean 

berne yn 1729. Alle is dêr dan noch altyd mûnder. 

 

Fansels binne jo dan benijd wêr’t dy mûne stien hat. 

It soe de mûne op Koartwâld wêze kinne. Der hat 

neffens de skiedskriuwers fan it Fean oan de oare 

kant fan ‘e wei earder ek in mûne stien. Safolle 

mûnen sille der net west ha.  

Surhústerfean wie doe noch in jong doarp, wylst 

Koartwâld al in langere skiednis hie.  Doe’t Alle berne 

waard yn 1690 wie it doarp nei skatting noch gjin 100 

jier âld, tenminste as je S.J van der Molen leauwe 

meie. Hy hat op 10 maart 1961 in Akademylêzing 

holden yn de Roskam yn Bûtenpost en hie útfûn dat it 

earste hús fan Surhústerfean der al stie yn 1602. 

Besuden Surhuzum wiene allinne noch mar heide- en 

feanlannen. Der wie op de heidefjilden en 

heechfeanen net folle te ferbouwen en dêrom wie 

der foar 1600 ek noch gjin ferlet fan in mûne.  

Yn dy lêzing fertelt Van der Molen fierder dat 

Surhústerfean syn bestean te tankjen hat oan it 

kleaster Jeruzalem yn Gerkeskleaster. Yn 1576 kaam 

it kleaster mei in stikmannich rike ferfeaners út Utert 

oerien dat dy de turf út de hege feanen besuden 

Surhuzum winne mochten, tsjin betelling fansels.  

It sil ien fan de lêste dieden fan de muontsen fan 

Gerkeskleaster west ha want fjouwer jier letter 

(1580) waarden de kleasters oernommen troch it 

provinsjebestjoer neidat de Roomske tsjerke ferbean 

waard en de provinsje keas foar de “Nije leer”, doe 

Grifformearde tsjerke neamd. De muontsen moasten 

in goed hinnekommen sykje. Guon sochten har heil 

earne oars, faak nei de Grinzer kontreien, oaren 

sleaten har oan by de nije tsjerke en waarden 

skoalmaster/koster of dûmny. 

Yn de tiid foar 1600 wie der dus noch gjin doarp 

Surhústerfean. It wiene allegearre feanen en 

heidefjilden besuden Surhuzum en sa waard it yn de 

folksmûle ek neamd: Suderhuzemmerfean of Suyr 

Huys ter Veen lykas op de kaart fan Schotanus stiet. 

Letter is it ferfoarme ta Suderhústerfean = 

Surhústerfean.  

Dat Surhuzum is op himsels al in nijsgjirrige namme: 

it komt fan Suderhuzen. Dat kin net oars wêze as de 

Den 24 May zijn naa voorgaande proclamatien in den 
houwelijkse staat bevestigt Alle Riemers en Antje Harmens  
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huzen te suden fan Stynsgea. Miskien earst in 

buertskip dat letter útgroeide ta it grutste “kerspel” 

fan Achtkarspelen. Stynsgea is de ferfoarming fan 

Augstustinusga, dat syn namme tanket oan de 

beskermhillige fan de doarpstsjerke, de bekende 

Augustinus (354 – 430, biskop fan Hippo). Der wurdt 

oannommen dat Stynsgea en Surhuzem sawat like âld 

binne en al yn de alfde iuw bewenne wiene.  

Fan Surhuzum is bekend dat dêr op it tsjerkhôf troch 

Olivier van Keulen it folk oproppen waard om mei te 

gean op de 5e krústocht (1213 – 1221) om Jeruzalem 

frij te meitsjen fan de Mohammadanen. Olivier hat yn 

Fryslân gâns folk meikrigen. It folk waard tasein dat al 

har sûnden har ferjûn waarden as se meigiene nei it 

hillige lân om dêr te fjochtsjen. Yn Surhuzum wist 

Olivier syn gehoar sa te betsjoenen dat se krusen yn 

‘e loft sweven seagen, wol in âld ferhaal ús wiis 

meitsje. Olivier krige it troch syn prekerij foar elkoar 

dat de 80 Fryske skippen mei bemanning ôfsetten nei 

it suden. Nei jierren fan fjochtsjen  foel it krúsleger út 

elkoar en rûn ek dizze 5e krústocht op neat út.   

Eefkes fierder nei it suden as Surhuzum lei it buertsje 

Koartwâld  dêr’t in mûne stie. Wy kinne der hast wol 

wis fan wêze dat dy der yn de rin fan de 17e iuw 

delsetten is, want dêrfoar wie der gjin wurk foar in 

mûnder.  Alle Riemers hat hjir in hiel skoft mûnder 

west. Oft hy eigner wie of dat hy pachte is net 

bekend. De mûne fan Surhuzum leit wat noardliker. 

Yn de rin fan de 17e iuw moast dy ôfbrutsen wurde 

(sjoch fierderop). 

Koartwâld wie ien fan de acht kerspelen. It doarpke 

hie yn de midsiuwen al in eigen tsjerke, mar dy koene 

se op‘e duer net oereinhâlde. Yn in brief oan de 

tsjerklike autoriteiten fregen de ynwenners om ien te 

wurden mei Surhuzum. Se fertelle yn it brief dat der 

yn it ferline safolle huzen stien hiene dat se de 

pastoar jier op jier op in passende wize yn syn 

libbensûnderhâld fersjen koene, mar troch talrike 

oerstreamings en oare ûngelokkige omstannichheden 

wiene de lêste jierren amper fjouwer huzen 

bewenne. It ûnderhâld fan de pastoar en de tsjerklike 

belêstings binne net mear op te bringen. Yn de 

oarkonde smeke se de paus om yn de fúzje mei 

Surhuzum yn te stimmen.  Yn 1441 krigen se 

tastimming fan de paus om de parochje op te heffen 

en ien te wurden mei Surhuzum. Ut it ferhaal is op te 

meitsjen dat Koartwâld miskien foar 1400 ek in 

stevich doarp wie. Oars hiene se gjin tastimming 

krigen om in eigen parochje te stichtsjen. Der waard 

earst troch de biskop neigien oft de parochianen wol 

in pastoar en tsjerke ûnderhâlde koenen. Der moast 

foldwaande parochje- en pastoarslân wêze oars kaam 
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der gjin tastimming foar in eigen parochy.  

It is bekend dat der yn de 14e iuw hiel wat 

oerstreamings west ha. Yn de jierren 1424, 1425 en 

1436 wiene der swiere oerstreamings yn it Dútske en 

Deenske Waadgebiet. Dêr sille se hjir ek lêst fan hân 

ha. Koartwâld lei oan de Lauwers dêr’t eb en floed 

noch goed te fernimmen wiene. By hege floeden en 

stoarm waarden hiele stikken lân oerspield. De 

bewenners fan Koartwâld sille fierderop in better 

hinnekommen socht ha. Dêrtroch bleaune der 

stadichoan minder minsken yn de lege lannen yn 

Koartwâld oer. Yn de tiid fan Alle Riemers wie 

Koartwâld lyts en stiene der mar in pear huzen. Hiel 

lang wie by de ynwenners in stik lân bekend as âld 

hof.  Grutte kâns dat dêr it tsjerkje stien hat. 

Algra1 meldt dat de tsjerklike gemeente fan 

Surhústerfean om 1685 hinne selstannich waard en in 

eigen tsjerke bouwe koe. Dêrfoar foel it ûnder 

Surhuzum. Yn 1683 rjochtsje in pear minsken dy’t op 

it Surhústerfean wenje mei help fan de tsjerkeried 

fan Stynsgea/Surhuzem in fersyk oan Deputearre 

Steaten mei de fraach om jildlike stipe foar it 

stichtsjen fan in eigen tsjerklike gemeente. Yn it brief 

helje se noch eefkes oan dat de Mennisten wol in 

eigen tsjerke ha en dat sy by waar en wyn oer 

modderige paden nei Surhuzum moatte foar de 

tsjerkegong. Dy stipe krigen se en sadwaande koene 

se úteinsette mei in eigen tsjerke.  

It waard in behindich tsjerkje en in echte toer koe der 

net mear ôf. Boppe de doar sit noch in tinkstien mei 

de tekst “Heeft Pyter de Schepper/Geleght 

                                                           
1 A. Algra, De historie gaat door het eigen dorp, blz.92.  

aan deze Kerck de/earste steen den 3 

Iuny 1685”. Pyter wie de fjouwerjierige soan fan 

grytman De Schepper. Dêrmei waard Surhústerfean it 

njonggende doarp fan 8karspelen. Trije jier letter 

kaam der de earste eigen dûmny, Johannes Melchior 

Boekholt út Steinfurt (Westfalen). 

Der stamme noch al wat Friezen ôf fan immigranten 

út de kontreien fan Westfalen en Bentheim, û.o. ús 

Bogenmakers (letter Bergsma’s) út Schüttorf, 

foarâlden oan memmes kant. Jongelju út dy streek, 

krekt oer de grins by Enschede, waarden faak yn de 

Nederlannen oplaat ta dûmny. De grifformearde 

tsjerken dêr, lykas dy doe noch neamd waarden, 

foelen ûnder de Nederlânske synoade. 

Boekholt hat yn it doopboek de nammen byhâlden 

fan de dopelingen en har âlden. Yn it earste 

Doopboek fan de nije gemeente kom ik in Antje 

Harmens tsjin, doopt op 21 febrewaris 1690 en 

dochter fan Harmen Roelofs en Maaike Jans. Us 

beppe Antsje dy’t mei pake Alle troude wie in Antsje 

Harmens en sy krige in dochter mei de namme 

Maaike. Dit moat dus wol ús fiere beppe Antsje wêze. 

Antsje har namme is troch Boekholt ynskreaun yn it 

doopboek. 

 

Yn it trouboek fan de nije gemeente steane 25 jier 

letter dat Alle en Antsje trouwe. Ek har bern komme 

 yn de boeken foar (sjoch fierderop). 

De mûne op Koartwâld 

Der binne twa saneamde Schotanusatlassen om 1700 

hinne makke. Dat wie de tiid dat Riemer en Antsje 

mei har bern op of by de mûne yn Koartwâld 

wennen. De earste is fan 1664 en de twadde fan 1718 

(bewurke troch Halma). In ferliking fan de beide 

kaarten lit sjen hoe’t Surhústerfean yn de 17e iuw 

groeide. Op de jongste kaart steane folle mear huzen 

as op de earste. Op de earste stiet de tsjerke noch 

net, op de twadde wol. De beide kaartsjes binne 

útsneden út de grutte kaart fan Achtkarspelen.   

1690 Den 21 febr. Harmen Roelofs en Maike Jans dochter 
gedoopt en genaamt Antje 

Figuur 1 Tsjerke fan Surhústerfean. Tekening fan Harmen van 
der Bij yn Skoander bezit 
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Op beide kaarten is de mûne fan Koartwâld te sjen. 

Hy wie der dus al yn 1664. De boudatum witte wy 

net. Ek dat is ferstoppe yn it tsjuster fan de skiednis.  

Alle Riemers hat net de earste mûnder op Koartwâld 

west, want yn 1664 wie hy noch net berne. Wis is wol 

dat doe’t de turf ôfgroeven wie der boulân makke 

waard fan de eardere feangebieten. Saneamde 

dalgrûnen of ek wol Leyen neamd, leechlân dat 

geskikt makke waard foar lânbouw. Der kaam mear 

ferlet fan mûnen om de granen en it boekweit te 

mealen.  

Ek al hienen de muontsen fan Gerkeskleaster 

(kleaster Jerusalem) der al in pear hûndert jier turf út 

de feanen besuden Surhuzum helle, der wennen gjin 

of amper minsken yn de feanen. It hûs yn 1602, op de 

kaart Roa Schoal neamd, sil neffens Van der Molen 

(Feanster flucht 1576-1976) in skûlplak west ha foar 

de wurkers yn it fean. Der wie ek in abtenkeamer (op 

de kaart “de Abte Kamer”) Miskien om de minsken 

fan fan kleater in sliepplak te bieden.  

Nei 1600 sette der har mear minsken nei wenjen op 

de oanmakke grûnen. Earst turfgravers en 

turfskippers, letter ek lytse boerkes en dan folgje al 

rillegau oare boargers lykas timmerlju, bakkers ensf. 

It wie it begjin fan de groei fan Surhústerfean. Alle 

Riemers wie faaks ek tagelyk bakker. Hy hie ommers 

it moal al. Hoewol op 13 aug. 1701 ferbiede de 

Steaten dat mûnders ek tagelyk bakker binne. Wat 

dêr krekt achter sit wit ik (noch) net. 

Surhuzumer mûne delhelle 

Noch sa’n ferhaal út de tiid dat Alle Riemers krekt 

mûner wurden wie op Koartwâld. It soe bêst te 

meitsjen ha kinne mei de feepest yn 1713/14. 

Neffens de Landdagstukken fan 5 febr. 1715 soene 

der yn totaal 61055 stiks fee dea gien wêze yn Fryslân 

(kei, rieren en keallen)2. Achtkarspelen, dêr’t 

Surhuzum yn lei, bliuwt dan aardich frij fan de pest 

want der wurde mar 280 stiks dea fee neamd yn de 

tabel IV.9 (by Faber, diel 2). Boeren wiene yn dy 

jierren dochs bot ôfhinklik fan it waar (te droech of te 

wiet), strenge of sachte winters, oerstreamings, 

dyktrochbraken, sykte ûnder it fee, mûzepleagen 

(1716) ensf. mar somtiden ek de oarlogen en politike 

                                                           
2 J.A. Faber , Drie eeuwen Friesland, 1973, tabel IV.9. 

1714. Jan. 14 Gedept, laten eenige grietenijen 
aanschrijven om de spillen uit de molens te doen 
nemen. 

„ 17 sept. 1714 Gedept, commandeeren een 
kapitein met 3 officieren en 100 man naar 
Surhuizum om de molen af te breken. (ek yn 
Kollum)Pacht? 

25 Gedept, 1714 commandeeren 2 kapiteins en 
officieren met 160 man te voet en 25 ruiters om 
eenige molenspilîen met geweld weg te nemen. 

April 9 Gedept, schrijven het gerecht van 
Menaldumadeel aan om de pelsteenen uit de 
molens te Berlikuni en Menaldum te laten 
nemen. 
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beslissings. In jier as wat foar dat de feepest útbruts 

yn 1713 hie der yn 1709 sa’n strange winter west dat 

in grut part fan Europa hongersneed útbruts (yn diel 

II fan Faber stiet yn tabel 8 in oersjoch fan de 

tsjinslaggen foar de boeren tusken 1500 en 1800). De 

oerheid besocht wol maatregels te nimmen tsjin it 

bestriden fan de feepest mar folle fierder as in ferbod 

op it ferfieren fan fee en it djip bedobjen fan de 

kadavers kamen se net. Hiel lang ha dy 

begraafplakken nog werkenber west yn it Fryske 

lânskip trochdat der in hespeltsje beammen op wat in 

ferheging groeiden yn in úthoeke fan it lân. De 

feedokters hiene ek noch net folle middels om de 

pest te bestriden. Guon al te leauwigen seagen in 

straf fan God yn it miltfjoer. Krekt yn de twadde helte 

fan de 18e iuw waard der fee ynspuite. Mar werom 

soene jo sûn fee in bytsje siik meitsje troch se yn te 

spuitsjen en as it in straf fan God is dan moatte jo je 

der ûnder deljaan. Yn it begjin wie de animo foar 

ynspuitsjen net sa grut. 

Te folle mûnen 

Yn dy selde snuorje fuort nei 1700 brekke der ek foar 

de mûners minne tiden oan dy’t te meitsjen hie mei 

de feepest. Dy oerkapasiteit soe ek wolris komme 

kinne omdat der minder oanfier wie fan nôt troch de 

fersilting fan de omjouwing fan De Lauwers De 

Steaten wiene fan miening dat der oerkapasiteit wie 

en dat der mûnen ferdwine moasten. Dat waard har 

fansels net yn tank ôfnommen. Yn in krantestikje fan 

De Feanster, fan 24 juli 1986, blz.5 wurdt de gong fan 

saken út ‘e doeken dien. Deputearre Steaten jouwe 

opdracht om de spillen út de mûnen te heljen. De 

Wâldsjers leine har der net by del. Der wie sels ien 

dy’t de klok liede om it folk by elkoar te roppen om 

yn opstân te kommen. Dat rôp tsjinaksje fan de 

Steaten op (sjoch kader op folgjende side). Yn it kader 

stiet it hiele ferhaal út De Feanster (SLACH OM DE 

MÛNEN FAN SURHUSUM EN OPTWIZEL). Mûnen 

betsjutten foar de provinsjale steaten 

belêstingynkomsten mar se kosten  de oerheid ek in 

protte jild troch de opsichters dy’t betelle wurde 

moasten (sjoch fierderop). 

 

Net in maklike tiid dus: der waard fan boppe ôf 

besletten om mûnen ôf te brekken, soldaten 

waarden ynkwartiere om de frede te bewarjen. Wa’t 

as soldaat syn boekje te bûten gong waard  “deselve 

bij poene van de doot” bestraft. Foar it oernachtsjen 

moast de doarpsrjochter mar soargje dat der 

foldwaande huzen oanwiisd waarden dêr’t soldaten 

ynkwartiere wurde koene. De Surhuzumers sille der 

net wiis mei west ha. Alle Riemers hie gelok dat syn 

mûne yntakt bleau. Hoe’t de Deputearre Steaten har 

kar makken en wêrom’t Alle sparre waard is net 

dúdlik. Hy wenne noch op syn mûne op it Fean yn 

1729 omdat syn dochter Mayke yn Surhústerfean 

berne is. 

De mûne fan Alle Riemers en Antsje Harmens 

Hoe’t de mûne fan Alle Riemers yn Koartwâld der 

útsjoen hat is net bekend. De mûne dy’t der no stiet 

is fan nei 1864. De âlde mûne is ôfbrând op 4 

augustus 1864. As je de kaartsjes fan 1664 en 1718 

fergelykje dan liket it krekt as stiet de mûne net op 

itselde plak. Dat kin in fersin wêze fan de 

kaartmakker mar it is ek mooglik dat de mûne in 

eintsje ferpleatst is, tichter nei S’fean ta. Dat soe 

betsjutte kinne dat de mûne op trije ferskillende 

plakken stien hat want de hjoeddeiske mûne stiet 

oan de oare kant fan de wei. 
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Ale Riemers hat meald op it plak op  de kaart fan 

1718. Doe wie hy dêr mûnder. Fan dy âlde mûne dy’t 

dus yn 1816 yn ‘e fik gie binne gjin plaatsjes. Mooglik 

hat hy der útsjoen lykas de rogmûne op De Gerdyk op 

it plaatsje hjir by. Dy datearret út deselde tiid, boud 

yn 1729.  

Belesting foar “gemaal” 

Mûnder wêze wie noch net sa simpel. Je waarden 

goed yn ‘e gaten hâlden troch it gesach. Der wiene 

strange regels en oeral moast belêsting oer betelle 

wurden. “Het gemaal is in de Provincie van Friesland 

ook eene der aanzienlijkste belastingen, gelijk een 

ieder ligtelyk zal begrijpen, die maar op de 

Ordonnantie daaromtrend bepaald”, sa stiet it op de 

side 400 van de Tegenwoordige Staat3 fan 1789. En 

dan folget der in bledsidenlange opsomming wêr’t de 

mûnder him oan hâlde moat en wat it meallen fan de 

ûnderskate soarten granen kostet. Dat moast sekuer 

byhâlden wurde want de mûnder waard oan ien tried 

wei  op ‘e fingers sjoen troch opsichters en 

kontroleurs. De mûnder hie sels in kaai fan ‘e mûne 

en de opsichter hie in oaren. Sûnder elkoar wie it net 

mooglik om yn ‘e mûne te kommen. Dat wie omdat 

de tiden fan meallen krekt fêstlein wiene. Tusken 

moarns seis en jûns seis mocht der meald wurde. Yn 

dy wurktiid skreau de opsichter op wat der dien 

waard. It wie troch de twa kaaien net mooglik om 

nachts stiekum (sûnder belêsting te beteljen) te 

mealen. 

Yn 1748 doe’t der honger wie ûnder it gewoane folk 

troch in strange winter en feepest, bruts der in 

                                                           
3 Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van 
Friesland, P. Schouten e.a., 1789 deel IV. 

opstân út ûnder wat de hegerein “it grauw”neamde. 

Dan lêze wy dat de mûnen ek wolris mei kettings 

fersegele waarden. (fragmint út Tegenwoordige 

staat, bls. 116):  

 

De “ordonnaties” wiene strang. Nimmen mocht 

meale as er dêr it foech net ta hie: “Die eenige Hand- 

of Korenmolens, groot of klein, of eenigerhande 

Instrumenten, tot het maalen van graanen bekwaam, 

bezit, vervalt in eene boete van dertien honderd 

guldens of arbitraire korrektie, naar vereisch van 

zaaken; genietende de ontdekker duizend guldens tot 

eene beloning, indien de schuldige in handen van ’t 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://yneke.plazilla.com/page/4295150619/hoeveel-molens-heeft-nederland&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNE-CnNMbPVORHHb6GIUXtvErMbVYA&ust=1457809514492401
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Gerecht geraakt, en van ’t misryf overtuigd worde”. 

Ferklikkers fertsjinnen der goed oan as se in yllegale 

mûnder betraapje koenen. 

Der wie ek in aparte ynstruksje foar de opsichters. It 

kaam der op del dat “zy naarstig op hunne posten 

moeten passen, en zich niet van daar begeeven, dan 

met toestemminge van de Kommies (har baas JvdB); 

hebbende zy steeds oplettende te zyn op alles, wat er 

in of by den Molen gebeurt”.  

In gefaar wie ek dat de mûnder en de opsichter it mei 

elkoar op in akkoartsje smieten: “zo iemand der 

Opzigters overtuigd wordt met den Molenaar of 

andere persoonen, ten nadeele van dit middel, te 

hebben gekolludeerd (samengespannen JvdB), wordt 

deselve gestraft met Geeseling, Brandmerk, en 

Bannisement in ’t Tuchthuis, voor den tijd van vyf 

jaaren”.  

Sa’n mûne mocht “met de uitsteekende kammen, 

niet wyder zyn, dan negentien voeten, en de 

Staartstok, daar’t paard aantrekt, niet verder 

uitsteeken, dan tot den binnenkant van het kamrad”. 

En sa giet it bledsiden lang troch. Ze koenen doe ek 

hiel wat wetsjes betinke om har beslêsting feilich te 

stellen. Us pake Alle sil him ûnder al dy saken dellein 

moatten ha.  

As jo sjogge nei de pacht en belestingbedragen dan 

gie der hiel wat om yn sa’n mûne. Der wurde 

bedragen neamd fan f 800 belêsting oer in heal jier. 

Oer elke sek graan dat meald waard betelle de mûner 

belêsting. De iene soarte wie djoerder as de oare. 

“Van ieder lopen tarwen of weiten meel, zes en 

dertig op een last gerekend    f  3”. (Ien loop wie 1/36 

last. In last wie 3010 liter). In rekkensomke leert dan 

dat der f 3 belesting betelle wurde moast foar it 

mealen fan 83 kilo. Sa binne der 20 ferskillende 

tariven: rogge koste 1 gûne en 2 stûren it sek fol.  

Yn “rosmolens” (gjin wynmûne mar ien dêr’t in 

hynder yn de tredmûne rûn, ros=hynder: Ingelske 

horse) moasten de hynders brânmerke wêze. 

Werom? Ik wit it net. 

Der gie hiel wat om by sa’n mûne. It wie hast in 

fabryk. Gjin wûnder dat in mûnder ek wol fabrikeur 

neamd waard. Der sille ek altyd in stikmannich 

feinten west ha. De mûner hearde ta de minsken mei 

wat mear jild om ‘e hannen. Der is in gefal bekend 

fan in  mûner dy’t  him sels ta it meitsjen fan 

skilderijen sette en it wurk yn ‘e mûne oan de feinten 

oer liet. 

Ferhúzje 

Yn de tritiger jierren (nei 1729) moatte Alle en Antsje 

nei Garyp ferfearn wêze. Hy moat dêr ek wer mûnder 

west ha. Dat is op te meitsjen út in akte fan 15 maart 

1740. De mûne wurdt ferkocht en Alle en Antsje 

komme op de mûne yn Bitgum, it hjoeddeistige 

Bitgummole. 

 

De akte is te finen yn de digitale bestannen fan de 

Nedergerechten by Tresoar, tagong 13-38, bls. 261. 

Hoelang se yn Garyp wenne ha is net bekend mar yn 

1729 wennen se noch yn it Fean omdat dochter 

Marijke (Marike, Maike) dêr doopt is. Har namme 

waard net altyd gelyk skreaun. Tusken 1729 en 1739 

moat Alle dus mûnder west ha yn Garyp. Se kinne op 

syn heechst 10 jier yn Garyp mûner west ha. Je binne 

dan altyd nijsgjirrich wat de reden fan it ferhúzjen 

wie. De kâns is grut dat it in ekonomyske ferbettering 

wie: fan de dochs wat earmere grûnen fan 

Surhústerfean nei it woltierige Garyp? Der stiene wol 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj37K3FqLnLAhXiDZoKHU-rCN0QjRwIBw&url=http://www.dbnl.org/tekst/lint011gesc01_01/lint011gesc01_01_0006.php&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNES_7ymu3eplbLOk8dARpUnWqe3FA&ust=1457809000418175


10 
 

in stik as acht stinzen, rike lju dus. Dat soe letter ek 

wol it motyf wêze kinnen ha om Garyp te ferruiljen 

foar Bitgum. Op ‘e Klaai waard troch de bettere grûn 

mear fertsjinne as yn ‘e Wâlden. 

Doe’t Alle en Antsje nei Garyp giene wiene de bern 

noch lyts: Harmen > 15 jier, Riemer > 5 jier en Maaike 

> 1 jier. Der is net safolle te finen oer Alle en Antsje 

yn Garyp. It kin hast net oars of se ha op de mûne 

wenne dy’t op de hoeke stie fan de  Lytse Buorren  en 

de Molenhoek, rjochts yn it hoekje. De wei rûn 

fierder rjochting Sigerswâld. Dat wie al in âld paad 

omdat it de ferbining wie mei it Froulju’s kleaster yn 

Sigerswâld. Schotanus had de mûne der al op stean 

yn 1664. 

 

Goed fyftich jier letter seach it der mear bewenne út 

(Schotanusatlas 1718): 

 

.-. 

Alle en Antsje nei Bitgum 

Op 28 novimber 1739 keapet Alle Riemers de rog- en 

pelmolen krekt besuden Bitgum. Yn Bitgum wurdt 

Alle diaken fan 1745-1746 (i.p.f. Rein Heins) en letter 

nochris fan 1754-1756.  

Wumkes  meldt yn syn  STADS- EN DORPSKRONIEK 

VAN FRIESLAND (1700—1800) de keap fan de mûne 

yn Bitgum (sjoch kader). Ut de keapakte fan de mûne 

yn Bitgum falt te lêzen dat Alle fergees mealle en 

bakke moast foar de elite op de state Ter Horne yn 

Bitgum. Dêr wennen de Martena’s en yn Alle syn tiid 

de familie Thoe Schwarzenberg, troch it trouwen fan 

ien fan de dochters fan Martena mei in Thoe 

Schwartzenberg. 

Fierder kin opmakke wurde út de keapakte dat de 

mûne der al wie sûnt 1596. Yn 1524 waard der 

tastimming jûn om in mûne yn Bitgum te begjinnen. 

Dy tastimming sil wol fan de hearen fan de state Grut 

Ter Horne (Martena) kommen wêze. Mooglik stie de 

earste mûne ek op har grûngebiet mar wol in eintsje 
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fan har eigen state ôf. Sa hienen se gjin lêst fan it 

gedoch by de mûne.  

Net elkenien koe sa mar mei in mûne begjinne. Dêr 

wie tastimming fan de grutgrûnbesitters foar nedich. 

De rjochten fan it meallen sille wol troch de famylje 

fan Ter Horne ferpacht wêze mei de neamde 

tsjinprestaasje. It is ek net ûnmooglik dat de mûne 

earst stichte is troch de Martena’s. Der wie hiel wat 

jild nedich om in mûne te bouwen. Oepke Santema 

makke in berekkening doe’t hy in beskriuwing joech 

fan de mûne fan Alle Riemers4: “Ien ding is wis: in 

rogge mole wie in kostber bouwurk, tink mar oan de 

mealstoel allinnich al, besteande út driuwwurk en 

stiennen, om oer it gebou sels noch mar te swijen. De 

stiennen moasten fan fierens oanfierd wurde en wol 

út de Eifel of dy kontreijen, want dêr foun men de 

poreuze lavastien, dy’t foar it meitsjen fan in 

molestien geskikt wie”. 

Nijsgjirrich is dan te witten wêr’t de mûne en dat Ter 

Horne stiene. Op de âlde kaartsjes fan Eekhof en 

Schotanus binne se kreas yntekene tusken Engelum 

en Bitgum. It plak wie doe noch in buorskip bûten it 

doarp dat letter útgroeie soe ta it doarp Bitgummole. 

Hiel aardich is te witten dat in fiere foarheit dus 

wenne hat yn itselde  doarp dêr’t de skriuwer fan dit 

ferhaal likernôch 250 jier letter berne is (yn 1941 op 

Westerwird tusken Bitgummole en Menaam). 

Bitgummole waard earst yn 1963 in selsstannich 

doarp. Yn 1941 wie it dus noch in buorskip fan 

Bitgum.  

Op de Schotanuskaart stiet “by de molen”.  It wie ien 

fan de twa útbuorrens fan Bitgum. De oare wie 

                                                           
4 Skiednis fan Menameradiel, 1972, side 353 

Dyksterhuzen. De mûne (reade pylkje) stie oan de 

súdkant fan de âlde seedyk fan de eardere 

Middelsee, yn ’e hokse fan krusing Menamerdyk en 

de seedyk (no de J.H. van Aismawei). Op dat plak stiet 

no in hearehûs (foto).  

Dy Middelsee wie doe al lang tichtslibbe en bedike, 

mar de huzen stiene noch oan de feilige kant fan de 

dyk. Om 1300 hinne wie al in ôfslutende dyk dwêrs 

troch de Middelsee oanlein tusken Bitgummole (doe 

noch Dysterhuzen) en Britsum. De dyk krige de 

namme Langestraat of Stienser hegedyk. It nije  lân 

waard dêrom Bitgumer Nijlân neamd. It kaartsje is 

fan 1718 dus 30 jier foar’t Alle en Antsje de mûne yn 

Beetgum kochten.   

Alle en Antsje ha dêr meald fan 1739 oant 1760, sa’n 

21 jier. Yn dat lêste jier wurdt de mûne ferkocht. 

Wumkes5 meldt de ferkeap yn 1760. Alle is dan al 

stoarn.  

 

It skynt dat de nije eigner fan de mûne yn 1772 de 

mûne op nij boud hat oan de oare kant fan de dyk, 

skeef foar de âlde mûne oer. Op it kadastrale kaartsje 

fan 1832 steane de beide mûne mei in pylkje oanjûn. 

De griele pylk is it stee fan de âlde, dêr’t Alle en 

Antsje wenne ha en de nije hat in blauwe pylk. 

Tusken de nije mûne en de dyk is in tún en achter de 

mûne stiet it wenhús mei in bygebouw, miskien wol 

de bakkerij. De nije eigner hat der mar 15 jier wenne 

                                                           
5 Wumkes, G.A. Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800) 

1760 17 aug. Ten huize van Willem Freerks te 
Beetgumermolen finale palmslag van de rogmolen van wijlen 
Aale Reimers, aan den rijweg te Beetgum, en een smederij bij 
de twee leeuwen aan den Beetgumerweg. 
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want yn 1775 stie wer de mûne te keap. Yn de 

Ljouwerter krante stie de ferkeap troch Dr. Wiarda. 

 

Wa’t wat fierder sneupt op dy kadastrale kaart fan 

1832 sil it opfalle dat hast alle grûn om de mûne 

hinne en yn Bitgum yn ge1sbit is fan de familylje fan 

Georg Frederik Des Hrrrijksbaron Thoe 

Schwartzenberg en Hohenlansberg. Dizze Georg 

Frederik wie grytman en skout fan Menameradiel. De 

measte boeren hiene gjin eigen lân mar wiene 

pachters. 

Minne tiden 

Doe’t Alle en Antsje ûnder Bitgum wennen wie it 

bestean fan de gewoane man der net better op 

wurden. Yn 1740 wie de rispinge folslein mislearre. 

Dat earste jier op de mûne fan Bitgum moat foar Alle 

en Antsje wol in tsjinfaller west ha. Sy hiene 

streekrjocht te meitsen mei wat der fan it lân helle 

waard. De jirpels wiene yn Fryslân doe noch net 

rjocht ynboargere. De hegerein hie se yn de tún mar 

it gewoane folk fertroude it nije product noch net 

rjocht. Yn de twadde helte fan de 18e iuw wurde de 

Friezen echte jirpel iters.  

It wie de tiid dat de grytmannen en oare adel it foar it 

sizzen hiene. Troch de fépest, oerstreamings, 

mûzepleagen en oare ûngemakken koene in protte 

boeren de holle net boppe wetter hâlde. De twadde 

útbraak fan de fépest yn 1745 (de earste begûn yn 

1714) brocht noch mear earmoed en noch mear 

boerkes rekken har lân kwyt dat foar in habbekrats yn 

hannen fan de lânadel kaam. Dy adel wie ryk en 

machtich. Hja hiene it folk yn ’e macht. Dêrtroch 

koene se elkoar de baantsjes taskowe, bekwaam of 

ûnbekwaam. Lytse bern waarden sikretaris, ek al 

koene se noch gjin guozzefear fêsthâlde. Dat hindere 

neat want klerken diene it wurk wol, mar it salaris dat 

der by hearde gie net nei de klerk mar nei dat bern.  

It wie ek de tiid dat der in protte jild nedich wie troch 

de oarloggen mei Frankryk en Spanje (bekend as de 

Spaanske suksesjeoarloch en dêrnei de Eastenrykse 

suksesjeoarloch 1740-1747). Yn beide waarden de 

Nederlanden behelle en oarlogen kostje in slompe 

jild. Dêr moasten hieltyd nije belestings betocht 

wurde om de gatten fan de Fryske steaten te stopjen. 

It ynsammeljen fan de belesting waard oerlitten oan 

opsichter (cherchers). Dy pachten de belesting fan de 

grytmannen  foar in bepaald bedrach. Wat se mear 

ynbarden wie foar harsels. Dêr seach de grytman net 

nei om. De cherchers soargen wol dat se sels net 

tekoart kamen. Is it in wûnder dat it folk de cherchers 

hate? Oeral doekten dy glûperts op om jild by elkoar 

te skrabjen. Wy ha earder al sjoen dat by de mûnen 

chercherhúskes stiene dêr’t se har ûnderkommen 

deis hiene om der op ta te sjen dat der net ylegaal 

meald waard. Alle Riemers sil grif ek in hekel oan dy 

lju hân ha dy’t him algedurigen op ’e hannen seagen.  

Sa waard it 1748. Der wie wer in nije belesting 

betocht: passaazjejild neamden it, toljild. It wiene der 

stadichoan mear wurden. Rûnom wiene tolhúske 

delsetten by wegen en by fearten. Alle en Antsje 

mealden  doe al in pear jier by Bitgum oan de âld 

seedyk. Doe ynienen wie it raak yn Burgum. Wat 

opslûpen jonges en inkele manlju hellen it 

opsichtershúske by de graanmûne om. Yn Eastermar 

krigen se dêr weet fan. Hiel Eastermar rûn út doe’t 

guon de klok begûnen te lieden. Mei elkoar hellen se 

it opsichtershúske om. Dêrnei folgen ek de Hamsters. 

As in fjurke gie it troch de Wâlden. De grytman 

warskôge de machtichste man yn Fryslân: de 

Prokureur-Generaal en syn Substitút. Mei wat folk 

DR. J. MEBIUS Secretaris van Menaldumadeel, zal op Maandag den 
2de Oèttber 1775 te één Uur na Noen, by de Finaale Palmflag, 
ten huize van Willem Ferks Caftelein by de Molen te Beetgum 
Verkopen .- Imo. Een Neringryke ROG- en PEL-MOLEN, ftaande 
en gelegen tot Beetgum , in dea Jaare 1772 gelieel Nieuw op 't 
allerfterkftt Gébouwt, voorzien met drie pair Steenea, hebbeade 
70 voet Vlagt cc 20 voet Stelling, waar op geboden is 3451 g-gls. 
21 Strs. Ildo. Een Deftige Nieuwe Gebouwd» HUIZINGE turn 
antexis san voorfchr. Molen ftaande, waar op< gebodend 730 g-gls. 

Út de LC fan 30 sept. 1775 
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stuts de lêste ôf nei Eastermar mei de sikretaris fan 

Tytsjerksteradiel, Sminia. Hy bedarre yn de herberch 

“Huis ter Heide” en yn plak de dogenieten op te 

pakken kaam hy sels fêst te sitten. Hy waard belegere 

troch ferwoeste Wâldsjers dy’t mei kneppels 

bewapene foar de doar de wacht hâlden. De oare 

moarns gie de Substitút mei de sturt tusken de 

poaten werom nei Ljouwert sûnder immen finzen 

nommen te hawwen. 

It wie it begjin dat der rûnom reboelje yn Fryslân 

waard want it sloech oer nei in protte oare plakken: 

Harns, Ljouwert, mar ek plakken lykas Ferwert.It krige 

de namme pachtersoproer. Twerda6 hat it allegearre 

byldzjend ferteld, benammen it ferhaal fan grytman 

Horatius Hiddema van Knijff út Wier. Wier lei mar 

sa’n 6 km by Alle an Antsje wei. Se sille it allegearre 

mei makke ha. Dy Van Knijff wenne op Lautastate yn 

Wier.  

 

It folk mocht him net sjen of luchtsje. In tiran wie hy, 

hy soege de minsken út en woe ek noch fan de 

stedhâlder ôf. No’t it oeral oproer wie soe Van Knijff 

ek syn leske krije. Dy pronkerige stins dy’t oer de rêch 

fan it gewoane folk boud wie soe de brân yn. Se 

lieten Hiddema van Knijff ûnder bedriging nei de 

tsjerke fan Ferwert komme. As er net kaam dan soe 

syn stins yn ‘e brân. De grytman kaam. De tsjerke siet 

fol op dy pinkstersnein, mar der wie gjin preek. Der 

moast hjoed ôfrekkene wurde mei dy rike skevel. De 

frou fan de chercher en dy fan de dûmny moasten 

ûnder twang de klokken liede. Wegerje doarsten se 

net. Oan ien tried wei lieten se it dikke tou troch har 

hantsjes glide. Oft der bljirren fan oerbleaun binne 

fertelt it ferhaal net. Undertiid krigen de grytman en 

                                                           
6 H. Twerda, Fan Fryslâns ferline 

syn soan in stik papier ûnder de noas treaun: 

tekenje!! Wat der krekt yn stie wist Van Knijff net. Hy 

tekene no alles as se him mar gean lieten. Mar sa 

maklik kaam hy der net ôf: earst noch nei Marrum. 

Dêr wie itselde ferhaal  en doe mochten se einlinks 

nei hûs. Mar de hearen wiene der lang net gerêst op. 

Se hiene de deis dêrfoar har kostberheden al nei har 

winterwenning yn Ljouwert brocht. Dêr soe it feiliger 

wêze. Dat hiene se goed besjoen want de oare deis 

(pinkstermoandei) hie it folk der noch gjin genôch 

fan. Der moast foar altyd in ein komme oan de macht 

fan de grytman. No soe syn prachtige hûs der oan: de 

brân moast deryn. Doe’t der in grutte kliber al 

baltend it doarpke Wier berikt hie spilen de grytman 

en syn frou fan ruten troch de achterdoar. Sa naaiden 

se út troch de apelhôf it lân yn. De frou fûn in plakje 

by in âld arbeider en de grytman ferskûle him yn in 

droege sleat. Ut ‘e fierte wei hearden se dat de ruten 

fan har hûs ynslein waarden en eefkes letter kamen 

de flammen boppe de apelbeammen út. Sels seagen 

se oan de ein fan de dei kâns om nei Ljouwert te 

flechtsjen. It sil noch wol lang rikke ha achter de 

buorren fan Wier. Der bleau in ruïne oer en de stins 

soe net wer opboud wurde. Letter is it pún oprêden 

en is der boulân fan makke. No binne der plannen om 

it plak wer herkenber te meitsjen foar eltensien dy’t 

nocht oan de skiednis hat. Grachten en beamwâlen 

moatte oanpakt wurde en der moat in 

ynformaasjeboerd by komme te stean. 

It spile him allegearre op 6 km fan Alle en Antsje ôf. 

Hoe soene sy der yn stien ha? Wie Alle ek meirûn en 

hie hy der ek in oanpart yn. De kâns is grut dat hy him 

ôfsidich hâlden hat. As mûnder wie hy ôfhinklik fan 

de adel op Grut Terhorne. Meidwaan oan de reboelje 

soe wolris ferfelende konsekwinsjes foar him ha 

kinne. Fierder hearde Alle Riemers net by earmsten.  

Yn 1749 betelle hy 24.1.-. oan belesting lykas bliken 

docht út de Quotisaasjekohieren (welgestelde 

molenaar, stiet achter syn namme). It wie de nije 

belesting doe’t der in ein kommen wie oan de 

ferpachting fan de belesting. Yn elts gefal sille Alle en 

Antsje út de fierte it brânen en rikjen sjoen ha by 

Wier. Se ha de stins kennen sa as er op ‘e tekening 

werjûn is. Dy tekening is fan 1778, dus nei de brân. 

Van Sminia sil him wol neitekene ha fan in tekening 

fan Stellingwerf. En hoe rûn it ôf mei de reboelje? It 

like der yn earsten op dat it folk syn sin krige. Yn 
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Ljouwert waarden de steaten ûnder druk setten. Hja 

hiene net folle ferwar. Doe’t it wat rêstiger waard 

krige it folk it foar elkoar om in kommisje beneamd te 

krijen dy’t de feroaring dy’t it folk easke op papier 

setten. De steaten tekenden. Se wiene like mak as 

Van Knijff yn de tsjerke fan Ferwert. Sa koene se 

slimmer foarkomme tochten se. Underwilens hiene 

se boaden nei de nije stedhâlder Willem IV stjoerd. 

Hy moast no komme om har út de penaarje te 

helpen. Eins moasten se neat ha fan de stedhâlder. 

Dy lju woene altyd de baas spylje mar ja… no ’t it lân 

der sa hinne lei. Mar Willem hie it te drok mei de 

súdlike Nederlannen. Hy moast earst mei de Frânsen 

ôfweve. Bergen op Zoom wie in earder al hast 

hielendal útbrând en dan wie der ek noch wol wat te 

rêden yn Hollân. Se moasten har mar eefkes sels rêde 

yn Fryslân.  

  

 

Willem IV wie nog mar koart stedhâlder fan alle 

provinsjes. Doe’t syn heit, Johan Willem Friso, by de 

Moerdyk ferdronken wie, yn 1711, moast hy noch 

berne wurde. Dat wie 48 dagen letter. Foar de 

measte gewesten wie Willem te jong om stedhâlder 

te wurden. Sa begûn doe it 2e stedhâlderlik tiidrek yn 

1711. Dat duorre oant 1747 doe’t it lân it stadichoan 

krapper krige. De driging fan benammen Frankryk wie 

neffens it folk allinne mar op te kearen troch in 

stedhâlder dy’t tagelyk opperbefelhawwer wie.  

Stedhâlder Willem IV fan Fryske komôf 

Doe’t yn 1711 Johan Willem Friso ferdronk sieten se 

yn it grutste part fan de Nederlannen al fan 1702 ôf 

sûnder stedhâlder. De reginten fûnen dat net sa’n 

probleem want se hienen gjin ferlet fan sa’n bazige 

stedhâlder. Foar in goed begryp is it nedich te witten 

dat foar 1789 Nederlân eins noch net bestie. It wie in 

soarte fan steatenbûn fan 7 provinsjes: de 7 feriene 

Nederlannen. Yn de provinsjes wie men min ofte 

mear sels baas. Foar mienskiplike belangen waarden 

mei elkoar ôfspraken makke yn Den Haach. Wat 

fierder opfûl wie dat elk syn eigen stedhâlder hie. 

Foar Fryslân, Grinslân en Drinte wiene dat de 

ôfstammelingen fan de Fryske Nassau’s, stamheit 

Willem Lodewyk, en yn de rest wiene dat 

ôfstammelingen fan Willem fan Oranje. Doe’t yn 

1702 de Hollânske stedhâlder Willem III (tagelyk ek 

kening fan Ingelân cs.) yn Ingelân oan in 

longûntstekking stoar nei dat er fan it hynder fallen 

wie, wie der gjin opfolger omdat Willem en Mary gjin 

bern hienen. Yn Fryslân feroare der neat want dêr 

wie Johan Willem Friso al stedhâlder. Willem III hie 

graach wollen dat Johan wIllem Friso him opfolge yn 

de Nederlannen en yn Ingelân, mar dat betearde 

oars. Yn Ingelân keazen se foar de suster fan Mary, 

Anna Stuart en yn Hollân wiene se al lang bliid dat se 

fan de stedhâlder ôf wiene. Der wiene mear dy’t 

mienden dat se stedhâlder wurde koene. Doe’t Johan 

Willem Friso ferdronk hoechden de reginten dêr ek 

gjin rekken mear mei te hâlden. 

 

De Fryske stêdhâlders: 

1584-1620: Willem Lodewijk  

1620-1632: Ernst Casimir  

1632-1640: Hendrik Casimir I  

1640-1664: Willem Frederik  

1664-1696: Hendrik Casimir II  

1664-1673: regentes Albertine Agnes 

1696-1711: Johan Willem Friso  

1696-1707: regentes Henriette Amalia van Anhalt 

1711-1751: Willem IV  

1711-1731: fâdes Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke 

Meu) 

1751-1795: Willem V  

 1751-1759: fâdes Anna van Hannover;  

1759-1766:  fâdes Maria Louise van Hessen-Kassel / Lodewijk 

Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (Marijke Meu) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlp-KKrJnQAhUH3CwKHbVsD0YQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/nl/Beleg_van_Bergen_op_Zoom_(1747)&psig=AFQjCNHxDy-gtiqZL8wPsqF_hwgaKSEJsw&ust=1478700844062845
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Yn Fryslân fûnen se it wat te gek om ien ta stedhâlder 

te beneamen dy’t noch berne wurde moast. 

Achtenfjirtich dagen nei dat syn heit ferstoarn wie 

kaam der in lytse Willem op ‘e wrâld. Hy waard fuort 

beneamd ta stedhâlder yn Fryslân. Yn Grinslân en 

Drinte woene se de kat earst eefkes út ‘e beam sjen. 

Yn Grinslân waard hy beneamd yn 1718 en yn Hollân 

en Seelân dus yn 1747. Willem IV syn mem, Maria 

Louise van Hessen-Kassel (Marijke meu), waard fâdes  

(voogdes) oant Willem 20 jier waard yn 1731. Yn 

1747 wurdt hy dan einlings ek stedhâlder yn de oare 

provinsjes. 

Yn Fryslân sieten de reginten yn 1748 noch hieltyd te 

wachtsjen op de stedhâlder, dy’t it mar net oan tiid 

hie. It folk hie har it mes op de kiel setten en har in 

stik ûndertekenje litten dêr’t se net efter stean 

koene. Dat seine se ek tsjin de stedhâlder doe’t dy 

der min oer te sprekken wie dat se it ûndertekene 

hiene sûnder him der yn te kennen. It folk hie ek 

hope dat de stedhâlder har stypje soe mar doe’t hy 

einlings kaam waard it measte wat se by de steaten 

befochten hiene troch him werom draait. De 

grytmannen kamen wer op har post en de Prokureur-

generaal mei syn trawanten krigen har macht werom. 

Ien ding feroare wol: de belesting waarden net mear 

ferpacht. Fertoan waard de belesting streekrjoch 

ynfoardere lykas dat yn de Quotisatiekohieren 

fêstlein waard.   

Sa ha Alle Riemers en Antsje Harmens in roerige tiid 

meimakke yn Bitgum op har mûne. Ut de oantekens 

yn Quotisatiekohieren stiet dat Alle foar trije 

folwoeksenen oanslein waard. De beide jonges 

Harmen en Riemer wiene de doar al út. Harmen (fiere 

pake fan de skriuwer) wie yn 1741 troud mei Sjoukjen 

Teunis en ek Riemer wie it hûs al út. Allinne Maaike 

sil noch yn’e hûs west ha. Yn datselde jier (1749)  

trout se mei Foppe Minnes fan Bitgum. Hy nimt letter 

yn 1811 de Fopma oan. Maaike is har hiele libben yn 

Bitgum(ermole) wenjen bleaun en dêr ek stoarn. 

Lykas wy earder seagen moat Alle Riemers yn 1760 

stoarn wêze sa as dat opmakke wurde kin út de 

ferkeapakte fan de mûne fan Bitgum. Oer Antsje 

witte wy fierder neat mear. Se sil dêr wol wenjen 

bleaun wêze omdat se dêr ek stoarn is. 

Oer de mûne dy’t oan de oare kant fan de dyk op nij 

boud is witte wy noch dat dy op 17 oktober 1862 

ôfbaand is en dêrnei ek net wer opboud. Ut it stikje 

yn de Ljouwerter krante blykt dat de mûne Windlust 

hitte. Der binne noch inkele stjitnammen dy’t oan it 

plak herinnerje: Moalnerspaad en Sikkemabuorren 

(Sikkema wie de lêste mûner).  

 

Figuur 2 út de Ljouwerter krante fan 21-10-1862 

Yn de krante stie dat it slim tongere hie. Ek yn Súd-

Hollân hie it min waar west mei flinke tongerbuien. 

 

.-.-.-. 


