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Fiif generaasjes foarâlden  

Yn it waaierskema is te sjen dat seis generaasjes foarâlden acht ferskillende famyljes opsmyt. Soe der noch in 

generaasje bykomme dan ha wy te krijen mei 16 famyljes. 

Yn dit dokumint binne de Paulusma’s yn grutte halen beskreaun.  Yn it stikje oer Motivaasje op de folgjende side is 

omskreaun wat de oanlieding wie om neier ûndersyk te dwaan nei de Paulusma’s. Dat liede ta in soarte fan 

ûndersyksfraach nei de besibbens fan ús oerbeppe Sytske Gerrits Paulusma mei oare oan ús wol of net besibbe 

bekenden. Oan de ein wurdt dêrom yn in in tabeltsje de fjouwer de ôfstamming njonken inoar lein, te witten: de 

waarman Piet Paulusma, ús neef Pieter Paulusma,  de minsken fan Paulusmasreizen (besibbe troch de eks-man 

fan nicht Joukje en derom oan skriuwer sels. Al rillegau waard dúdlik dat de namme Paulusma unyk is yn de sin dat 

alle Paulusma’s ôfstamme fan ien pear: Pieter Sakes en Wytske Paulus  en dat de namme fan Wytske har heit it 

begjinpunt fan de achternamme Paulusma is. 

Earder is de famylje De Hei beskreaun dêr’t oerbeppe Antje van der Hei fan ôfstammet. 

De Bergsma’s, foar sa fier se ôfstammen fan ús Dútske foarheit Evert Jans Bogemaker (Eberhard Jans 

Bochenmacher), binne yn in oar haadstik fêstlein. De mem fan de skriuwer wie in Bergsma. 

Fan Van der Bij binne allinne de fierst bekende foarâlden Riemer Alles en Antje Harmens wat breder ûndersocht. 

Alles is werom te finen op op de thússide www.bijekoer.nl.   

Twellegea, jannewaris 2021   

http://www.bijekoer.nl/
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Paulusma, in unike namme 

Motivaasje 

Wy binne hjir en dêr besibbe mei de Paulusma’s. Sa 

hjit ús oerbeppe (de mem fan Pake Jabik) Sytske 

Paulusma, is in muoike fan ús  (Doet) troud mei Kees 

(Kornelis) Paulusma en hat nicht Joukje van der Wal 

troud west mei Sjouke Paulusma. De fraach komt dan 

by jin boppe oft dizze Paulusma’s wat mei inoar te 

meitsjen ha. In handige metoade is dan om by Tresoar 

yn it bestân fan Naamsaanneming 1811 it wurd 

Paulusma yn te typen. Jo ferwachtsje dan dat alle 

Paulusma’s wol boppe driuwen komme. Dat falt ôf. 

Der komt mar ien Paulusma op it skerm: 

En dan ek noch ûnder de namme Poulema. Poulus hat 

it him sels maklik makke. Paulus mei “ma” der achter, 

mar Paulus is hielendal gjin soan fan in Paulus. Jo 

soene ferwachtsje dat it Pietersma wurde soe omdat 

hy in soan fan Pieter (Pijtter) Sakes wie.  Is dit de 

iennige Paulusma? Hie hy gjin bruorren en as dy der 

wiene hokker namme ha dy dan oannommen yn 

1811? Dêr is allinne mar achter te kommen as  mear 

bekend is oer Pieter syn âldelju. De Collectie Pieter 

Nieuwland en Alle Friezen biede útkomst. Yn de akte 

by it ferstjerren fan Paulus (berne yn 1774) yn 1858 

dûke de heit en mem op. Paulus blykt in soan te wêzen 

fan: 

1.    Pijtter Zakes en Wytske Paulus 

Wêrom yn de oangeande akte yn Alle Friezen de heit 

en mem fan Paulus net oernommen binne is net 

dúdlik. Se steane wol yn de akte. Der steane gâns mear 

flaters yn dit bestân fan Burgum. Heiten en memmen 

wurde regelmjittich by it ferkearde bern setten. It is 

oan te rieden om alle kearen ek eefkes nei de 

bypassende akten te sjen. 

It sykjen nei Pieter en Wytske is by Wytske net sa 

dreech as je der rekken mei hâlde dat Wytske ek wolris 

as Wietske skreaun wurdt. Pieter makket it de siker 

gâns dreger omdat syn namme hiel ferskillend stavere 

wurdt. De meast ôfwikende is Pijtter Zakes. Dêrnei 

binne de bern fan Pieter en Wytske op te spoaren. 

Paulus, dy’t neamd is nei de pake fan memme kant, 

hie noch trije bruorren en in suster. Boppedat hat der 

noch in “kind” west dêr’t de namme net fan bekend is, 

mar wol de begraffenisrekken en de kosten foar it 

lykkistke bewarre binne yn 244-07 Hervormde 

gemeente Bergum Invnr.: 15 Diaconierekeningboek 

Bergum (datum: 13 maart 1784).  

Sjieuwe Pijters bet(aalt) 't doodkistje van Pijter Zakes 

kindt blijkt q(uitan)tie met N. 45" Betaald 1-4-0 wegens 

begrafeniskosten 

http://www.tresoar.nl/help/Pages/Familienamen-1811.aspx
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Hoe âld it bern wie is net bekend. De kâns is grut dat 

hy/sy tusken 1773 (Bartele syn berte) en  1780 (Sjouke 

syn berte) op ‘e wrâld kommen is. Fierder is it ek 

nijsgjirrich te witten wa’t dy Sjieuwe Pijters is. Mar him 

koe ik net trasearje.  

It docht bliken dat Paulus de twadde is yn it rychje bern 

fan Pieter en Wytske. De âldste soan wie Sake Pijtters 

(1768-1839). Him kaam ik yn 1811 op it spoar troch 

Paulsma (sûnder de ‘u’) yn te bringen yn Alle Friezen. 

Dan folget Bartele Pijters (1773-1855). Hy ferskûle 

him yn 1811 achter de achternamme Paulus. Hy wie 

neamd nei syn oerpake fan heit syn kant. 

 

Sa ha de amtners op it gemeentehûs dus trije 

ferskillende achternammen opskreaun: Poulema, 

Paulsma en Paulus. De bruorren koene net skriuwe en 

koene it dêrom net kontrolearje. Letter waarden se 

allegearre kreas Paulusma neamd. By myn witten 

binne der yn Fryslân gjin oare Paulusma’s. Allegearre 

stamme se ôf fan Pieter Sakes en Wytske Paulus. 

Dêrom de titel: Paulusma, in unike namme. 

Dan de lêste soan Sjouke. De Sjouke Pieters Paulusma 

dy’t ferstoarn is op 18-2-1865 op 85 jierrige leeftiid sil 

dan om ende by 1780 berne wêze. Yn 1811 wie hy sa’n 

30 jier.  Yn de akte fan ferstjerren hjitte syn heit en 

mem Pieter Paulus en Wijtske Sakes. De 

achternammen binne omwiksele. Of de amtner dy’t it 

opskriuw hat net al te krekt harke of de oanjouwers 

wisten it net sa goed mear. De oanjouwers wiene 

Oeltje Jurjens van der Kooi in arbeider fan Garyp en de 

klerk Andries Hayer. De earste hat nei alle 

wierskynlikens net hielendal witten wa’t de heit en 

mem fan Sjouke wiene en de klerk wie hielendal 

frjemd fan Sjouke. It is de fraach oft hy it earne neisjen 

koe mar miskien hat hy it ûnderweis ek wol fergetten 

hoe’t it krekt siet. 

Myn fraach wie doe: wêr kin ik by de nammejouwing 

yn 1811 fine dat Sjouke Pieters (Pijtters) him Paulusma 

neamd hat. Dat is my net slagge. Ik bin alle 145 

meldingen mei Sjouke delgien mar gjin Sjouke 

Paulusma tsjinkommen. Ek net ûnder oare foarmen 

fan Paulusma. Is hy dan wol registrearre? Hy wie dochs 

al 31 jier in 1811. Wie hy wol yn Fryslân op dat stuit? 

Hy soe yn tsjinst wêze kinnen ha, mar yn de list fan 

militêren tusken 1795 – 1815 komt syn namme net 

foar en ek net by de mariniers. Hy is nei 1811 yn 1813 
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troud. Koe hy net earder trouwe omdat hy foar 

Napoleon op stap wie?  

Pieter en Wytske hiene ek in dochter: Neeltje. Hja 

moat berne wêze om 1786 hinne op grûn fan har 

stjerdatum yn (18-okt.) 1846. Yn R.S. Roorda, yn: 

achttjinde-iuwske kriminaliteit yn de wâlden stuite ik 

op Neeltje: "Neeltje Pieters is in dochter fan Wytske 

Poulus, widd. fan Pyter Sakes op Burgumer Nijstêd en 

is 22 jier. Hja hat op 27/2/1807 by Tjitse Jelmers spek 

út de skoarstien stellen. Moat yn 5 wike trijeris in wike 

op wetter en brea, wurdt dan 2 jier band (453-9-6-

1807)”. Dêrmei wie it ferhaal noch net ôf want Neeltje 

komt yn berop. 

 

Yn de akte stiet “confessie van Neeltje Pijtters 

wonende bij haar moeder Wytske Poulus, wed van 

Pieter Sakes te Bergum op de Nieuwstad ten haren 

laste genomen fonnissten(?)” en fierderop dat Neeltje 

“in t 22e jaar is, verklaart waar te zijn dat zij 

gedeclameert in geen voorendeels jaar binnen de deur 

van Jitze Jelmers en vrouw op de Nieuwstad in Bergum 

is geweest”. Ut de hast ûnlêsbere akten fan it gerjocht 

die bliken dat Neeltje fan mear beskuldige waard. Se 

hie op dy bewuste febrewarisdei al earder yn ‘e hûs 

west by Tjitze Jelmers en Janke  Michiels. Dêr hie se 

neffens de beskuldigingen in kiste iepenbrutsen fan 

Benjamin Michiels, de 25 jierrige soan fan Janke en 

styfsoan fan Tjitze dy’t by har ynwenne op de Nijstêd. 

Se wie betrape troch de 13j.  dochter fan Tjitze en 

Janke (Grytsje). Neeltsje soe it fanke f 5 tasein ha at se 

har net ferriede soe oars soe se “deerlijk geslagen” 

(deaslein) wurde. Grytsje sei earst neat tsjin har 

húsgenoaten mar doe’t Benjamin seach dat syn kistke 

iepenbrutsen wie, dêr’t noch in ekstra planke ûnderyn 

lei dêr’t it jild ferstoppe wie en hy f 30 kwyt wie gie 

Grytsje troch de knibbels en sei dat Neeltsje it kistke 

iepen brutsen hie.  

Dyselde jûns wiene Jitze en Janke te kofjedrinken en 

ek Benjamin soe net thús wêze. Grytsje frege Neeltsje 

at se eefkes by har komme woe. Dat die Neeltsje. 

Doe’t se binnen wie soe se Grytsje frege ha om “laken 

en twee hemden”. Doe’t Grytsje sein ha soe dat se dat 

net dwaan koe hie Neeltsje in stoel op de tafel setten 

en wie dêr opklommen om by it reekgat fan de 

skoarstien te kinnen. Dêr hie Jitze it spek hingjen. 

Neeltsje soe der doe in hompe ôfsnien ha neffens Jitze 

en syn famylje. Op dat stuit wiene Jitze en Janke en 

Benjamin der yn kaam en wie Neeltje op “heterdaad” 

betrape. Der ûntstie in wrakseling en Neeltsje wist út 

te naaien.  

 

Fan de tsjûgenissen fan de fjouwer belutsenen binne 

fjouwer prosessen-ferbaal bewarre bleaun. Yn har 

ferdigening seit Neeltsje dat se neat ôf wit fan it kistke 

fan Benjamin Michiels en koe se it derom ek net iepen 

makke ha, lit stean dat se der jild útnommen hie. Se 

hie sels it lêste fearnsjier net iens yn ‘e hûs fan Jitze en 

Janke west. En dat spek 

dat hie se út de 

skoarstien helle omdat 

Jitze syn dochter 

Grytsje har dat frege 

hie. Mei oare wurden 

se wie net skuldich. 

Neeltje ûndertekenet 

mei har ynkleure 

krúske (handmerk). It 

fonnis stiet hjirfoar al. Oft Neeltje ek echt twa jier 

bûten Fryslân west hat witte we net, mar de buorlju 

sille har wol yn ‘e gaten holden ha.  
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Wat der wier is fan dy stellerij is min yn te skatten. Je 

krije de yndruk dat Neeltsje yn ‘e falle rûn is en dat dy 

kofjedrinkerij in doekje foar it blieden wie. Soe Grytsje 

miskien it kistke iepen brutsen ha en de skuld op 

Neeltsje skood ha?  

Stellerij komt yn it boekje fan Roorda in protte foar. It 

wie sa midden yn de napoleontyske tiid foar arbeiders 

in minne tiid om oan ‘e kost te kommen. It wie 

klearebare earmoede en der wie hiel wat honger. 

Boeren gie it foar de wyn want hja krigen goede prizen 

foar har produkten. Neeltsje har mem Wietske wie al 

jierren widdo en boppe de sechstich. It sil der net rom 

soppe ha mar oft Neeltsje de dief west hat bliuwt de 

fraach. Neeltsje stjert op 18 oktober 1846, 60 jier âld 

en se hat nea troud west. 

En dan hat der noch in bern west dêr’t de namme net 

fan bekend is (earder al neamd). De húshâlding fan 

Pieter en Wytske sil der útsjoen ha lykas yn it folgjende 

skema Húshâlding fan Pijtter en Wytske tekene is. 

 

Húshâlding fan Pijtter en Wytske  

Sadwaande binne der fjouwer stagen dy’t de namme 

Paulusma drage (Sake, Paulus, Bartele, en Sjouke).  

Wy geane no earst nei wat der mear fan Pieter en 

Wytske en har foarâlden te finen is. Dêrnei folget in 

beskriuwing fan de neikommelingen fan de fjouwer 

skaaien lykas yn it skema oanjûn is. 

2     Foarâlden Pijtter Zakes (1738-1789) & 

Wytske Paulus (+/-1742-1810) 

Pieter is berne yn 1740. Hy wie arbeider yn Burgum en 

Tytsjerk. Pieter is stoarn yn oktober 1789, noch mar 49 

jier âld. Hy wie op   6 maart 1768 troud mei Wietske 

Paulus. Yn it skema (hjir foar) hat mem Wytske Paulus 

folchnûmer VII krigen. Dat is dien omdat fan har kant 

mear generaasjes bekend binne en omdat de namme 

Paulusma fan har kant komt. Dochs earst sjogge wy 

wat der fan  Pieter syn foarâlden bekend is. Dat blykt 

mear te wêzen as tefoaren ferûndersteld wie. 

2a Foarâlden fan Pijtter Zakes 

Om net te fertizen yn de nammen stiet hjirûnder in 

skema fan Pijtter syn foarâlden. Pijtter(Pyter) en syn 

frou Wietske steane ûnderoan. 

 

Pijtter (Pyter) Sakes syn  heit en mem wiene:  

2a-1.  Sake Bartel(e)s (1708-1749) en Neeltje 

Heres (1705-1749). Sy wiene troud yn oktober 

1732. Har soan Pijtter neame se yn 1738 nei Sake syn 

broer Pijtter Barteles dy’t in foech jier dêrfoar 

ferstoarn wie. Dizze Pieter Bartels (*1692 – ƚ 1736) wie 

troud mei Saakje Jochums) en boer op in 

stimhawwende pleats fan de pastorij fan Tytsjerk 

(stim: 20). Sake wie mei syn broer Jan Bartels kurator 

Pijtter Sakes

+

VII.6 Wytske Paulus

VIII.1 Sake Pijtters

VIII.2 Paulus Pijtters

VIII.3 Bartele Pijtters

VIII.5 Sjouke Pijtters

VIII.4  ? Pijtters

VIII.6 Neeltje Pijtters
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fan it minderjierrige soantsje Bartele (*1718) fan broer 

Pieter (Pijtter). Yn 1744 bestie de húshâlding fan Sake 

en Neeltje út 4 persoanen en wie Sake Bartels by de 

folkstelling “insolvent” (hy hoegde gjin belesting te 

beteljen). Yn 1759 wie Neeltje, de widdo fan Sake, 

“gealimenteerd” (waard ûnderholden troch de 

tsjerke). Neeltje soe neffens Nieuwland foar de 

twadde kear trouwe op 25 aug. 1771 mei Auke Botes 

fan Feanwâlden. Op 21 april 1784 stiet yn it DTB-boek 

fan Burgum: “Ontvangen wegens uitdeling £  2:2:- 

Neeltje Herres gegeven in drie uitdeelingen tot op den 

21 april elc 14 strs en is doen ov(er)leden”. 

Ek fan de pake en beppe fan Pijtter Sakes witte wy wat: 

2a-2 Bartele Pijtters (1662- >1772) en Janke 

Jans (±1666 -<1727) .  

Bartele is doopt op 12 okt. 1662 en is ferstoarn foar 

1727. Bartele troude yn 1690 mei Janke Jans. Janke sil 

berne wêze om 1666 hinne en is nei 1727 ferstoarn. 

Bartele Pijtters wie boer yn Tytsjerk. Yn it 

‘ledematenboek’ fan Tytsjerk hat ds. D. Ruardi yn 1695 

har nammen setten.  

Dizze jonge dominy fan 25 jier begûn yn 1705 mei 

faasje mei syn wurk yn Suwâld/Tytsjerk. Hy seit dat der 

hiel wat ûnkunde is yn syn gemeente neidat hy op 

húsbesyk by de gemeenteleden del west hie. Hy beslút 

dan om achter de nammen fan de gemeenteleden in 

letter te setten: v = verstandig, n = onwetend en niet 

willen leren, onw = onwetenste, gjin letter = weinig 

kennis. Mei dat lêste sil hy wol bedoeld ha dat der in 

lyts bytsje kennis oanwêzich wie. It foldocht him sa 

goed dat hy beslút om mei syn wurdearringen troch te 

gean. Nei eefkes troch blêdzjen yn it ‘ledematenboek’ 

komme wy yn 1711 Bartele en Janke wer tsjin. Achter 

har nammen stiet “onw”. It betsjut dat se net folle 

kennis fan de Bibel en it leauwen hiene. 

De oerpake en -beppe fan Pijtter Sakes binne: 

2a-3 Pijtter Klases (*1615- ± 1682) en Saack 

Gosses(?- >1671).  

Pijtter en Saack trouwe 12 feb 1643 yn Tytsjerk. Pijtter 

wie boer yn Tytsjerk op de ‘muntmeesterlanden’. Sa te 

sjen in pachtpleats fan de muntmaster (út Ljouwert?). 

Pijtter is doopt op 11 maart 1633 yn Tytsjerk. Hy wie 

doe om de 21 jier hinne. Dat is let, mar je moatte 

betinke dat hy berne is sa’n 30 jier nei’t yn Fryslân de 

grifformearde tsjerke de steatsreligy wurden wie. Der 

wie noch in protte ûndúdlikens en strideraasje yn it lân. 

It wie noch oarloch. Remonstranten (Arminianen) en 

Contra-Remonstranten (Gomaristen) fochten har 

learstellige opfettingen út. Roomsken en menisten 

wiene net frij yn it iepenbier beliden fan har leauwen. 

Se waarden tolerearre (ferdroegen) mar kamen net 

foar bestjoerlike funksjes yn oanmerking. Har 

gearkomsten wiene stikem by inoar yn’e húskeamers. 

Der wiene ek twivelers dy’t min kieze koene by hokker 

tsjerke se hearre woene. Der binne ek wol guon 

grifformeard wurden omdat soks ferdieliger wie. Kaam 

Pijtter oars miskien net yn oanmerking foar de earder 

neamde pleats. Wy witte it net. It wie noch midden yn 

de 80-jierrige oarloch ek al waard der doe eefkes net 

fochten (it saneamde Twaalfjarigbestand). 

Pijtter en Saack krigen in hiel rychje bern: Klaas en  

Sepck, beide doopt yn 20 maart 1644. Dat wie in jier nei 

har trouwen. Je soene hast tinke dat dizze beide bern 

in twilling wie. By har doop is oantekene dat de 

“doopheffer” Jaicke van Vierssen wie, Gosse en 

Jochum, beide doopt 1649, Aucke doopt yn 1654, 

Antje doopt yn 1659, Bartele (ús foarâlder) is doopt yn 

1662) en Sybe. Pijtter trout op 2 apr 1671 foar de 

twadde kear mei Dieuwke Bottes. Sy ferstjert nei 1677. 

Bij de twa âldste bern (Klaas en Sepck)  stie oantekene 

dat Jaicke van Viersen doophâlder wie (wa’t it bern tilt 

om it dope te litten). No stiet dat der hast nea by. Wie 

it dan wat bysûnders? Wa wie dy Jaicke van Viersen? 
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De namme Van Viersen kaam yn de bestjoerlike kringen 

yn Fryslân nei de midsiuwen in protte foar. Se sille fan 

oarsprong wol út de Dútske stêd Viersen, deun oer de 

grins by Venlo, komme. Nei eefkes sykjen kaam ik der 

achter dat dizze Jaicke in dochter wie fan  Jurrien van  

Vierssen, “muntmeester van Friesland, overleden: 

Leeuwarden 9 nov. 1648, begroeven yn de Galileër 

tsjerke; Jaarb. CBG 1979 230, 231; ki.: Jayke”. Sa is de 

sirkel rûn. Pijtter en Saack ha de dochter fan de 

lânhearre frege om ien fan de bern nei it doopfont te 

dragen. Je moatte der hast fan útgean dat de beide 

famyljes mei inoar befreone wiene.  

Jaicke har pake wie Willem van Viersen. “Willem van 

Vierssen; muntmeester van Friesland (-1599), rentmeester 

der Domeinen, gedeputeerde ter Staten-Generaal, raad ter 

Admiraliteit, gezworen gemeensman van Leeuwarden 

1607/08, schepen van Leeuwarden 1609, ook burgerkapitein, 

overl. Leeuwarden 21 okt. 1641 (oud 78 jaar min 2 maanden); 

tr. Tietke (Titia) Godefridi; Jaarb. CBG 1979 226, 228; Ned. 

Patr. 1938 474, 565; ki.: Catharina, geb. 2 april 1598; Matthijs, 

1591; Magdalena (is de oudste dochter); Taetje; Apollonia; 

Haesken; Jurrien; Jaike; Maria” (Alle Friezen). 

Jaicke har heit wie ek muntmaster yn Ljouwert. Yn 

febrewaris 1644 is hy belidend lid wurden fan de tsjerke 

yn Ljouwert (ƚ 9 nov. 1648 en begroeven yn de Galileër 

tsjerke). De tsjerke wie yn de midsiuwen kleastertsjerke 

fan de Minderbroeders. Nei 1580 wie it in grifformearde 

tsjerke. Hy is yn 1940 sloopt. 

Jaicke wie yn 1644 doe’t se “doopheffer” wie by Pijtter 

en Saack ûngefear 16 jier. Jaicke trout op 7-12-1651 mei 

Ynte (of Ignatius) van Kingma, ritmaster. Yn it 

tsjerkeboek is oantekene “hij is kornet” en “hij is in 

garnizoen”. Dat lêste soe ynhâlde kinne dat se “met de 

handschoen” troud binne. Wie der haast by de 

trouwerij? Goed acht moanne letter 18 july 1652 

ferstjert se (25 jier âld). Je soene hast tinke dat se yn de 

kream bleaun is (sjoch ek hjirûnder it grêfskrift). Jaycke 

is begroeven yn de tsjerke fan Zweins. Dêr leit har stien 

en hinget in rouboerd mei de folgjende tekst: 

Grafgedicht ter gedachtenisse 

van den ed. deugt-rijcke 

juffrou Iaeycke van Vierssen, 

in leven gemalinnen van den 

ed. manhaften Ignatius van 

Kingma, ritmeester van een 

compagnie Harquebussiers 

 

Dat Godt te samen voecht, can 

hij haest wederscheiden, 

En brekens houwlijksbant en 

nemen een van beiden, 

Gelijck als in dit schrift in marmer 

uyt geprent, 

Een yder, die 't aenschout, 

gemaeckt wort hier bekent: 

Jaeycke, der vrouwen roem, een beelt van vele deuchden 

Jaeycke, door wiens bedryf, de vrouwen haer verheuchden, 

Wort door een hete koorts met 's lyfs-vrucht wechgeruckt, 

En als een jonge roos uyt 't hofjen afgepluckt 

Sy was door 't echte-bed geen drie-en-dartich weken 

Met Kingma vergeselt. Maer nadat zijn besweken 

De krachten van haer lyf: de doot een eynde maeckt 

Terwyl haer man voor 't landt in Brouwershaven waeckt 

Obyt 28 iuly 1652   

(oernommen fan de thússide van Hessel de Walle: FRIEZEN 

UIT VROEGER EEUWEN) 

Saack Gosses moat foar 1671 stoarn wêze want dan 

trout Pijtter Klaases mei Wytske Wytses op 11 july 

1669. Hy is dan al aardich oer de fyftich. Pijtter en 

Wytske krije tegearre gjin bern mear. It is net 

ûnmooglik dat Wytske earder troud wie mei Marten 

Binnes yn 1623. Hja wiene earmfâden yn Burgum. Se 

wurde reedlik faak neamd as oaren jild fan har liene. Yn 

1631 stiet yn in akte “wijlen Marten Binnes”. Nei 1631 
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komme wy Wytske noch ien kear tsjin as der op har 

fersyk noch in akte opsteld wurdt. Der sit fansels 38 jier 

tusken as hja yndied 1669 mei Pijter troud wêze soe.  

2a-4 Klaas Aukes (*1584 ƚ >1630) en Elske 

Sybedr (1697-?) 

Klaas soe neffens Nieuwland berne wêze yn 1584. It is 

ôf te lieden út it sertifikaat dat Klaas kriget fan de 

gemeente Ljouwert op 20 novimber 1618. Yn it 

sertifikaatboek stiet dat Klaas dan 34 jier is. As je dat 

werom rekkenje komme je op it jier 1584. It is itselde 

jier as Willem van Oranje deasketten wurdt troch 

Baltazar Gerards. De sertifikaatboeken soene wy no 

miskien fergunningenboek neame. Klaas krige 

tastimming om yn Ljouwert oan te lizzen en guod yn en 

út te laden. Miskien mocht er ek wol passazjiers 

meinimme. 

Klaas wie dus skipper en letter boer yn Tytsjerk. 

Mooglik (Nieuwland) wie hy in soan fan Auke Sjoerds 

en Antsje Pieters. Klaas trout mei Elske Sybes út 

Ljouwert yn 1617. In jier letter wurdt hy ynskreaun yn 

it “certificaatboek I d.d. 20 nov. 1618” as 

“schuitevoerder” te Tytsjerk.  

Yn it jier fan har trouwen slute Klaas en Elske in liening 

ôf by de konrektor Theodorus Laverman “van de 

schoole” (dit is de Latynske skoalle yn Ljouwert). De 

liening is f 100 grut tsjin 7% rinte. Yn it hypoteekboek 

komme Klaas en Elske noch ferskate kearen foar omdat 

se yn Ljouwert boarchje. Sa slute se yn 1622 in liening 

ôf fan f 700 tsjin wer in rinte fan 7%. It stiet der net by 

mar it soe wolris it begjin fan har buorkerij wêze kinnen 

ha. It giet oer ferskate stikken lân. 

Klaas wurdt net âld want yn 1630 prate akten al fan 

“wijlen” Klaas Aukes (sjoch oerdruk hjirûnder. Yn de 

boppeste rigele stiet de datum (16 jannewaris 1630) en 

yn de trêde rigele Elske Sibesdochter widdo fan “wl 

(wijlen) Claes Auckeszoon”.  

Elske bliuwt mei de skulden sitten en moat dêrnei noch 

ferskate kearen jild liene. It giet dan faak om “laken, 

garen en kramerijen”. Dat lêste is in wurd dat je net 

tsjinkomme yn wurdboeken mar it sil safolle betsjutten 

ha as de snústerijen dêr’t in kuorkerinner mei by de 

doarren lâns giet lykas spjelden, jern, knopen en oar 

lyts guod. Alles mei inoar hat Elske in skuld fan mear as 

f 1000 as har man ferstoarn is. Yn 1636, seis jier letter, 

binne har skulden oprûn oant f 3650. Hoe’t dat ôfrûn is 

soene je graach witte wolle, mar oant no ta moatte wy 

der nei riede. 

It is net krekt te achterheljen hoefolle bern der komme 

by by Klaas en Elske. Yn elk gefal is de hjirfoar 

beskreaune Pijtter Klases in soan, neamd nei Elske har 

pake soene je tinke. Elske har stjerdatum en plak binne 

ek noch net boppe wetter. It iennichste is de datum dat 

Elske ynskreaun wurdt as lidmaat yn Tytsjerk: 13 maart 

1636, Nieuwland seit belidenis mar dat moat 

attestaasje wêze. Der stiet ‘aangecomen’ en net 

‘aangenomen’. Is dit dan wol de widdo fan Klaas Aukes.  

 

Oer de âlden fan Elske is net safolle te finen. Der binne 

stambeammen dêr’t se Elske har heit en mem as Sibe 

Tidens en Foske Luppens út Midwolda oanwize. As de 

ien it fan de oare oerskriuwt dan wurdt it op den doer 

as wier oernommen. Spitigernôch wurdt der gjin bewiis 

by levere. It liket ek net sa oannimlik. Tytsjerk en 

Midwolda lizze net al te ticht by inoar. No wie Klaas 

earst skipper, je kinne net witte wêr’t hy sa al hinne 

fear. 

Hoe âld Elske wurden is witte wy net. Yn 1649 stie se 

noch yn de ledelist dy’t ds. G. Acronius opsteld hie. 

Tytsjerk hie doe 30 lidmaten. Dêr siet ds. en frou en syn 

mem ek by. Elske wurdt hjir as “Elske Auckes weduwe 

van Claes Auckis” ynskreaun. Ek dat doocht net. 

 

2a-5 Auke Sjoerds (1560-1624) en Antje 

Pieters (1560-?) 

Yn guon stambeammen op ynternet wurde ek de âlden 

fan Klaas Aukes neamd. Dat soene Auke Sjoerds en 

Antje Pieters wêze. Beide soene om en de by 1560 
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berne wêze. Dat is noch foar dat de 80-jierrige oarloch 

dy’t yn 1568 begûn. No is it ferfelende dat der twa Auke 

Sjoerds wiene yn Tytsjerk en Suwâld. De oare wie Auke 

Sjoerds dy’t troude mei Eelkje Halbes Algera. Mar it 

liket der op dat dizze Auke Sjoerds in generaasje jonger 

wie. Ek de famyljebân tusken Auke Sjoerds en Klaas 

Aukes is net hielendal wis. Pieter Nieuwland neamt dy 

relaasje “mogelijk”. Miskien komt der nochris in bewiis. 

No sa mar eefkes. Tagelyk binne dit de fierste foarâlden 

fan Pijtter Sakes.  

2b. De foarâlden fan Wytske Paulus 

Wy geane no troch mei de foarâlden fan Pijtter Sakes 

syn frou Wytske Paulus (VII.6). Earst noch in akkefytsje 

dêr’t Wytske by belutsen wie. Yn augustus 1796 wie 

Wytske der tsjûge fan dat der in pear manlju op in wein 

de Heawei by de Wide Ie lâns riden en lûd “verboden 

oranjeliedjes” songen. Guon tsjûgen seinen dat se ek 

mei har hannen swaaiden. Oaren dy’t op de wei rûnen, 

dêr’t Wytske ien fan wie, en skippers op de boaten 

moasten yn Burgum foar it gerjocht komme. Allegearre 

ferklearen dat se heard hiene dat de mannen songen 

”Al is ons prinsje nog zo klein eenmaal zal hij 

stadhouder zijn”. De grutste “oproerkraaier” Gerrit 

Cornelis fan Sumar waard fêstsetten yn de 

Blokhúspoarte. 

 

Dit spile him ôf yn it twadde jier fan de Bataafske 

Republyk sa’t ús lân doe hjitte. De patriotten hiene de 

steedhâlder it lân útjage en woene no’t se de baas 

wiene neat mear oer Oranje hearre. Har frijheid gie net 

sa fier dat de Oranjeminsken har ferskes sjonge 

mochten. Har eigen fêste gjalp wie ommers “vrijheid, 

gelijkheid en broederschap”, mar dy frijheid wie 

blykber allinne foar har sels bedoeld. Oanhingers fan 

Oranje hearden har oan de patriotten oan te passen op 

“poene” fan in boete of ferbanning.   

VI Paulus Hiddes en Sjoukje Wytses 

De heit fan Wytske, Paulus (Pouwel) Hiddes, is doopt 

op 19 juny 1701 yn (Garyp) mar dat kin ek Sumar west 

ha omdat yn dy tiid Garyp, Earnewâld en Sumar ien 

tsjerklike gemeente wie. In pear jier letter (13 jan. 

1706) stiet by syn broer Geert  dat dy doopt is yn 

Sumar. Paulus trout op 4 april 1728 mei Sjoukje 

Wietzes. Beide komme se fan Sumar, mar dat soe ek 

fan de “Tieke” wêze kinne omdat it stik ten noarden fan 

de Skieding (Susterwei) fan âlds by Sumar hearde. Dy 

ferûnderstelling is net sa frjemd omdat Pieter 

Nieuwland oer  Paulus syn heit opskriuwt: “boer te 

Suameer op de Tieke”. 

Paulus wie ek tsjerkfâd yn 1733 (P. Nieuwland). Yn 1744 

by de folkstelling wurdt troch Paulus f 7 tasein. As 

taljochting op it wurdsje “tasein”: yn it begjin fan de 

fjirtiger jierren fan de 18e iuw foelen de 

havenynkomsten tsjin omdat dy foar de measte 

skippers te heech wiene. It stûke wat mei de ekonomy. 

De saneamde Gouden Iuw begûn op syn lêste skonken 

te rinnen en feesykte en mislearre opbringsten fan it 

lân makken it der net better op. De Steaten fan Fryslân 

koene de havenjilden wol nei ûnderen bringe mar dan 

moasten dêr oare ynkomsten foar oer stean. It wie 

noch yn de tiid (foar de Frânske tiid) dat alle gewesten 

yn de 7-Feriene Nederlannen har eigen belesting 

fêststelle en ynbarre koene. As kompensaasje foar de 

havenjilden hiene se yn Ljouwert betocht dat der fan 

alle húshâldens yn Fryslân yn 1744 in frijwillige (dêrom: 

tasein) bydrage as belesting frege wurde moast. Fan 

alle húshâldingen waard it haad fan de húshâlding 
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opskreaun en dêr achter it tal persoanen yn de 

húshâlding en dêr achter at se “fermogend, “insolvent” 

of “gealimenteerd” wiene en as lêste it bedrach dat se 

taseine as ferfangende belêsting. Yn de ôfbylding 

Quotisatie 1744 is in stikje út it kasboek fan Sumar 

oernommen. Paulus stiet op fjouwer nei de ûnderste. 

Der binne sân persoanen yn de húshâlding, njonken 

Poules (hjir mei in o skreaun) en Sjoukje wiene dat 

nei alle gedachten 4 bern. Fergelykje  wy de 

tasizzing fan Poulus fan £ 7 (carolus gûnen) mei de 

oare 94 húshâldingen yn Sumar dan blykt dat 

Poulus by de 12,5% heechste betellers te sitten. 

Dat seit wat oer de wolstân fan Poules en Sjoukje. 

Acht seinen mear as £ 7 ta en fjouwer likefolle as 

Poulus (£7). Trettjin húshâldingen wiene 

“ynsolvent” (net by steat om te beteljen) en seis 

“gealimenteerd” (krigen bystân fan de diakonij). 

Yn 1749 wenje Paulus en Sjoukje earst noch yn 

Sumar mar yn desimber fan dat jier binne se 

ferhuze nei De Pein. Paulus wurdt in “gemeen boer” 

neamd (gemeen=gewoan). Hy wurdt oanslein foar 

£ 43;3. Der binne njonken heit en mem Paulus en 

Sjoukje 4 bern yn ‘e hûs. Om wer eefkes de ferliking 

te meitsjen: Der wiene yn Tytsjerksteradiel inkelden 

dy’t mear as £ 200 betellen en oaren dy’t mar £  1 

skuldich wiene of as se alimenteerd wiene hielendal 

neat. Skoalmasters sieten yn ‘e buert fan £ 20, mar 

de “schooldienaar en organist” Gerryt Rinsma yn 

Burgum moast £ 63 betelje. It makke wol wat út 

wêr’t jo skoalmaster wiene. In “seer welgestelt boer’ 

(Gerryt Reitsma) waard oanslein foar £ 77. In 

stamheit fan de Van der Bij’s dy’t timmerman wie yn 

Garyp, Harmen Alles, stie yn ‘e boeken foar £ 28 

wylst syn skoanmem “Teunis Harmens weduwe”, 

as welgestelde boerinne in oanslach fan  £ 57 krige. 

Alles mei inoar kinne wy stelle dat Paulus Hiddes 

net by de ryksten hearde mar him dochs wol 

aardich rêde koe en net yn earmoede libje hoegde. 

Paulus en Sjoukje binne troud 4 april 1728. Beide 

komme se fan Sumar. Earder is opmurken dat 

Paulus en Sjoukje fjouwer bern yn ‘e hûs hiene. Der 

wie earst in Tjeerd kommen dy’t op 30 jannewaris 

1729 doopt is. Hy moat al jong stoarn wêze omdat 

op 29 sept. 1732 wer in Tjeerd doopt wurdt. Dêr 

tusken yn wie der in Trijntje doopt op 31 desimber 

1730. Nei de twadde Tjeerd komt in Ykje (15 maaie 

1735) en Hidde (1737). As lêste ús foarâlder VII.6 

Wytske (1742). Pieter Nieuwland set in fraachteken 

by har namme omdat der gjin streekrjocht bewiis is, 

mar it leit wol yn de reden dat sy nei har pake fan 

memmekant neamd is. 

Wytske har heit en mem, Paulus Hiddes en Sjoukje 

Wytses, binne yn de santiger jierren fan de 18e iuw 

ferstoarn. Paulus syn stjerdatum witte wy net krekt 

mar it moat yn 1778 west ha en Sjoukje is stoarn yn 

1769. Ut Alle Friezen helle ik: “Post 5 - In 1753 

hoofdbewoner, ingekomen van Opeinde, Sm. In 

1778 overleden - Opm.: 1757: bezit geen £ 600; 

1759: zoon en dochter dienen; 1769: vrouw 

overleden”. Sa te sjen is it net goed gien mei Paulus 

syn buorkjen. Hat hy ek lêst hân fan de feepest?  

Wy geane net fierder yn op de bruorren en susters 

fan Wytske, útsein Hidde. Hy wie berne yn 1737 en 

ek boer op de Tieke (troud mei Ytje Eintes) . Miskien 

hat er de pleats fan syn heit wol oernommen. Ek by 

Hidde rinne de saken net sa bêst. Yn alle Friezen 

stiet: “Diversen: Post 6 - In 1783 inwonend, was 

hoofdbewoner - In 1784 gealimenteerd en niet meer 
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vermeld”. Dêr moatte jo wol út op meitsje dat hy 

earm wurden is. Hy is stoarn yn 1797, dus noch foar 

dat elk in achternamme kieze moast. Ik wie benijd 

hokker achternammen syn bern keazen. Alle trije 

jonges (Paulus, Einte en Tjeerd) neame har De 

Jong. Opfallend wie noch dat de earste fjouwer 

bern fan Hidde en Ytje tagelyk doopt binne yn 1776.  

Oant no ta ha wy it benammen hân oer Wytske har 

heit Paulus, mar der is ek wol wat oer har mem 

Sjoukje Wytses te fertellen. Sjoukje is doopt op 14 

jannewaris 1703, berne op de Tieke en doopt yn de 

tsjerke fan Eastermar. Dat sil dan op it Heechsân 

west ha. Fan dy tsjerke stiet no allinne noch de toer, 

mar mei tank oan Jacobus Stellingwerf syn 

tekening fan 1721 witte wy noch hoe’t de tsjerke der 

út seach. Dy tekening is dus makke krekt foar dat 

Sjoukje dêr doopt is. Dy tsjerke is healwei de 19e 

iuw ôfbrutsen omdat er hast yn inoar sakke. 

Opfallend is dat de beide klokken net yn de toer 

hingje mar dat der in klokkestoel foar stie. Miskien 

wie de toer te wrak foar twa swiere klokken en 

opfallend is ek dat Stellingwerf der gjin galmgatten 

yn tekene hat wylst dy yn de toer sa’t dy der no by 

stiet wol yn sitte. In hiele oare fraach is werom 

Sjoukje yn Eastermar doopt is en net yn Sumar. De 

Tieke hearde tsjerklik ûnder Sûmar (griene pylk). 

Der stiet op de kaart fan Schotanus fan 1718 

(Sjoukje wie doe in jongfaam) Sumeerder Tieke. No 

wie de ôfstân nei Eastermar hast itselde as nei 

Sumar. In ferklearring soe wêze kinne dat har heit 

em mem earder yn Eastermar wenne ha. Op 17 

augustus 1683 stiet: “van Garijp of Zuamijr Wijtse 

Riensks en Ijsck Willems” 

Sjoukje wie dus ien fan Wytse Rienks en Ykje 

Willems. Se wiene troud op 1 septimber 1682, hy 

kaam fan Eastermar en sy fan Sumar. Dat se hast 

in jier letter nei Wytse syn wenplak Eastermar 

werom geane soe der op wize kinne dat se mar 

tydlik yn Garyp of Sumar (dat wie ien tsjerklike 

gemeente) wenne ha. Yn Eastermar wennen se yn 

1685 “op de wal”. Dêrnei moatte se op de Tieke 

bedarre wêze. Dat soe wolris yn de maitiid fan 1701 

wêze kinnen ha omdat se op 12 maaie fan dat jier 
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yn Eastermar útskreaun binne nei Garyp/Sumar en 

de Tieke foel ûnder Sumar. Yn de samling fan 

Pieter Nieuwland  stiet dat Sjoukje (de oare kear 

Sioukie) doopt is yn Eastermar en op in oar plak dat 

se doopt is yn Sumar en dat past better by it wenjen 

op ‘e Tieke. Dat lêste wol my wol oan. Alle oare sân 

bern sille wol op it Heechsân doopt wêze. 

Oer de mem fan Sjoukje Wytses, Yckje, is noch 

bekend dat hja nei it ferstjerren fan Wytse,  Sjoukje 

har heit, foar de twadde kear troude mei Eise 

Hendriks fan Sumar op 30 maart 1710. Yckje wie 

neffens Nieuwland wierskynlik in dochter fan  

Willem Arends (* 1632) en Jetske Lieuwes (* 

1635-1658). It liket der op dat sy iennichst bern wie. 

Har heit en mem trouden op 28 febrewaris 1658 en 

datselde jier is Yckje berne en is har mem stoarn 

(yn de kream?). Willem Aerns (Arends) keapet yn 

1684 fiif pûnsmiet mieden yn de “Warvheenen” op 

de Tieke foar £ 375. De warren wiene lange stripen 

lân dêr’t allinne gers op waaksje woe en in grut part 

fan it jier ûnder wetter stie, healân dus. By it 

turfgraven waard op dy smelle stripen de turf te 

drûgjen setten. Eins soene je it lêze moatte as 

Warfeanen.  

Jetske Lieuwes wie in dochter fan Lieuwe Pyters 

en Yckje Fockes Idsma (Ytsma). Se binne midden 

yn de 80-jierrige oarloch berne om en de by 1600 

hinne. De stambeam giet sa noch in hiel stik troch, 

sa no en dan wikseljend fan mem nei heit (soan of 

dochter). As je guon stambeammen op ynternet 

leauwe meie dan soene je op it lêst útkomme by 

Sjuck van Martena yn de 11e iuw. Guon Martena’s 

ha mei west op krústocht nei Palestina. 

Dat ha ik net ûndersocht. It is in aparte stúdzje dêr’t 

ik my letter noch wolris yn ferdjipje wol. In lyts 

priuwke (yn blau) fan de ferbining nei de Martena’s 
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fan Koarnjum stiet hjirûnder, te begjinnen by Pyter 

Sakes en Wytske Paulus. Dat hja de foarâlden 

binne fan ús oerbeppe, Sytske Paulusma, is wol 

wis. Mar nei Wytske is it ferhaal ûnwis. Op de 

folgjende side (foargeslacht Sjoukje Wytzes) itselde 

mei wat mear fertûkingen. 
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  Rienk 
Jans 
*1623 

  Foargeslacht Sjoukje Wietzes    

 Wietze 
Rienks  
* 1654 

          

  Hiltje 
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    Alle 
Arends 
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   Aernt 
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*1508 

     

  Willem 
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  Minnert  
Bennes 
*1545 

 Auckje 
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1476 
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   Iekje 
Willems 
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  Rienk W 
Ydsma 
*1410 

 Tjaerdt 
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Wietzes 
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       Aelcke R 
Ytsma 
*1445 
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Martena 
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    Pijter 
Minnert
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  Aelthie 
Itsma 
*1469 

 Wyts 
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borg 
*1420 

Alydt 
Hunning
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Upcko 
Hunnun
ga 
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      Siurdt A 
Ydsma 
*1520 

 Foop 
Eisma 
*1445  

  Weya T 
Poptada 
*1355 

 Yckje 
Willems 
*1656 

 Lieuwe 
Pijters 
*1605 

 Engel 
Sjoerds 
Idsma 
*1548 

  Botte 
Deeghes 
Grttinge 
*1486 

DeghaG
rottinga 
*1440 

Wijdt 
Grotting
e *1410 

 

       Folcke B 
Grotting
a *1491 

    

      Anna F 
Gratinga 
*1523 

 
 

Grotting 
*1468 

   

       Auckje 
Gratinge
a *1498 

    

     Kornelis 
Baartes 
*1533 

      

  Jetske 
Lieuwes 
*1635 

 Trijntje 
Kornelis 
*1578 

       

     Metje 
Kornelis 
*1535 

      

    Fokke 
Gerks 
Ydsma 
*1568 

Gerck 
Rompts 
Idsma 
*1535 

      

   Yckje 
Fokkes 
Ytsma 
*1600 

  
? 

      

    Sytske 
Alles 

*1567 
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V Hidde Paulus en Trijntje Hendriks 

Hoewol’t der noch hiel wat nijsgjirrichs is te 

ûndersykjen nei de foarâlden fan Wytske Paulus 

har mem, Sjoukje Wytzes, geane wy no fierder mei 

de âlden fan har heit, Paulus Hiddes (sjoch it 

skema). De bertedata steane der by omdat troch 

alle Paulus Hiddess(en) en Hidde Paulus(sen) jo 

maklik de tried kwyt reitsje. It giet dan om it 

foargeslacht fan V Hidde Paulus.  

 

Hidde Paulus sil om 1675 hinne berne wêze yn 

Garyp en om 1750 hinne ferstoarn yn Sumar 

(Tieke). Hidde hat boer op de Tieke west. Hy wie 

tsjerkfâd en ûntfanger. As er 26 jier is yn 1701 trout 

hy mei Trijntje Hendriks  dy’t ek fan Sumar kaam.  

Trijntje wie berne op 8 july 1679 en dus 22 jier by 

har trouwen. Trijntje is ferstoarn yn 1739 (60 jier 

âld). Sy soe in dochter fan Hendriks Harts (*1633 

– ƚ nei 1682) en Bauck Minses (*1637 – ƚ1680) 

wêze, mar it echte bewiis dêrfan ha ik net fûn.   Yn 

datselde jier (1701) wurdt soan Paulus berne (VI 

Paulus Hiddes), dy’t hjir foar beskreaun is. Op 3 

jan 1706 komt der noch in soan: Geert, dy’t letter ek 

boer wurdt op de Tieke. Der moat yn 1704 ek noch 

in famke te wrâld kommen wêze.Trijntje ferstjert yn 

1639 en is dan hast 60 jier. Alve jier letter (1650) 

rekket ek Hidde wei.  Hy is dan 75 jier. 

IV Paulus Hiddes en Ttjitske Jans 

De heit en mem fan Hidde wiene Paulus en Tjitske. 

Paulus moat om 1630 hinne berne wêze yn Garyp. 

Hy trout mei Tjitske (Tziets) Jans fan de Tieke yn 

maart fan 1655. Yn 1675 komme we it earste bern 

tsjin: Hidde. Paulus en Tsjits wiene doe al 20 jier 

troud. It is mooglik dat dochter Maaike al earder 

kommen wie. Hja troud op 3 maart 1695 yn Garyp 

mei Pieter Teyes. Nieuwland tinkt dat der ek noch 

in Jan west hat.  Omdat dy op 16 april 1677 yn 

Hurdegaryp trout mei in Marij Binnes. Yn dat gefal 

moat hy rillegau berne wêze nei 1655 doe’t Paulus 

en Tsjitske trouden. Dizze Jan Hiddes wie boer yn 

Tytsjerk (stimkohier: 1698 brûkt Tietjerk 25). 

III Hidde Paulus en Wytske Martens 

Hidde wie in soan fan Paulus Hiddes en Ybeltje 

Sytses. Hidde wie mr. (meester) kûper yn Garyp. 

Hy trout mei Wytske Martens yn 1651. Har bern 

binne: Paulus, *1630,  Hendrik, doopt yn Sumar op 

23 aug. 1635, Ybeltje of Ibell, doopt yn Sumar op 

3 maart 1638 en Tjimkje of Tjemck, doopt yn 

Garyp 8 maart 1650. Dat guon bern yn Sumar en 

oaren yn Garyp doopt binne komt omdat Sumar en 

Garyp mei Earnewâld ien gemeente foarmen.  

Hidde en syn frou ferkeapje yn 1647 in hûs mei de 

beammen en de “plantagie” (tún) yn Garyp foar “ƒ 

503 en 2 halve rijksdaalders propijn”. (in propijn wie 

in geskink of in foarm fan belesting foar de steaten). 
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De akte is registrearre op 21 jannewaris 1649. Dy 

akte is nijsgjirrich omdat dy oanjout wêr’t Hidde en 

Wytske wenne ha: “staande in de gebuurte van 

Garijp, hebbende Eelcke Tiepckes ten oosten, 

Hidde Pouwels ten westen, de hereweg ten zuiden, 

het kerkpad ten noorden”. Op de útsnede fan it 

kaartsje fan Schotanus fan 1718 hjirfoar (dus mear 

as 60 jier nei de neamde keap) is mei in bytsje 

goede wil it wurd “voetpad” te ûnderskieden. 

Neffens de omskriuwing moat it neamde hûs krekt 

yn de hokse fan it tsjerkepaad en de Hearrewei 

stien ha (krekt boppe de giele pylk). Hidde en 

Wytske ha der neffens de beskriuwing neist wenne. 

Wat yn de akte de Hearrewei neamd wurdt hjit no 

Greate Buorren mar it Tsjerkepaad hat  (gelokkich) 

noch deselde namme. As bern fûn ik dat altyd in 

nijsgjirrich en smûk paadsje as wy by Gjert-om en 

Fintsje-muoi (in suster fan beppe Jetske) op besite 

wiene. Se wennen deun by de tsjerke yn it twadde 

húske oan de Lytse Buorren. Dat húske sit no fêst 

oan it hûs dat yn de bocht fan Lytse Buorren en 

Tsjerkepaad stiet. 

 

 

 

 

 

 

II Pouwels Hiddes en Ybeltje Sietzes 

Pouwels Hiddes (PAULUS HIDDES) is om 1575 

hinne berne yn Ljouwert en ferstoarn yn Burgum yn 

1626. Neffens Nieuwland is hy nei alle gedachten 

in soan fan Hidde Paulus en Cely Jansdr. 

Pouwels trout mei Ybeltje Sytzes. In troudatum is 

net bekend mar wol witte wy dat se twa bern krije: 

III Hidde en Lutske. Paulus wie earst skuonmakker 

yn Dokkum en letter herbergier, wierskynlik yn De 

Volle Hand, mar doe wie Ybeltje al stoarn, want op 

11 augustus 1612 trout Pouwels mei Beertje 

(Baerte) Jans fan Burgum.   

Soan Hidde (fan mem Ybeltje) is hjirfoar al 

beskreaun. Lutske trout yn Snits op 23 febrewaris 

1622 mei Dirck Albertsz. It liket wol oannimlik dat 

Dirk in soan is fan Albert Dirkszn dy’t op 19 

novimber1603 yn it Burgerboek fan Snits ynskreaun 

wurdt as mr. sjirurgyn nei’t hy de gelofte ôflein hie.  

Dizze Albert is ôfkomstich fan Inkhuzen. 

 

De namme fan sjirurgyn is deftich mar je moatte net 

te heech by har opsjen. In trepke heger stie de arts 

mei in universitêre oplieding. De sjirurgyn wie in 

bybaantsje fan de barbier (skearder en knipper). It 

is moai werjûn yn it skilderij fan Egbert van 

Heemskerck I út 1665. Op de eftergrûn is de feint 

immen oan it skearen wylst de baas sels in oaren 

ferbynt. De sjirurgyn wie foar it it lytsere wurk. 

It jonge stel (Albert en Lutske) skynt him nei wenjen 

te setten yn Hurdegaryp. Pieter Nieuwland meldt: 

“01-04-1622 Aggaeus Nicolai, notaris publicus te 

Leeuwarden, als "curator ad certos actus" over 

Dirck Alberts en Luts Pouwelsdr, el. te Sneek, 

verklaart ƒ 945 schuldig te zijn aan Heyne 

Freercks en Elisabeth Albertsdr, el. te Hardegarijp, 

wegens koop van de huizinge en het kleinhuis, door 
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Heyne voornoemd bewoond en gebruikt, waarop 

Agge heden het niaer verzocht en bekomen heeft;  

Yn de gearfetting fan it stikje tekst komt it wurd 

“niaer” foar. Dat skynt noch in oerbliuwsel te wêzen 

út it âld Germaanske rjocht, noch fan foar de 

Romeinske tiid dat him oant de Frânske tiid (1800) 

hanthavene hat. It hâldt yn dat de famylje en 

somtiids ek de neiste buorlju rjocht hiene op de 

earste keap. Dirck en Luts (yn Snits neamden se 

har Lotz) begjinne dêr yn Hurdegaryp mei in 

herberch. It siet by Luts yn de famylje. Blykber ha 

se net alle jild hân want op 1 maaie1622 litte Derck 

Alberts en Luts Poulusdr fêstlizze dat se ƒ 100 

skuldich binne oan “onze moeder Anna Alberts (= 

Anna Heresdr wed. fan Albert Dirksz, de sjirurgyn)”.  

Durk hat net lang fan syn herberch yn Hurdegaryp 

genietsje kinnen. Twa jier letter (25 maart 1624) 

libbet er al net mear. Dan is der in registraasje van 

“een overeenkomst tussen de erfgenamen van wl. 

Dirck Albertsz: Antie Herisdr (is syn mem, JvdB); 

Heere Alberts; Jid Albertsdr, gehuwd met Oene 

Hanckis; Lijsbeth Albertsdr, gehuwd met Heyne 

Freercks, en Heyne voornoemd als curator over 

Jacob Albertsz, ter ene zijde, en Luts Pouwelsdr, 

weduwe van Dirck Albertsz, geassisteerd met haar 

vader Pouwels Hiddis, ter andere zijde; Luts zal de 

erven uitkopen voor ƒ 225, waarvan ƒ 25 zal 

berusten onder Beerte Jansdr (de stiefmem fan 

Lutske, JvdB), de vrouw van Pouwels Hiddis, 

wegens geleverde diensten; Luts moet bovendien 

de erven ƒ 645 betalen, op termijnen” (collectie 

Pieter Nieuwland). De opmerksume lêzer sil sjoen 

ha dat út dit stikje opmakke wurde kin dat Dirk 

Albertz in sweager wie fan Heine Freerks. Dirk hie 

de herberch yn Hurdegaryp dus kocht fan Heine. Je 

kinne der fierder út opmeitsje dat Durk en Luts jild 

liend hiene by de famylje, miskien it measte by de 

mem fan Durk dy’t widdo wie, want Dirk sil wol de 

âldste west ha omdat de twadde soan meastal nei 

de heit fan memmekant neamd waard. Yn dit gefal: 

Heere). Luts moat al rillegau wer troud wêze mei 

Marten Andriesz. want in jier letter op 14 april 1625 

tekenet Luts mei Marten as “herbergier” yn 

Hurdegaryp in skuldbekentenis dat sy foar ƒ 238 yn 

it kryt stiet by “Anne Tiallisz en Pytrick Hartsdr, el. 

(=echtelieden) te Ryptsjerk”.  

Ek yn 1625 komme Marten en Lutske yn de akten 

foar as “Jan Bothesz en Aeths Govertsdr, el. te 

Hardegarijp, verklaren ƒ 50 schuldig te zijn aan 

Marten Andriesz en Luts Paulusdr, el. aldaar, 

wegens verteringen en "coop van dongh". 

 Op 7 april 1626 blike der noch âlde skulden iepen 

te stean. Marten en Luts blike  “£ 371-10 schuldig 

(te) zijn aan de hopman Jan Roelffsz, brouwer, en 

Aeltje Lambertsdr, el. te Leeuwarden, wegens 

geleverde bieren, deels door Lods en haar eerste 

man Dirck Albertsz ontvangen en deels door deze 

el. debiteuren; onderpand: huizinge c.a. te 

Hardegarijp”.  It gie hjir om in skuld dy’t Luts har 

earste man makke hie. 

Op 10 febrewaris 1629 ha Marten en Luts in hûs 

ferkocht oan “Jan Botes en Eerdts Goversdr, el. te 

Hardegarijp, (zij) verklaren ƒ 702 schuldig te zijn 

aan Marten Andries en Luts Pouuels, el. te 

Hardegarijp, wegens koop van een huizinge 

aldaar”. Dat moat hast wol har herberg yn 

Hurdegaryp wêze. De keappriis is wat leger as dêr’t 

se it earder foar kochten. Twa jier letter wenje 

Marten en Luts yn Burgum neffens de skuldakte fan 

25 septimber 1631: “Marten Andriesz en Lutz 

Pouwelsdr, el. (herbergiers) te Bergum, verklaren 

£ 100 schuldig te zijn aan Goytjen Piers, brouwer 

te Leeuwarden, en Jitjen Gerrytsdr, el., onder 

meer wegens afrekening van geleverde bieren (£ 

50); de debiteuren zijn verplicht, hun bier van de 

crediteuren af te nemen”.  Marten en Luts sitte yn 

‘e tange fan de bierleverânsier. 

Hoewol it net neamd wurdt soene Marten en Luts 

wolris de herberch fan Luts har ferstoarne heit 

Pouwel en har styfmem Beerte oernommen ha 

kinne. Pouwel Hiddes wie stoarn yn april 1626. 

Miskien hat Beertte noch in skofte de herberch 

oanholden en ha Marten en Luts De Volle Hand 

dêrnei oernommen. Se ferkochten ommers in hûs 

yn Hurdegaryp. Dat koe wolris har herberch west 

ha mar wis is dat net omdat der ek sprake is fan in 
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sate en lannen dêr’t de bruorren fan Marten (Pieter 

Andriesz. en Jacob Andryesz) yn desimber 1627 it 

niaerrjocht fan fêstlizze. Hja ferklearje “£ 100 tegen 

7% rente schuldig te zijn aan dr. Nicolaes Nicolay, 

advocaat voor het Hof van Friesland; met het geld 

willen zij het niaar leggen op 1/15 van zekere zate 

lands, met de huizinge, staande en gelegen te 

Hardegarijp, door Heyne Freercxz cum uxore 

gekocht van onze broeder Marten Andriesz; 

onderpand: het geniaarde, alsmede de 1/15 van die 

zate en landen die ons repectievelijk toebehoort” 

(Pieter Nieuwland). Mar dit bliuwt spekulaasje omdat 

der gjin bewiis foar is. Dat in herberch ek buorkerij 

hie wie doe net sa frjemd. 

De herberch yn Burgum dêr’t it hjir om giet hjitte nei 

alle gedachten De Volle Hand. Dy Volle Hand stiet 

al op de kaart fan Schotanus fan 1718. Op de kaart 

fan 1664 stie hy net oanjûn mar blykber hat hy der 

doe wol west want op 7 april fan 1623 tekent 

Pouwels Hiddes (de heit fan Luts Pouwels) in 

skuldbekentenis fan f 600 foar bier dat er ynslein hie 

by Wybe Arians, biersteker yn Ljouwert. Pouwels 

en Beertje tekenje dy akte yn  

Je kenne der hast wol wis fan wêze dat it yn de 

eigen herberch fan Pouwels en Beertje wie. 

Oan it kaartsje yn de Schotanusatlas is net te sjen 

wêr’t de herberch krekt stie. Op de atlas fan Eekhof 

út 1849-1859 liket it plak wat dúdliker oanjûn te 

wêzen. It liket wol dat it giet om it earste hûs oan de 

linkerkant as je de buorren út it easten wei ynride.   

Op de kadastrale kaart fan 1832 steane de 

eigeners.  

Yn It earste lytse hús siet in bakker. It twadde en 

trêde wie eigendom fan de famylje Haisma. De 

namme Volle Hand komt net foar en ek gjin 

namme fan in eigener dy’t in ljochtsje iepenet. Wat 

opfalt is dat oan de oare kant fan de wei (boppe it 

wurdsje “de”) op Schotanus syn kaart gjin hûs stiet 

en op de kadastrale kaart wol mei de namme fan 

de eigener (Fokke Cornelis Gaikema) yn it 

ynformaasjepaniel. Yn de âlde kranten is ek net 

gewaar te wurde oft ien fan de pleatsen yn hannen 

kommen is fan de famylje Van der Veen. Ik hâld it 

der op dat de Volle Hand oan de Noardkant fan de 

Schoolstraat (ek wol ‘Oosteinde van ’t gebuurte’ 

neamd) stie. Letter hjitte de kapperssaak fan 

Hoekstra De Volle Hand. It soe wol it selde plak 

wêze kinne.  

Der is noch in âlde foto fan De Volle Hand dêr’t de  
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herbergier Hidde Jacobs van der Veen op stiet mei 

syn frou Frootje en dochter Wytske. 

Yn de 19e iuw is de herberch noch regelmjittich yn it 

nijs as plak dêr’t boelguod hâlden wurdt en ek mei 

feesterijen en de jierlikse Burgummermerke hat de 

herberch in funksje. It wie ek it plak dêr’t je hynders, 

sjezen en letter fytsen stalle koene (sjoch it 

advertinsje fan 1880). De herberch wie doe al yn 

hannen fan Hidde Jacobs van der Veen. Dizze man 

wie tagelyk ek timmerman. Syn heit Jacob Ouwes 

van  der Veen wie skipper yn Garyp en hie dêr ek 

in herberch.  

It soe wolris wêze kinne dat de herberch foardat 

Hidde der yn kaam brûkt waard troch Hidde syn 

mem Jacoba Hiddes Korenstra (ek wol: Koornstra) 

yn gebrûk wie. De heit en mem fan Hidde hiene 

foardat se yn 1842 de lapen gear smiten, beide 

earder troud west. Jacoba kaam fan Sleat en kaam 

út in boargerlike húshâlding dy’t har finansjeel goed 

rêde koene. Ek har man siet aardich yn it jild en 

ûnreplik guod. Jacoba wurdt yn kranten faak 

“herbergiersche” neamd. Sa hiene se lang twa 

herbergen: Jacob van der Veen yn Garyp en syn 

frou Jacoba yn Burgum. Jacob syn twadde frou 

(Jacoba wie syn trêde frou), Trijntje Harings Roorda 

hie in herberch anneks bakkerij yn Suwâld.  

Wannear’t De Volle Hand troch Van der Veen kocht 

is koe ik net fine. Hy wie earder ferkocht mei in 

advertinsje yn de Ljouwerter Krante út 1789 te sjen. 

Dat it net allinne om in herberch gie mar ek om in 

“heerlijke zathe, met deszelfs Greide, Bouw en 

Miedland, groot ongeveer vijftich Lopenstal, de 

Volle Hand genaamt staande en gelegen onder den 

Dorpe Bergum Thans by Jan Clases cum uxore in 

gebruik”. In lopenstal (Frysk: 'ljippenstal') is 

ûngefear in pûnsmiet (36,75 are). Der hearde by De 

Volle Hand dus 50 pûnsmiet lân. Dat wie dan dochs 

in buorkerij mei sa’n 25 kij. Ik ha net fine kinnen wa’t 

it hiele spul kocht hat. It soe in oanwizing wêze 

kinne om op de earste kadastrale kaart fan 1832 

namme en plak mei inoar te ferbinen. As Jacoba 

ferstjert yn 1885 is Hidde al in skoftke de herbergier. 

Op 3 april 1920 stie yn de krante dat der in ein kaam 

oan de herberch De Volle Hand dy’t op syn minst 

300 jier bestien hie en miskien wol folle langer. 

 

De namme Volle Hand kaam mear foar. Sa wie der 

in pleats yn Grinslân ûnder Loppersum mei dy 

namme. By Dimter (Terwolde) wie ek in herberch 

anneks buorkerij mei deselde namme. Werom dy 

namme freegje je ôf. Hie it de betsjutting dat je dêr 

tige goed fersoarge waarden? 

Werom nei Pouwels Hiddes oan it begjin fan de 

17e iuw dy’t herbergier yn De Volle Hand wurdt. As 

Pouwels yn Burgum komt is hy al troud mei Beertje 

Jans (ond. Gerecht Dokkum 11 aug.1612) fan 

Burgum. Fan syn Dokkumer perioade is neat 

bekend as it soe al wêze moatte dat hy burger fan 

Dokkum wurdt 4 jan. 1609 en skuonmakker wie. Yn 

1616 slute Pouwels en Beertje in oerienkomst mei  

Pijter Ieppes burger fan Dokkum. Sy jouwe 

“cledinge en het silverwerck, welcken tot het 

lichaem van wijlen Ebel Sijtses dr” yn “bewaring” en 

noch 200 car. Gld. Dêrfoar moat Pijter de bern 

(Hidde en Luts) ûnderhâlde en opfiede. As de bern 

folwoeksen binne dan krije de bern it sulverwurk. 

Dêr sit ek in gouden krusifiks fan Ebel by, in teken 

dat de famylje fan Pouwel en Ebel noch Roomsk 

wiene en har net oansluten hiene by de 

Protestanten. Op 22 maaie 1622 binne de bern 

folwoeksen en wurde de skulden fereffene. “Lutske 

Pouwelsdr huysvr. van Dirck Albers bekennen op 

huiden uit handen van Pieter Yeppes ontvangen te 
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hebben de vergulde spaensche cluit  met d'silveren 

lepel. Beertje kriget de “silveren corallen mettet 

crucifex”. Bliuwt oer de fraach werom Pouwels en 

Beertje de bern fan Pouwel en Ebel (1e frou fan 

Pouwel)   net meinommen ha nei Burgum.     

Neidat hy yn Burgum kaam wie Pouwel njonken 

herbergier ek tagelyk “adsistent fan Gerecht 

Tietjerksteradeel”. Dat it net altyd foar de wyn gie 

blykt op 7 april 1623. Pouwels en Beertje tekenje in 

skuldferklearring: 

“Pouwels Hiddis en Beertje Jansdr, el. te Bergum, 

verklaren £ 600 schuldig te zijn aan Wybe Arians, 

biersteker, en Trijntje Cornelisdr Duynen, el. te 

Leeuwarden, onder meer wegens geleverde 

Hollandse bieren; £ 400 zal vrij van rente zijn zolang 

de debiteuren bier van de crediteuren afnemen; van 

het overige moet 7% rente worden betaald en 

voortaan moet het gehaalde bier contant worden 

afgerekend; actum Bergum, in de Volle Hand 

("d'volle handt"); Beertje tekent met letters B.Y.”. 

(Collectie Pieter Nieuwland) 

Pouwels is stoarn yn april 1626, 51 jier âld. Hoe 

lang Beertje libbe hat en hoe âld se wurden is jouwe 

de argiven noch net bleat. 

I Hidde Paulus en Cely Jansdr (X 1583) 

De fierste op te spoaren foarâlden yn de famylje fan 

de Paulusma’s binne Hidde Paulus en Celia Jansdr. 

It iennichst dat wy witte is dat hy yn 1588 “olderman” 

fan it skippersgilde yn Ljouwert wie neffens de 

Quaclappen. Sa’n gilde regele in protte saken foar 

de skippers yn de ûnderhannelingen mei de 

gemeente oer alderhande saken lykas lisplakken, 

iepeningstiden foar brêgen en poarten. As je 

skipper wêze woene hearden jo lid fan it gilde te 

wêzen. Foar alle beroppen wiene der gilden yn de 

midsiuwen. It gilde stelde regleminten op foar de 

leden. Sa waard ek de ûnderlinge konkurrinsje strak 

regele. Se soargen der ek foar dat faklju 

foldwaande bekwaam wiene foar it berop dat se 

keazen hiene. Je koene net earder selsstannich 

ûndernimmer wêze as je net earst in “masterstik” 

makke hiene en goedkarre litten hiene troch de 

oldermannen (it bestjoer) fan it gilde. De klanten 

hiene dan in garânsje dat se mei goede faklju te 

krijen hiene. Ut dy tiid stammet it learling-gesel-

master systeem. As je it fak leare woene dan begûn 

je as learling en as it der wat op like waarden je 

gesel. As je dêrnei mei it masterstik sjen litten hiene 

dat je it fak ûnder de knibbel hiene koene je sels in 

saak begjinne en wiene je “meester” (mr). Wa’t gjin 

master wie mar dochs it fak útoefenen moast dat 

stikem dwaan en dat barde noch wolris op souder. 

Yn dy tiid waard in souder ek wol in beun neamd. 

Wa’t nei de souder flechte wie om dêr klandestyn te 

wurkjen neamden se dêrom in “beunhaas”. Sokke 

lju besochten ûnder de strange regeltsjes út te 

kommen. Mar it gilde hie ek syn foardielen: as jo in 

ûngelok hiene dan sprong it gilde jin by. It wurke 

min of te mear as fersekering. 

Tagelyk soarge it gilde ek foar bystân fan widdo’s 

en wezen. It gilde die ek oan ûntspanning. De beker 

hjir ûnder wie fan it skippersgilde yn Ljouwert en 

waard brûkt as de oldermannen gearkamen. De 

beker mei wyn gie dan rûn en lykas by it nachtmiel 

yn tsjerke naam elk der in slokje út as teken fan 

ferbûnens en freonskip. De ôfbylde beker is fan 

begjin 17e iuw, grutte kâns dat Hidde Pouwels hjir 

noch út dronken hat.  De beker wurdt bewarre yn it 

Skipfeartmuseum yn Snits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.-.-.-.-.-.-. 
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3. De neiteam fan Pijtter Zakes en 

Wietske Paulus 

It begjinpunt fan ús syktocht nei de famylje 

Paulusma begûn by Pijtter Zakes en Wietske 

Paulus. Hja  libben yn de 18e iuw en har bern 

keazen yn 1811 foar de namme Paulusma, yn 

ferskate foarmen. Nei’t wy wat mear te witten kamen 

oer Pijtter en Wietske binne wy yn ‘e kunde kommen 

mei de foarâlden fan Pijtter en Wietske en dus ek mei ús 

eigen foarâlden. Wy binne earst de foarâlden fan Pijtter 

neigien (2a). Dat wiene 5 geslachten (A-E) en dat gie 

werom oant healwei de 16e iuw (it begjin fan de 80-

jierrige oarloch). Doe folgen wy de foarâlden fan 

Wietske (2b). Dat binne seis geslachten (I-VI) en dy rikte 

ek oant healwei de 16e iuw. De namme Paulus is de 

reade tried: Wietske Paulus is staach VII mei Paulus. 

Wy geane no fierder mei de neiteam fan Pijtter en 

Wietske. Fan de âldste ôf: Sake, Paulus, Bartele en 

Sjouke.  Oer har suster Neeltje is hjirfoar al skreaun. 

VIII.1 Sake Pieters Paulusma  

Sake Pieters (1768-!839) hat twa kear troud west. 

Mei syn earste frou Jeltje Willems krige hy trije bern: 

- IX.1 Sjoukje (1798 – 1875). Sy trout mei 

Jacob Sjoerds Wagenaar. 

- IX.2 Pieter (1802 – 1832)  

- IX.3 Willem (1804 – 1857). 

Mem Jeltje ferstjert op 27 maaie 1807. Sake is dan acht 

jier widner en trout op 6 oktober 1815 mei de 15 jier 

jongere Joukje Klazes Bruinsma (1783 – 1865). Sake 

en Joukje krije dan noch fjouwer bern. Sake en Joukje 

wiene foar har trouwen ek  al wiis mei inoar want 

oardel jier foar har trouwen krije se al in bern op 2 april 

1814:  

- IX.4 Wytske (1814 – 1890) 

- IX.5 Klaas (1817 – 1882) 

- IX.6 Paulus (1819 – 1885) 

- IX.7 Jeltje (1825 – 1877) 

IX-2 Pieter Sakes is út de earste team en hat net troud 

west. Hy is ferstoarn op 29 jierrige leeftiid yn Breda. 

Op it gemeentehûs yn Burgum komt op 28 maaie 1832 

in “doodsekstract” fan de gemeente Breda dat Pieter 

Sakes “soldaat bij de Kompagnie Hospitaal Soldaten” 

op 12 maart 1832 ferstoarn is yn de “Garnizoens 

ziekenzaal”. 

 

Pieter wie ramplesant (ferfanger) foar Franciscus 

Sakes Anthonides, skippersfeint fan Damwâld, dy’t as 

nûmer 27 yn 1830 ynlotte wie om yn tsjinst te gean. 

Kening Willem I hie in protte soldaten nedich om de 

opstannige Belgen ûnder de tomme te hâlden 

(Tiendagse Veldtocht). Der is in akte by de notaris fan 

opmakke fan de plakferfanging op 27 april 1830. As 

beleanning soe Pieter f 325 krije as hy de tsjinst fan 

Fransiscus “volledig vervangen” hie. Yn it foar waard 

f25 yn de kas fan it legerûnderdiel fan Pieter stoarten 

en hy krige 4% rinte oer de f 300 it jier. Pieter hat net 

de hiele tsjinsttiid folmakke want hy tekene foar fiif 

jier mar ferstoar al nei twa jier. Nei in skoftke sykjen 

fûn ik syn ynskriuwing yn it “Militaire stamboek 

Compagnie Hospitaal Soldaten” op side 28. 

 

Yn dat stamboek steane de âlden fan Pieter neamd en 

syn wenplak en berop (hjir: Burgum en arbeider). Der 

stiet ek in omskriuwing fan syn ferskining. Pieter hie in 

rûne holle mei in hege foarholle, blauwe eagen, in 

“ordinaire” (gewoane) noas, in lytse mûle, in rûn kin 
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mei blond hier en wynbrauwen. Hy hie in “geprint(?) 

op de rjochter earm. Pieter syn lingte stiet der ek by. 

Hy wie “1 el (=69,2cm), 6 palmen (=6X9,6cm), 6 

duimen (=6X2,6cm) en 2 strepen (=2X1mm)”. As je dat 

útrekkenje dan kom je op krapoan 1,44 m. It is net 

hielendal wis dat it sa is omdat de maten fan plak ta 

plak ferskille koene. Wol wis is dat hy net al te lang wie. 

Miskien ek in reden dat hy letter hospik waard by it 

garnizoen artillery. Opfallend is dat se yn it leger noch 

mei de âlde maten metten. Yn 1820 moasten dy by 

wet plak meitsje foar it metrike stelsel.  

It ferrin fan Pieter syn tsjinsttiid is fêstlein yn it 

stamboek. Hy is op 12 maaie 1830 begûn as soldaat yn 

it “mobiele leger bij gelegenheid van de opstand in 

België”. Dêrnei is er in pear kear fan funksje feroare: 

 

Je soene ek graach witte wolle wêr’t Pieter oan stoarn 

is, mar dat stiet der spitigernôch net by fermeld. Koart 

en saaklik: 

 

Meastal waard in ramplesant ynhierd troch rikere 

minsken. Je ferwachtsje dat net fan in skippersfeint, 

mar yn de famylje siet wol mear jild en oft hy echt 

skippersfeint wie ha ik net neisocht. Werom Pieter 

ramplesant waard is wol te begripen. As boerefeint 

wie de fertsjinste leech en it gie net goed mei de 

ynkomsten út de lânbouprodukten. Earst wiene der al 

de grutte oerstreamingen yn 1825 dy’t de boerestân 

hiel wat jild koste en dêrnei daalden de prizen fan 

molke en granen. Jan Piebenga omskriuwt de tiid fan 

1830 yn Wekkers mank sliepend folk: “De wetterfloed 

fan 1825, dy't Fryslân skriklik teistere hat, makke de 

sosjale omstannichheden noch minder. It oantinken 

oan de tiden dat in boere-arbeider hjir trije stoeren of 

in dûbeltsje deis fertsjinne en fan jirpels, roggebrea en 

minne kofje libje moast, is hjoed-de-dei noch net 

útstoarn”. It lean wie rom f 50 yn it jier. Yn tsjinst sil it 

net safolle better west ha mar jo hiene as soldaat 

teminsten fêst wurk. De widdo fan in soldaat krige f 52 

yn it jier, neffens it “Regelement”. Yn it gefal fan Pieter 

krige hy jiers f 60 ekstra (f 300 yn fiif jier). As er dan nei 

fiif jier út tsjinst kaam hie hy in aardich sparpotsje, mar 

Pieter hat der sels nea in sint fan sjoen. Postúm hat hy 

noch it Metalen Krús krige foar syn ynset tsjin de 

“opstannige” Belgen. Ek dat hat er sels net sjoen.  

Achternaam Paulusma 
Voorletters P.J. 
Bronverwijzing Nummer toegang: 2.13.13.03, 
inventarisnummer: 518, folionummer: 55 
 

 

Yn de analen stiet P. J. Paulusma. It sil wol in 

skriuwfout wêze want it is eins net mooglik dat der 

noch in P. Paulusma by de genêskundige troepen west 

hat. 

It ferhaal is mei it deadsberjocht fan Pieter Sakes 

Paulusma noch net ôf. Wa is der mei dy f 300 

fuortgien? Is de fergoeding fan de ferfangende 

tsjinstplicht wol betelle? Pieter hat ommers de fiif jier 

net folmeitsje kinnen. En wa hat dat jild dan krigen?  

Dy simmers fan 1832 (27 july) hat op it kantoar fan 

notaris Albarda yn Ljouwert de útbetelling fan de f 300 

plak fûn. De neilittenskip fan Pieter Sakes waard sa 

ferdield: heit Sake en folle broer en suster Willem en 

Sjoukje krigen elk in kwart en de healbruorren en -

susters (Wietske, Klaas, Paulus en Jeltje, bern fan Sake 

en syn twadde frou Joukje Klazes Bruinsma) mei-inoar 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.13.03/inventaris?inventarisnr=518
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.13.03/inventaris?inventarisnr=518
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ek in kwart. Der wie ek f 2,495 rinte mar dat koene je 

fuortstreekje tsjin de kosten fan de notaris. Sa wie der 

in ein kommen oan de 29 jier fan de frijgesel Pieter 

Sakes Paulusma. 

Op de hiemside fan www.friezen-in-de-tiendaagse-

veldtocht.nl/ is ek te finen “Paulusma, Willem Sakes 

geb. Bergum 02.11.1804 z.v. Sake en Jeltje Willems; 1e 

afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in 

garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129”.  

IX.3 Willem Sakes, Pieter syn broer, hie in jier nei 

Pieter syn foarbyld folge en wie ek yn it leger gien. 

Willem wie doe’t er soldaat waard 27 jier en ek noch 

frijgesel. Doe’t er mei grut ferlof gie krige er 

tastimming fan syn kommandant om te trouwen mei 

Maaike Rinses Rinsma (27 nov. 1837).  

Pieter en Willem ha dus beide dielnommen oan de 

“Tiendaagse veldtocht” om de opstannige Belgen 

ûnder de tomme te hâlden. België en Nederlân wiene 

troch de grutte  lannen op it Kongres fan Wenen (1815) 

ta ien lân makke neidat se Napoleon op Elba fêstsetten 

hiene. It soe in sterke buffer wêze tsjin Frankryk. Dat 

stie de nije kening Willem I wol oan. Mar nei in pear 

jier krigen de Belgen hieltyd mear it gefoel dat se der 

wat by hongen. Yn de hegere amten wiene de Belgen 

swier ûnderfertsjintwurdige. It akkordearre net tusken 

it Roomske suden en it protestantske noarden. Ek de 

dominânsje fan it Hollânsk oer it Frânsk holp net mei. 

Dêrby wie de autoritêre regearstyl fan de nije kening 

in boarne fan ergernissen. Al mei al waard de ûnfrede 

yn de simmer fan 1830 stadichoan grutter. Nei de 

útfiering fan de opera De Stomme fan Portici brutsen 

de opstannen út yn Brussel. De Belgen woene los fan 

it noarden. Foar Willem I wie dat it sein om yn te 

gripen want it begûn danich út ‘e klauwen te rinnen yn 

it suden. 

De kening hie al gau yn ‘e gaten dat syn gewoane leger 

it net rêde soe. It wie net bot oefene. Eins wie it in stel 

ûngeregeld. Yn oktober fan 1830 komt hy mei in 

proklamaasje dêr’t hy de âlde skutterijen opropt om 

mei te helpen yn de striid tsjin de Belgen. Ek yn Fryslân 

wurdt der entûsjast op reagearre, teminsten by de 

hegerein. “Dy Belgen moatte in leske leard wurde”, is 

it algemiene tinken. Dan wurde alle skuttersplichtigen 

tusken 25 en 35 jier oproppen foar de militêre tsjinst. 

Dat jilde foar de ûngetrouden en mannen sûnder bern.  

Yn dy leeftiidskategory falle ús Pieter en Willem Sakes 

út Burgum. Se waarden yndield yn de 1e ôfdieling. 

Pieter komt sa as ferfanger yn de Ljouwerter kazerne 

telâne yn it 3e bataljon, 1e kompanjy. Dêr wurde se 

trije kwart jier lang traind foar de oarloch. Wa’t jild 

genôch hie koe in ferfanger betelje lykas dat 20 jier 

earder ek wenst wie yn it Frânske leger, mar der 

melden har ek hiel wat frijwilligers.                                                                                                                                

Yn de simmer fan 1831 sil’t heve. It leger mei as 

oanfierder de lettere kening Willem II moat nei it 

suden.  

“Zij hebben geen politesse, zij slaan met kolven en 

steek met messe” (sizze de Belgen oer de Friezen) 

Pieter Sakes kin earst yn Ljouwert bliuwe wylst de oare 

kompanjonnen al earder (rinnend) de ôfstân nei 

Brabân ôfleine. It ûnderdiel dêr’t Pieter by hearde wie 

neffens Paasman in reserve batterij: “Het 3e bataljon 

van de 1e afdeling van de Mobiele Friese Schutterij 

was echter gelegerd in diverse vestigingen elders in 

ons land en neemt geen deel aan de Tiendaagse 

http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/
http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/
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Veldtocht. De reserve-divisie had tot taak de 

oprukkende linkervleugel van het leger te dekken, te 

zorgen voor de verbindingsdiensten en moest 

bovendien de grenzen van Noord-Brabant 

beschermen. Een onmogelijke taak om dit alles 

gelijktijdig uit te voeren”. 

Op 2 augustus 1832 begjint de fjochterij. Op 12 

augustus komt der al wêr in ein oan de fjildtocht, dy’t 

mar tsien dagen duorre. It ferrin is nei te lêzen op de 

earder neamde hiemside.  Paasma (ǂ 13 febr. 2007 yn 

Burgum) fertelt dêr dat de Fryske skutterij 14 sneuvele 

en 63 ferwûne soldaten hie en dêr efteroan: “Van de 

gewonden overleed een aantal kort na het gevecht of 

later alsnog in een (ambulant) hospitaal”. Us Pieter is 

stoarn op 12 maart yn de sikeboech yn Breda. Soe hy 

by dy 63 heard ha of hie hy in oare krupsje krigen? It 

wie ommers al trijekwart jier nei de fjildtocht. 

Wannear soe de famylje ynljochte wêze? Ut de 

ferhalen witte wy dat de legerlieding dêr net sa krekt 

mei om gie. Hawar, foar de fierdere stambeam fan de 

Paulusma’s spilet dizze Pieter gjin rol omdat hy as 

âldfeint gjin neikommelingen hie.  

De oare bern fan Sake en Jeltje 

Hjirfoar is al de âldste dochter Sjoukje neamd en mei 

wa’t hja troud is: Jacob Wagenaar wie arbeider yn 

Stiens. Der komme 9 bern: Jeltje, Lijsbeth, Sjoerd, 

Sake, Pieter, Jeltje, Uilkje, Harmen, Jeltje. Trije kear in 

Jeltje. De earste twa binne beide mar twa jier wurden. 

De lêste Jeltje trout yn 1871 mei Jehannes van der 

Velde, dy’t by it trouwen in bern (Marten) fan twa 

moannen fan Jeltje erkent. Dizze Marten wie neamd 

nei Jehannes syn heit. Pieter is neamd nei omke Pieter, 

twa jier nei’t dy stoarn wie yn Breda. Omdat hjir de  

namme Paulusma net trochjûn wurdt folgje wy Jeltje 

net net fierder. 

 

De staach fan Sake Pieters 

 

Willem Sakes Paulusma trout mei Maaike Rinses  

Rinsma op 27 nov. 1837 yn Burgum lykas wy hjirfoar 

seagen. Fiif moanne letter komt lytse Sake op ‘e wrâld. 

Der wurde twa Jeltsjes berne. De lêste trout twa kear 

(earst mei Jouke Annes van Asten en de twadde kear 

mei Gerrit Wygers Grijpstra) en beide kearen hat se 

dan al in poppe fan de man dêr’t se mei trout. Troch: 

“Huwelijksakte met legitimatie”, wurdt de erkenning 
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fan it bern dan offisjeel makke. Nei Sake komme der 

noch 6 bern. Dan sjocht it der sa út: 

- X.1 Sake (1838) 

- X.2 Antje (1840) 

- X.3 Jeltje (1843) 

- X.4 Jeltje (1845) 

- X.5 Hendrikje (1849) 

- X.6 Sjoukje (1853) 

- X.7 Rinse (1858) 

Fan dit keppeltsje bern kinne Sake en Rinse de namme 

fierder trochjaan. 

De âldste soan Sake (X.1) trout mei Janke van der 

Meer as hy krekt 27 wurden is. Sân moanne letter krije 

se in dochter Maaike. Sake kin it bern sels net oanjaan 

omdat hy siik is. Twa jier letter komt der in libbenleas 

bern op’e wrâld en twa moanne dêrnei ferstjert Sake 

op sinteklaasdei fan 1867. Omdat hy allinne mar in 

dochter hie giet de namme Paulusma hjir ek net 

fierder. 

De jongste soan fan Willem (IX.3), Rinse (X.7), wurdt 

mar fjirtjin jier, hat fansels net troud west en kin dus 

net soargje dat de namme trochjûn wurdt. De fiif 

dochters fan Willem Sakes koene de namme ek net 

trochjaan en litte wy hjir foar wat se binne. 

De neiteam fan Sake mei syn twadde frou Joukje 

De manlike neikommelingen fan Sake en Joukje binne 

Klaas en Paulus. Klaas (IX.5) trout op 16 maaie 1857  

mei Tsjitske Ruurds de Jong. Klaas is dan al 40 jier en 

Tsjitske 33. Hast fiif moanne letter wurdt de lytse Sake 

(X.8) berne. Hy libbet mar seis dagen. In pear jier letter 

wurdt der wer in jonkje berne en dy kriget ek de 

namme Sake (X.9), nei Klaas syn heit, mar ek dizze 

Sake libbet net lang. Hy wurdt noch gjin twa jier. Nei’t 

der in famke Aaltje (X.10) yn1864 komt wurdt yn 1866 

ek it trêde jonkje Sake (X.11) neamd.  Underwilens is 

Aaltje ek al ferstoarn, noch mar fjouwer jier âld. In 

moanne nei har ferstjerren komt der noch in Aaltje. Dy 

sil trouwe en is it iennige bern dat oerbliuwt want de 

lêste Sake wurdt ek mar trije jier. Dat sil in grutte druk 

op de húshâlding lein ha. Tjitske, Klaas syn frou, stoar 

yn 1908 en oerlibbe har man en al har bern. Fan Klaas 

syn neikommelingen jout net ien de namme troch. 

De jongste broer fan Klaas is Paulus (IX.6). Hy trout 

mei Aaltje Johannes Bosma op 22 maaie 1847. Har 

bern: 

- (X.12) Johannes (1848-1879) hij trout net  

- (X.13) Joukje (1850-1935) 

- (X.14) Sake (1853-1935) 

- (X.15) Bertje (1856-1930) 

- (X.16) Jeltje (1866-1954) 

Sake Paulus Paulusma (X.14) is de iennige dy’t fierder 

giet mei de efternamme Paulusma. Hy is troud mei 

Marijke Jans de Boer (op 13 maaie 1882). Sy krije sân 

bern: trije famkes en fjouwer jonges: 

- (XI.2) Murkje (1883-1989) 

- (XI.3) Paulus (1886-1970) 

- (XI.4) Jan (1888-1969) 

- (XI.5) Johannes (1891-1935) 

- (XI.6) Eize (1894-1971) 

- (XI.7) Aaltje (1896-1982) 

- (XI.8) Froukje (1898-1989) 

Ferlike mei de neven en nichten wurde de bern fan 

Sake en Marijke wol âld. Sa binne der noch 

neikommelingen fan Pijtter Sakes en Wietske Paulus 

fia de âldste soan Sake. Omdat de argiven dizze 

jongste generaasjes noch net frijjouwe, kinne wy hjir 

net fierder gegevens oer krije. Dat kinne de noch 

libbene neikommelingen fan Paulus (XI.3), Jan (XI.4), 

Johannes (XI.5) en Eize (XI.6) fansels wol yn de eigen 

famylje neigean.  

 

.-.-.-. 
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VIII.2 Paulus Pieters Paulusma  

Paulus Pieters (de 2e soan fan Pijtter en Wietske) is 

berne yn Burgum op 26 maart 1772. Hy wie letter 

“landbouwer”, mar ek wol ouvrier (losarbeider) en 

arbeider neamd. Yn 1811 liet hy him ynskriuwe as 

Poulsma of Poulema. It is yn de akte net sa dúdlik te 

lêzen (sjoch begjin ûnder Motivaasje). Alle Friezen hat 

der Poulema fan makke, mar ik hâld it mar op 

Poulsma. Syn broer Sake neamde him ek Paulsma 

(sjoch wer by Motivaasje). It sil wol de bedoeling west 

ha om har Paulusma te neamen. Paulus trout mei 

Lijsbeth Makkes Postma op 15 april 1804. Lijsbe(r)t 

hie wol wat jild, miskien út in erfenis fan har kant, want 

yn 1824 is sy de ferkeapster fan in hûs oan Eelke 

Wijbes van der Meulen foar in bedrach fan f880. In 

pear jier letter yn 1839 kinne Paulus en Lysbert in 

“sathe en landen” yn Garyp keapje. It giet har dan foar 

de wyn want yn 1840 keapje se der noch in stikje 

greide by fan Sjoerd Eelkes Boonstra foar f 629. Yn 

itselde jier reitsje se by Roel Wymenga foar f 400 yn ‘e 

skuld. Dochs keapje se dan ek noch in hûs foar f 300. 

Hjirnei wurde allinne de mannen mei de namme 

Paulusma folge. 

De bern fan Paulus en Lysbert: 

- IX.8 Aaltje Paulus is midden yn de Napoleontyske 

tiid berne op 24 july 1804. Se troude mei Ritzert 

Bulstra op 26 maaie 1832. Se ferstoar op 20 

jannewaris 1860 (55 jier âld).  

- IX.9 Wietske Paulus is berne op 26e april 1808 en 

ferstoarn op 2 feb 1880. Se troude op 16 mei 1840 

mei Gerben Bouwes Tiekstra.  

- IX.10 Rypke Paulus is berne op 14 des. 1811 yn 

Burgum, hy ferstoar 25 jan 1904 yn Garyp dêr’t hy 

hast syn hiele libben  wenne hat. (folgje IX.10) 

- IX.11 Makke Paulus is berne op 10 maaie 1815 yn 

Burgum. Hy troude op 16 maaie 1840 mei Gepke 

Arends van Bloemen en op 4 juli 1870 mei Grietje 

Bouma. Hy is ferstoarn op 9 maart 1895 yn Sumar. 

(folgje IX.11) 

- IX.12 Pieter Paulus is berne op 3 july 1818 yn 

Garyp. Hy wie arbeider, “huisman” en winkelman. 

Hy trout mei Ge(e)rtje Kornelis Sikkema op 13 

novimber 1845. Pieter ferstjert op 11 juny 1893 yn 

Sumar (folgje IX.12). Geertje wie in suster fan Hiltje 
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Levenloos

XI.12

Rypke

X.18

Paulus

X.19

Bintje

X.20

Willem

XI.13

Sytske

XI.14

Anderske

XI.15

Rypke

XI.16

Andrieske

X.21

Lijsbert

X.22

Hinke

X.23

Aaltje

X.24

levenloos

X.25

Simen

XI.17

Rypke

XI.19

Auke

XI.20

Sytske

XI.21

Aaltje

XI.18

Attje

IX.11

Makke

X .26

Paulus

X.27

Tetje

X.28

Paulus

X.29

Paulus

X.30

Lijsbert

X .31

Lijsbert

X.32

Wybe

IX.12

Pieter

X .33

Paulus

XI.22

Wijbe

XI.23

Pieter

XI.24

Jan

XI.25

Meindert

XI.26

Kornelis

XI.27

Stijntje

XI.28

Geertje

XI.29

Rypke

X.34

Kornelis

10 bern

Kornelis

X .36

Antje

X .37

Sjouke

X.35

Rypke

IX.14

Sjouke

IX 13

Hinke

De staach fan Paulus Pieters  
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Kornelis Sikkema, in betoerbeppe fan ús (JvdB) en 

troud mei Iebe Gerrits van der Hei. De namme 

Hiltje bliuw oant foar koart yn de famylje Bergsma. 

-  IX.13 Hinke Paulus is fan 30 jannewaris 1820 en 

berne yn Garyp. Se trout op 18 maaie 1850 mei 

Andries Tijema. Se ferstjert op 20 jannewaris 1887. 

- IX.14 Sjouke Paulus is berne op 23 july 1821 yn 

Garyp. Hy wie keapman doe’t hy op 10 maaie 1856 

troude mei Tjitske Jelmers Slotegraaf. Sjouke is 

ferstoarn op 29 jannewaris (folgje IX,14) 

IX.10 Rypke Paulus (14 dec 1811 - 25 jan 1904) 

Rypke hat hast syn hiele libben yn Garyp wenne. Hy 

wie earst net te finen omdat hy yn de akte by syn 

ferstjerren Ripke neamd waard. Rypke troude mei 

Sytske Teades Riemersma op 23 mei 1840. Earst 

wurdt hy arbeider neamd, letter keapman en dêrnei 

komelker. Der komme njoggen bern: 

- X.17 Teede Rypkes berne yn Garyp op 22 jan 1841 

en ferstoarn op 22 jan 1929 yn Aldegea. Teede of 

Teade trout op 15 mei 1869 mei Tjitske Hoekstra 

en op 4 july 1896 mei Akke Brekeveld. Teade is dan 

55 jier en Akke 41 jier. Teade wie boer yn Garyp. 

Fan Teade en Tjitske binne trije bern te finen: 

XI.9 Sytske fan 1869 en twa kear in dea jonkje XI.10 

yn 1870 en XI.11 yn1876.  

As Tjitske yn 1895 ferstoarn is trout Teade yn 1896 

mei Akke Brekeveld fan De Jouwer. Akke is 

boeredochter en trout op houlike betingsten 

fêstlein yn in notariële akte. In jier letter wurdt har 

soan XI.12 Rijpke Teades (* 17 sept. 1897 - ‡ 21 

aug. 1991) berne. Teade is dan winkelman op De 

Jouwer. Blykber woe Teede werom nei Garyp want 

in foech jier letter ferkeapet Akke it hûs op De 

Jouwer foar f1550. Soan Rypke is berne op De 

Jouwer. Hy trout mei Rinske Dekmantel op 29 

maaie 1926 yn Garyp. Rypke is “veehouder” yn 

Aldegea. Hja krigen yn elk gefal in soan Teade 

Rypkes, mar Alle Friezen giet net fierder. 

- X.18 Paulus Rypkes berne op 16 jannewaris 1843 

yn Garyp, trout mei Wypkje Pieters Haarsma op 9 

maaie 1868 en op 20 maaie 1871 mei Elisabeth 

Pieters Haarsma, de jongere suster fan Wypkje. 

Paulus stjert op 9 july 1935 (92 jier âld). By Dizze 

Paulus telde ik fjouwer ferskillende bertedata, 

allegearre yn jannewaris 1843. By it leger wie de 

datum korrekt. Hy waard frijsteld fan tsjinst 

fanwegen “broederdienst”. Paulus Rypkes hat by 

beide frouwen gjin bern krigen, teminsten ik ha se 

net fûn. It soe yn dit gefal wolris ûnfruchtberens fan 

Paulus west ha dat der gjin bern kamen. Wol seach 

ik dat hy mei Elizabeth fjouwer kear in testamint 

meitsje litten hat. Yn 1886 komt der út de 

neilittenskip fan de Haarsma’s f 15.783 frij foar de 

fiif bern fan de Haarsma’s. De namme Paulusma 

giet hjir dus net fierder. 

- X.19 Bintje Rypkes is fan 1844 (* 13 des. - ‡ 1869) 

febrewaris . Se hat twa kear troud west. Earst mei 

Rindert Gerritsma en letter mei Wietse de Jong. Se 

is op 25 jierrige leeftiid stoarn en hie ien bern 

Kornelis fan trije jier. In treurige skiednis. Heit 

Rindert stjert augustus 1866 doe’t de lytse poppe 

trije moanne wie. Mem Bintje trout yn 1868 foar de 

twadde kear en ferstjert dan yn febrewaris 1869 en 

lytse Knillis yn maaie fan itselde jier.  

- X.20 Willem Rypkes is berne op  3 febrewaris 1847 

yn Garyp en ferstoarn op 8 juny 1921. Willem wie 

by syn ferstjerren keapman yn Ljouwert. Ek hy 

troude twa kear. Op 27 april 1871 mei Doetje 

Roelofs Walda. Doetje wie 14 jier âlder as Willem, 

wie “bakkerin” yn Warten en hie al njoggen bern. 

Mei Willem krige se yn 1872 der in dochter Sytske 

by. As Doetje ferstjert op 24 maaie 1878 trout 

Willem foar de twadde kear en no mei de 5 jier 

âldere Trijntje Teades Aalsum. Mei Trijntje kriget 

Willem noch trije bern: Andrieske  (* 1 juny 1879 - 

‡ 30 juny 1879), Rypke (* 5 des. 1880 - ‡ 19 maart 

1881) en wer in Andrieske (* 22 maaie 1882 - ‡ 28 

juny 1882). Alle trije wurde se mar in pear wiken. 

De stjerte ûnder lytse poppen wie grut, mar dat der 

net ien yn libben bliuwt is wol hiel slim. En ek syn 

dochter Sytske út Willem syn earste houlik wurdt 

mar 28 jier, sy hat net troud west. Willem hie gjin 

neiteam. Sytske har mem wurdt Wouda neamd yn 

de akte mar hja wie in Walda.  

- X.21 Lijsbert Rypkes (21 maart 1849 - ‡ 21 juny 

1892) hat ek twa kear troud west. Mei har earste 

man Folkert Pieters Wijmenga krige se twa bern: 

Antje (*1880 - ‡1906) dy’t net trout wie doe’t se op 

25 jierrige leeftiid stoarn is yn Súdlaren. Wa’t yn 

Súdlaren ferstjert moat wol psychiatrysk pasjint 

west ha. Har suster Sytske (*1882 - ‡1950) trout 
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mei Anne Pieters van der Glas. Sy krigen trije bern. 

Mei har twadde man Auke Bijlsma krige Lijsbert gjin 

bern.  

X.22 Hinke Rypkes berne op 6 febrewaris 1851 en 

ferstoarn op 17 jierrige leeftiid op 8 augustus 

1867. It sprekt hast fansels dat Hinke net troud 

west hat. 

- X.23 Aaltje Rypkes berne op 20 juny 1854 yn 

Garyp, trout op 17 maaie 1879 mei Jan Jelles 

Tjepkema en ferstjert op 9 maaie 1891 (36 jier âld). 

Sy lit twa bern nei: Jelle Jans en Sytske Jans. Beide 

bern jouwe de namme Paulusma net troch. 

- X.24 “Levenloos” op 7 augustus 1858. 

- X.25 Simen Rypkes is de jongste út de rige fan 

njoggen bern. Hy is berne op 15 jannewaris 1860 yn 

Garyp, trout op 5 maaie 1888 mei Aukje Pijl en 

ferstjert op 21 maart 1905 (45 jier âld). Simen 

waard yn 1880 frijsteld fan de militêre tsjinst fan 

wege “broederdienst”, dochs giet hy yn maaie 

1880 frijwillich yn tsjinst en komt by it 1e Regimint 

Ynfantery. Hy wurdt “gepasporteerd” (eerfol 

ûntslein – it wurd is in oerbliuwsel út de Frânske 

tiid) op 9 maaije 1885.   

- Op 10 febrewaris 1892 keapet Simen in 

boerespultsje mei trije stikken lân (bouw en 

greide). Yn tsjinstelling ta hjoed-de-dei hie elke 

buorkerij mingd bedriuw. It wie net in grut 

bedriuw. Dat is op te meitsjen út de 

boelbeskriuwing as Simen yn 1905 ferstoarn is. Der 

binne fjouwer kij, in hokkeling, in keal, fjouwer 

bargen, ien skiep en fjirtjin hinnen. In hynder wie 

der net, alle wurk moast mei de hân dien wurde.  

- Simen en Aukje hiene fiif bern. De âldste soan XI.17 

Rypke (*31 jan. 1889 - ‡ 28 july 1896) wurdt mar 

sân jier. XI.18 Attje (*25 mrt.1891 - ‡ 4 febr. 1908) 

wurdt ek mar 16 jier.  De trêde is XI.19 Auke Simens 

(*19 sept. 1894 - ‡10 maaie 1955). Auke wie geskikt 

foar de Militêre Tsjinst. Hy kaam by de Huzaren 

omdat hy mei hynders omgean koe stiet der by syn 

keuringsrapport. Auke wie troud mei Minke 

Tammes Feenstra. Fan har ha ik twa bern fûn: 

Tamme berne ûngefear 1817 en troud mei Hedwig 

Kaleska Janocha. Se wennen yn Ljouwert dêr’t 

Tamme Aukes fabryksarbeider wie. Janocha is in 

frjemde namme. Hja wie berne yn Mülheim, mar 

de namme is wierskynlik fan Poalske (Joadske) 

komôf.  Fan har is gjin neiteam te finen. Aukje 

Aukes, de 2e fan Auke en Minke (yn Hallum berne 

yn 1924) is yn de oarloch troud mei Tjisse Planting  

út Wâlterswâld. Nei tsien jier binne se skieden. 

Hjir stoppet it mei de neikommelingen fan Rypke 

Paukus Paulusma en geane wy fierder mei Rypke syn 

broer Makke Paulus.  

IX.11 Makke Paulus. Wy binne ta oan it fjirde 

bern út de neikommelingen fan Paulus Pijtters. Makke 

is berne op 10 maaie 1815 yn Burgum. Hy troude op 

16 maaie 1840 mei Gepke Arends van Bloemen en op 

4 july 1870 mei Grietje Bouma. Hy is ferstoarn op 9 

maart 1895 yn Ljouwert mar wenne yn Sumar. Yn alle 

akten stiet dat Makke arbeider wie. Makke hat allinne 

mar bern út syn earste houlik. Doe’t hy wer troude 

wiene syn twadde frou Grietje en hy allebeide boppe 

de 50. Grietje wie âldfaam. Mei syn earste frou Gepke 

krige Makke 7 bern, trije dêrfan binne jong stoarn. Der 

komme trije Paulussen, de earste twa wurde gjin twa 

jier: 

- X.26 Paulus Makkes is berne op 17 augustus 1841 

en ferstjert op 27 juni 1842, noch net in jier âld. 

- X.27 Tetje Makkes berne op 22 sept. 1843. Har 

stjerdatum ha ik net fine kinnen mar se libbe noch 

yn 1916 doe’t har soan troude. Se wie troud mei 
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Albert Alma (1839-1926). Albert wie feanarbeider. 

Der kamen acht bern doe’t se yn Surhuzum 

wennen. Yn jan. 1890 wurdt de hiele húshâlding 

ynskreaun yn Achtkarspelen en komme se te 

wenjen Heide 135. Yn har Surhuzummer tiid wurdt 

Tetje yn jan. 1877 feroardiele ta twa moannen 

finzenisstraf fanwegen bidlerij. It sil wol krap west 

ha yn ‘e winter en dan twa moannen opsluten mei 

in keppeltsje lytse bern. 

 

- X.28 Paulus Makkes, berne op 21 juny 1847 en 

stoarn op 16 okt. 1848. Dizze Paulus wurdt noch 

gjin 15 moannen. 

 

- X.29 Paulus Makkes. Binnen it jier komt de trêde 

Paulus (*31 aug. 1849 - ǂ26 nov. 1926). Hy trout 

mei Klaaske Klazes van der Wal op 26 apr 1873 en 

kriget in neiteam. Yn 1860 moat er foar de militêre 

keuring en wurdt er ôfkard. Hokker gebrekken as er 

hie stiet der net by. Hy wie arbeider op ‘e Harkema. 

Doe’t Paulus mei Klaaske troude hie hja al in jonkje 

(Klaas Paulus van der Wal). Twa moanne nei’t lytse 

Klaas berne wie trouden Paulus en Klaaske. Klaas 

syn twadde namme wie Paulus. Je soene hast sizze 

dat hy al neamd wie nei Klaaske har takomstige 

man, mar Paulus hat it bern net erkend. As lytse 

Klaas fjouwer wiken letter stjert wurdt der 

oantekene dat hy in ûnecht bern wie. 

Paulus en Klaaske ha al 13 jier troud west as der in 

bern komt: Wijbe Paulus Paulusma *3 july 1886 – 

8 jan. 1973). Werom Wijbe en  net Makke of Klaas 

is dan de fraach. It antwurd moat wol wêze dat 

Paulus in bruorke Wijbe hân hie dat mar 12 jier 

wurden is. Wijbe Makkes trout (18 maaie 1912) mei 

Froukje van der Wal. Har heit wie ûnbekend. Wijbe 

waard fisker yn Sumar. Wijbe en Froukje keapje yn 

1915 in hûs yn Sumar foar f 600. Hy wie ek wolris 

ûndogensk. Yn 1916 waard er feroardiele fan 

mishanneling en yn 1926 foar twa kear dieverij. Fan 

Wijbe en Froukje ha ik gjin bern fûn.  

 

- X.41 Lijsbert Makkes is it trêde berntsje fan Makke 

en Gepke dat mar koart libbet: *26 sept. 1857 – ǂ9 

okt. 1857, noch gjin fjirtjin dagen âld. 

 

- X.42 Lijsbert Makkes is it fjirde berntsje dat mar 

koart libbet: *15 mrt. 1859 - ǂ17juny 1859, trije 

moannen âld. 

 

- X.43 Wybe Makkes. Hy is berne op 15 nov. 1861 en 

stoarn op 18-03-1873, 11 jier âld. Alles mei inoar 

fjouwer fan de sân bern wurde net folwoeksen. De 

iennige dy’t de namme Paulusma fierder draacht is 

de pakesizzer fan Makke mei de namme Wijbe, 

soan fan Makke syn soan Paulus, mar fan him ha ik 

gjin bern fûn. Dat wol net sizze dat dy der net 

wiene. 

IX.12 Pieter Paulus is it fiifde bern út de staach 

fan Paulus en Lysbeth. Berne op 3 july 1818 en stoarn 

op 11 juny 1893 yn Sumar. Pieter is arbeider, húsman 

(boer) en letter winkelman. Yn 1848 hiert Pieter “enige 

scharren in het gemeenschar en 3 percelen land” foar 

f 363 yn Garyp fan Hobbe Baard van Sminia. Pieter 

trout op 19 nov. 1845 mei Geertje Kornelis Sikkema. 

Har bern binne: 

- X.33 Paulus Pieters, (*29 april 1846 - ǂ2 april 

1925). Hy troude op 11 maaie 1870 mei Grietje 

Jans Deelstra. As Paulus en Grietje trouwe is har 

heit oanwêzich en jout syn tastimming, mem is wol 

om dy tastimming frege “doch dat deze zich 

daaromtrent niet heeft verklaard”. It houlik wurdt 

wol sletten.  Paulus wie ynlotte foar de Militêre 

tsjinst. Omdat hy noch minderjierrich wie hat syn 

heit in ferfanger socht. Dat waard in sekere 

Johannes Toeter, mitseler  yn Harns. De kosten 

wiene f 250. Toeter hat der seis jier foar yn tsjinst 
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west. Men neamde dit in “nummerwisseling”. 

Paulus is komelker yn Boarnburgum dêr’t de bern 

ek op ‘e wrâld komme. De bern fan Paulus en 

Grietje:  

- XI.23 Pieter Paulus (*11 febr. 1871 - ‡6 febr. 1939) 

mei trout Jeltje de Zee.  Fan har bern binne bekend: 

(XII…) Paulus Pieters Paulusma (1901-1973) X 

Janke van der Veen, (XII…) Pieter Pieters Paulusma 

(1902 -1981) X Grietje Pijl, (XII…) Engelina Pieters 

Paulusma (1907 – 1976) X Jan Roelevink, (XII…) 

Margaretha Pieters Paulusma (1912 – 1986) X Sijas 

Paulus Akkerman (Frysk skriuwer), (XII…) Marcus 

Pieters Paulusma (1912 – 1986) X Marie ?, (XII…) 

Stijntje Pieters Paulusma (1917 – 1998).  

- XI.24 Jan Paulus Paulusma (*1 nov. 1872 - ‡16 des. 

1952) is de twadde soan fan Pieter en Grietje. Hy 

wie feehâlder ûnder Boarnburgum en wie troud 

mei Ybeltje de Haan. Sy krigen fiif bern: XII…Paulus 

Jans (1899-1979) X Jantje Blokzijl, XII…Sjoerd Jans 

(1900-1966) X Froukje Wiegersma, XII…Pieter Jans 

(1900-1991) X Martina Hoekstra, XII…Anne Jans 

(1907-1984)  X Janke Gort. Miskien hat der ek noch 

in Kornelis west mar dêr bin ik net wis fan.  

- XI.25 Meindert Paulus Paulusma  (*2 mrt. 1879 - 

‡28 sept. 1957) is de trêde soan fan Paulus en 

Grietje. Hy trout mei Martha Buisman. Hja krije 

acht bern: XII… Paulus Meinderts (1902-1983), 

XII… Grietje Meinderts (1904-1961),  

Der is in famyljeside op ynternet dêr’t wat mear 

stiet oer de famylje fan Meindert en Martha. (sykje 

op Google nei Grietje  Paulusma). Se skine yn 1928 

emigrearre te wêzen nei Kanada. De beide âldsten 

(Paulus en Grietje) bleaunen earst yn Fryslân 

omdat Grietje al troud wie. Grietje har skiednis 

ferrûn tige dramatysk. Se ferlear al jong har earste 

man (Frederik Bekkema) en yn WOII har twadde 

man en har soantsje en styfsoantsje. In protte 

doarpsgenoaten kamen ek om by in besjitting yn 

novimber 1944 doe’t se yn Eethen yn Noard-

Brabant wennen. Der is in monumint foar 

oprjochte. De bruorren en susters fan Grietje har 

man Bekkema setten de advertinsje dy’t hjir ûnder 

stiet. (advertinsje en monumint binne oernommen 

fan de hjirfoar neamde side) 

Yn 1948 hellet heit Meindert syn dochter Grietje út 

Nederlân om fierder te libjen yn Kanada. 

Grietje wie de twadde fan acht bern dy’t letter 

allegearre yn Kanada telâne kamen. Har oare 

bruorren en susters: XII… Jan Meinderts (1907-

1983), XII…Sjouke Meinderts (1911-200), 

XII…Anna Meinderts (1913-1999), XII…Christina 

Meinderts (1916-1994), XII…anonym, XII…Geertje 

Meinderts (1923-1985). 

XI.26 Kornelis Paulus Paulusma (*5 aug. 1874 - ‡1 

maaie 1945) de fjirde soan fan Paulus en Grietje 

troude mei Richtje Talman. Har bern: XII…Reino 

Kornelis (1904-1996), XII…Grietje Kornelis (1905-

1975), XII…Tette Kornelis (1907-1970), XII…Stijntje 

Kornelis (1908-1981), XII…Ieke Kornelis (1909-

1909) Ieke libbet mat fiif dagen. En wer fiif dagen 

letter ferstjert ek Kornelis syn frou Richtje op 24 

maaie 1909, 29 jier âld. As je as arbeider sitten 

bliuwe mei fjouwer lytse bern ûnder de seis jier dan 

sykje gau wer in frou. Njoggen moanne letter op 12 

febr. 1910 trout Kornelis mei Sybrigje Wedman. Sy 

hie al in soan Jan dêr’t de heit net fan bekend wie. 

Tegearre krije se noch trije bern: XII…Hendrikje 

Kornelis (1910-?), XII…Ietje Kornelis (1916-2001), 

XII…Pieter Kornelis (1918-1918), Pieter is mar 7 

moanne wurden. 

 XI.27 Stijntje Paulus Paulusma (*17 maart 1877 – 

‡14 april 1928). Stijntje wie troud mei Nicolaas 
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Heines de Vries en se wennen op Koartehimmen. 

Ut dit houlik yn elk gefal in soan en twa dochters 

bekend. Omdat sy de namme Paulusma net fierder 

troch jout litte wy har fierdere famyljeskiednis hjir 

bûten beskôging. 

XI.28 Geertje Paulus Paulusma (*6 febr. 1881 - ‡10 

jann. 1966) trout mei Jochum Wiersma. De trije 

bern binne: Gerben, Grietje en Johanna. Jochum 

wie boer yn Lippenhuzen. Ek hjir stoppet de 

namme Paulusma. 

- XI.29 Rypke Paulus Paulusma (*3 aug. 1882 - ‡13 

maaie 1954) trout mei Hiltje de Vries. Rypke is 

arbeider yn Smelle Ie/De Wylgen, doe’t hy de 

“motor- en rijwielwet” oertrêde stie yn it proses-

ferbaal “koopman” en as soan Paulus trout is hy 

“veehouder”. Rypke hat in pear kear sitten omdat 

er fernielingen oanrjochte of fanwegen 

mishanneling.  Der waarden acht bern yn de 

húshâlding fan Rypke en Hiltje berne: XII… Trijntje 

Rypkes Paulusma (1911 -1977), XII… Paulus 

Rypkes Paulusma (1912 – 1997) troude mei 

Henderika Ras en sutele mei peteroalje yn 

Boarnburgum.  XII… Grietje Rypkes Paulusma 

(1915 – 2003), XII… Anna Rypkes Paulusma (1916 

– 2004), XII…Jelle Rypkes Paulusma (1918 – 1984), 

XII… Stijntje Rypkes Paulusma (1920 – 2015), XII… 

Lolkje Rypkes Paulus (1922 – 1974), XII… Pieter 

Rypkes Paulusma (1929 – 1985). By Lolkje seach ik 

wat frjemds. Har grêfstien wie pleatst troch har 

mem. De stien wie ta oantinken oan har leave 

dochter mei “Wed. R. Paulusma” der ûnder. Fierder 

stie der by dat se de echtgenoate wie fan A. 

Hansma. Werom hat dy Aalze Hansma dan sels net 

in stien setten? Oan 

de stien te sjen soe hy 

noch yn libben wêze 

en soene der ek gjin 

bern west ha? Wat ik 

wol fûn ha is dat in 

Aalze Tamme Hansma 

(“groenteventer”) op 

20 maaie 1939 troude 

mei Wiepkje van der Sluis dy’t op  8 des. 1952 

stoarn is. Dêrnei is Aalze op ‘e nij troud op 21 juli 

1959 mei Lolkje. Op ynternet stiet noch in  

“Stamboom de Vries-Bouma” dêr’t op stiet dat 

Aalze yn 1981 yn Ljouwert stoarn is. Wie Aalze yn 

1973 net by steat om in grêfstien foar Lolkje te 

regeljen? Je soene der wol mear oer witte wolle. 

 

- X.34 Kornelis Pieters Paulusma, (*14 febr. 

1849 - ǂ26 des. 1925) is de twadde soan fan 

Pieter Paulus Paulusma en Geertje Kornelis 

Sikkema. Hy is berne yn Garyp. Wennet as hy 

trout mei Antje Hendriks Walda op 20 mei 1873 

yn Nijgea. Kornelis wie earst boer yn De Pein 

!874) en letter arbeider yn Garyp (1899).  
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Lykas by mear Paulusma’s binne der hiel wat (10) 

neikommelingen:   

XI.30 Hendrikje Kornelis Paulusma (20 jan. 1874 – 4 

okt. 1930). Se trout mei Piebe Pieters Wester. 

XI.31 Pieter Kornelis Paulusma (8 aug. 1875 – 29 febr. 

1888) en is dus mar 12 jier wurden. 

XI.32 Hendrik Kornelis Paulusma (12 maaie 1877 – 23 

nov. 1962). Hy troude yn 1903 mei Geertje Scheltes de 

Jong. Hendrik en Geartsje krije fjouwer bern:  XII… 

Kornelis Hendriks Paulusma (1904 – 1970) wie 

korporaal-remonterijder yn Tilburg. It wurd remonte 

(út de Frânske tiid, monter = klimme) betsjut bestige, 

yn dit gefal fan in hynder. In remonterider moast it 

hynder sadelmak meitsje en noch wat oare kunstjes 

leare. Kornelis troude mei Maria Cornelia Chatharina 

van der Einden, in Tilburgs famke. Har bern: 

XII…Schelte Hendriks Paulusma (1906 – 1986), 

XII…Gjalt Hendriks Paulusma (1908 – 1986), 

XII…Rinske Hendriks Paulusma (1910 - ?) Geertje 

ferstjert yn 1912 (32 jier)  yn Dútslân (Nettesheim / 

Butzheim tusken Düsseldorf en Keulen). Hendrik wie 

dêr melker. Der wiene hiel wat Friezen dy’t yn Dútslân 

as melker om 1900 hinne opsochten. Guon giene 

allinne en oaren namen de hüshâlding mei. Hendrik 

bliuwt net yn Dútslân en trout foar de twadde kear yn 

1913 yn Wytmarsum mei Sytske Jagersma. Der binne 

gjin bern fan Hendrik en Sytske te finen. De soanen fan 

Hendrik en Geertje binne bûten Fryslân bedarre 

(Hoard-Hollân en Brabant). Heit socht it yn Dútslân en 

de soannen oan de oare kant fan de Sudersee, 

XI.33 Geertje Kornelis Paulusma (11 mrt. 1879 – 2 mrt 

1942). Sy troude mei Geert Pieters Bouma. 

 XI.34 Gjalt Kornelis 

Paulusma (27 nov. 1880 – 

19 july 1962) wie trout 

mei  Grietje van Bruggen. 

Bekend binne trije bern 

fan Gjalt en Grietje: XII… 

Trijntje Gjalts Paulusma 

(1904 - ?). XII… Kornelis 

Gjalts Paulusma (1905 – 

13 maaie 1940), Kornelis is 

omkommen by de 

Grebbeberch yn de maaiedagen fan de II WO. Hy leit 

op it “Militair Ereveld” op de Grebbeberch. Yn it 

militêre ferslach: “De bovengenoemde Nederlandse 

militair sneuvelde op 13 Mei 1940 in de stelling van de 

1e sectie van de 16e M.C. gelegen tussen de 

Noordkant van de dierentuin en de Levendaalseweg. 

Werd daar op 17 Mei 1940 gevonden in de loopgraaf 

van de stelling van de 1e sectie van de 16e Mitr.Comp. 

Op dezelfde dag begraven in het 4e Hollandse graf 

paal 40”. De jongste fan de trije bern wie XII… Sjoerd 

Gjalts Paulusma. Of Kornelis en Sjoerd troud west ha 

koe ik net útfine.  

XI.35 Doetje Kornelis Paulusma (20 jan. 1883 – 5 jan. 

1961) wie troud mei Sietze Hoogeveen. 

XI.36 Rinske Kornelis Paulusma (7 mrt. 1885 – 7 maaie 

1888). Rinske is mar trije jier wurden.  

XI.37 Paulus Kornelis Paulusma (22 jan. 1887 – 1 febr. 

1946) wie troud mei Helene Caumanns. Helene wie 

ôfkomstich fan Rheidt yn Dútslân. Sy hiene twa bern 

(Erwin Kornelis en Anna Louise) dy’t yn Rheidt en 

Odenkirchen berne wiene. Sy steane ek yn Garyp 

ynskreaun. Helene wie RK. Letter binne se nei Blerich 

gien te wenjen. De kâns is grut dat Paulus ek melker yn 

Dútslân west hat. Rheidt leit krekt ten suden fan 

Keulen. 

XI.38 Rinske Kornelis Paulusma (19 maaie 1889 – 29 

jan. 1971) is de twadde Rinske yn de húshâlding fan 

Kornelis en Antje.  Sy troude mei Lútzen Suierveld en 

tegearre kamen se ek yn Noard-Hollân (Westwoud) 

teloane dêr’t se ek ferstoarn binne. 

XI.39 Pieter Kornelis Paulusma (27 april 1892 -  25 

aug.1947) troude Baukje Lumes Hoogerhuis (± 1923-

2001). Har njoggen bern: XII…Kornelis Pieters 

Paulusma  ( 1921 – 2011). Dizze Kornelis is de heit fan 

de waarman Pieter Paulusma. XII…NN, * yn Garyp, 

XII…Jelle Pieters Paulusma (1923-1923), XII…Jeltje 

Pieters Paulusma,   (1924 - 1995), XII…NN, berne yn 

Garyp, XII…NN, Gjalt Pieters Paulusma (1927– 1994), 

XII…NN, Paulus Pieters Paulusma (1929–2013), 

XII…NN, Jelle Pieters Paulusma (1933-2007, XII…NN, 

*  Hijum, XI.40 NN Paulusma, Dit wie in libbenleaze 

poppe.         

 

 

  -.-.-. 

 

                                                                                                                                                                       

Wy geane fierder mei de de oare bern fan Pieter en 

Geertje.                                                                                                                                                                   
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X.35 Rypke Pieters Paulusma (*22 nov. 1852 - ǂ15 

des. 1927), it trêde bern fan Pieter Paulus Paulusma en 

Geertje Kornelis Sikkema. Hy trout mei Atje Wiebrens 

Pijl. It keuringsrapport foar de tsjinst seit dat er 1.659 

m en blond is mei blauwe eagen en in grutte noas hat. 

Hy hoegde net yn tsjinst fanwegen “broedertsjinst”. 

By syn trouwen wie Rypke arbeider. Twa jier dêrfoar 

hie hy him ferantwurdzje moaten  foar it gerjocht yn it 

Hearrenfean. Mei Auke Pijl hie er fernielingen 

oanrjochte. Se moasten 15 dagen sitte. Yn 1889 moast 

Rypke wer foar it gerjocht komme omdat er mei Tsjitke 

Theunissen wat stellen hie. It hat net folle om ‘e 

hakken hân want se krigen mar seis dagen 

finzenisstraf. It wie in minne tiid en je hoegden mar in 

beamke om te seachjen of je gien in wike it kasjot yn. 

Op deselde bledside binne ek inkelde feroardielingen 

foar biddelarij troch bern ûnder de 16 jier. Ien fan de 

trije krige twa jier en fiif moannen “opzending”. Dat 

wurdsje opzending stiet foar it opsluten yn in koloanje 

lykas Feanhuzen.  

Ek by Rypke en At(t) komt in hiele rige bern:  

- XI.40 Pieter Rypkes Paulusma (29 des. 1880 – 8 

jan. 1947) trout mei Grietje van der Wey op 03 okt. 

1903. By Pieter stiet altyd Nijegea mar dat kin ek 

wol De Tike wêze omdat De Tike foar in part ûnder 

Nijegea en foar in oar part (t'en noarden fan de 

Susterwei of Skieding) by Sumar rekkene waard. Yn 

elk gefal wennen se letter op De Tike dêr’t Pieter in 

frachtriderij hie, earst mei hynder en wein en letter 

mei de soannen mei frachtweinen. Tegearre mei 

Veltman út Eastermar nei de oarloch ek touringcars 

en taksys.  

Pieter en Grietje krigen alve bern:  

XII… Rypke Pieters Paulusma (1904-1983), 

XII…Trijntje Pieters Paulusma (1906-1977), 

XII… Attje Pieters Paulusma (1908-1993)’ 

XII.. Petronella Pieters Paulusma(1911-2001), 

XII… Reinder Pieters Paulusma (2013-1984) X 

Gjertsje Zandstra suster fan Baukje Zandstra X 

Hindrik van der Bij, 

XII… Baukje Pieters Paulusma (1915-1981), 

XII… Willem Pieters Herder (1918-1990), 

XII… Kornelis Pieters Paulusma (1920-1979) X 

Doetje Bergsma suster fan Grietje Bergsma X 

Gerrit v.d Bij, 

XII… Renske Pieters Paulusma (1923-1981), 

XII… Anna Pieters Paulusma (1927-2008). 

- XI.41 At(t)je Rypkes Paulus (14 jan. 1882 – 1 des. 

1957) is it twadde bern fan Rypke en Attje. Sy 

troude mei Bouke Steffens Procee. 

- XI.42 Kornelis Rypkes Paulusma (7 okt. 1883 – 

1958). Op 17 maaie 1904 gie hy yn militêre tsjinst 

en gie oardel jier letter mei grut ferlof. Uterlike 

kenmerken fan him binne net opskreaun, wol dat 

hy arbeider wie. Kornelis troude twa kear. Earst 

mei yn 1911 mei Hinke Heidinga (‡1918) en yn 

1923 mei Elisabeth Tiekstra. Se wiene beide 39 jier 

en Elisabeth hie net earder troud west.  

Mei syn frou Hinke krige Kornelis trije bern:   

XII… Rypke Kornelis Paulusma (1912-1972), 

XII… Hedde Kornelis Paulusma (1915-1917), 

XII… Hedde Kornelis Paulusma (1918-1992). 

Mem Hinke hat de twadde Hedde yn Drachten 

krigen wylst de húshâlding noch yn Sumar 

wenne. Yn it sikehûs kin net want Drachten hie 

doe noch gjin sikehûs. Trije moanne nei de 

berte fan de twadde Hedde is Hinke ferstoarn, 

krekt noch net 32 jier âld. Fierder is der net 
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safolle te finen oer dizze famylje. Noch wol dat 

de âldste soan Riepke timmerman wie  en dat 

de twadde Hedde ek twa kear troud west hat: 

Marijke Woudstra en Aukje Strijbos. 

- XI.43 Wiebren Rypkes Paulusma (5 sept. 1885 – 6 

okt. 1969). Wiebren hat yn tsjinst west fan begjin 

1905 oant begjin 

1908, wylst der yn 

it keuringsrapport 

stie: “gebreken” 

(oogen). Lang wie 

er ek net mei syn 

1.46 m. Ek dizze 

Paulusma wie 

arbeider. Doe’t er goed en wol út tsjinst wie troude 

hy mei Jitsina Heidinga op 13 maaie 1909. Sy wie in 

suster fan de earder neamde Hinke Heidinga dêr’t 

Wiebren syn broer Kornelis mei troude. Jitsina 

wurdt letter by de gemeentlike registraasje Jantje 

neamd. Der wurde twa soannen bern: 

XII… Rypke Wiebrens Paulusma (1910-1973), 

XII… Hedde Wiebrens Paulusma (1912-2001).  

- XI.44 Paulus Rypkes Paulusma (18 maaie 1888 – 21 

july 1888). Dizze Paulus waard mar 7 wiken en mar 

in jier letter kaam der wer in Paulus. 

- XI.45 Paulus Rypkes Paulusma (22 aug. 1889 - ?) 

Fan dizze Paulus wie net folle te finen. Paulus hat 

wol foar de keuring west (1.64 m) en waard op 16 

desimber 2908 frijsteld fanwegen “broederdienst”. 

Hy is nochris registrearre yn Nijegea as 

“veldwerker” yn 1923. Hy wennet dan noch mei 

syn broer Jabob (zuivelbewerker) en suster Antje 

by heit en mem Rypke en Attje yn ‘e hûs wylst er 

doe al 34 jier wie. Dêrnei ha ik neat mear fan dizze 

man fûn, ek gjin ferstjerren. 

- XI.46 Gerrit Rypkes Paulusma (31 jan. 1893 – 14 

july 1965). Gerrit wurke op de molkfabryk as 

tsiismakker. Gerrit waard goedkard foar de tsjinst 

mei syn 1.71 m en kaam by it fuotfolk yn Ljouwert. 

Gerrit trout op 16 juny 1917 mei Iektje Jonk fan 

Farmsum, beide 24 jier. Hy wie doe 

molkekontroleur yn Grins. Op 16 juny 1918 wurdt 

har soan XII… Riepke Gerrits Paulusma berne. 

Iektje hie al in soan Harm Heiko dy’t op 4 aug. 1913 

yn Borgsweer gem. Termunten berne wie en dêr’t 

de heit net offisjeel bekend fan wie. Aaltje Jonk lit 

Harm ynskriuwe. Yn har hûs wie Harm te wrâld 

kommen. Aaltje soe wolris de beppe fan Iektje 

wêze kinne sjoen de leeftiid fan 62 jier. As Harm 

letter trout wennet hy noch yn Termunten, mooglik 

is hy by syn beppe opgroeid en net mei ferhuze nei 

Fryslân. As soan Riepke yn 1943 trout is syn heit 

Gerrit fytsmakker. Gerrit moast wol wat oars sykje 

want yn 1931 wie de partikuliere molkfabryk fan 

Sumar oan de Harste sletten. No sit der in 

matrassenfabryk yn. It direkteurshûs stie njonken it 

fabryk. Bûten Riepke ha ik gjin oare bern fûn. 

- XI.47 Baukje Rypkes Paulusma (19 aug. 1895 – 30 

sept. 1939) trout Klaas de Haan. 

- XI.48 Antje Rypkes Paulusma (8 nov. 1897 -  18 jan. 

1965). Oft Antje troude west hat is my ûnbekend. 

- XI.49 Jacob Rypkes Paulusma (18 april 1900 – 11 

maart 1978) trout op 03 april 1925 mei Akke 

Jongsma. Lykas doe faker foarkaam wiene de âlden 

fan Jacob (Rypke en Atje) net by de plechtichheid 

oanwêzich. Akke har heit en mem wiene der wol. 

Jacob wurke earst as tsiismakker op de molkfabryk 

fan Sumar dêr’t syn broer Gerrit ek wurke hie.  

- Doe’t it fabryk ticht gie en der in matrassemakkerij  

yn kaam waard hy arbeider yn de matrassefabryk. 

Der kamen trije bern:  

XII… Jacoba Jacobs Paulusma (*15 july 1926) 

  XII… Riepke Jacobs Paulusma (*24 juny 1928) 

XII… Atje Jacobs Paulusma (*30 des.1936)  

 

De jongste fan Pieter Paulus en Geertje Kornelis 

(bern út de Paulus-staach) binne:  

X.36 Antje Pieters Paulusma, (*11 mrt. 1858  - ǂ4 

des. 1937). Antje is troud mei Melle Poppes Zandstra 

op 5 juny 1880.  

X.37 Sjouke Pieters Paulusma (*27 july 1861 – 30 ja. 

1862) Sjouke is mar in heal jier wurden. 
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IX.13 Hinke Paulus Paulusma  is berne op 30 

jannewaris 1820. Se wie it op ien nei jongste bern fan 

de twadde staach fan Pieter Sakes en Wytske Paulus 

(dy fan Paulus Pieters en Lijbeth Makkes). Hja trout op 

18 maaie 1850 mei Andries Sjoerds Teyema, 

fjildwachter en skuonmakker yn Garyp. Hy wie in soan 

út de skoalmastersfamylje fan Sjoerd Teijema, 

skoalmaster yn Garyp oan it begjin fan de 19e iuw. Der 

komme sân bern yn “huize Teijema wêrûnder twa kear 

in Sjoerd en twa kear in Paulus.  

Hinke  ferstjert op 20 jannewaris 1887, hja wie doe al 

widdo. Har man Andries wie mar 46 jier wurden. Nei 

syn ferstjerren moast se sa no en dan skulden meitsje. 

Troch Hinke har neikommelingen wurdt de namme 

Paulusma net fierder trochjûn. 

IX.14 Sjouke Paulus, de jongste soan fan Paulus 

Pieters Paulusma en Lijsbert Makkes is berne op 21 

jannewaris 1821 yn Garyp en ferstoarn op 29 

jannewaris 1879 (57 jier). Hy wie keapman en boer yn 

Garyp. Yn 1862 keapet hy in pleatske mei wat bou- en 

greidlân op Feanhuzen ûnder Garyp. Feanhuzen moat 

socht wurde by de Sumarder- en Garyperheide, eastlik 

fan de Inialoane. 

Sjouke troude doe’t  er 35 jier wie op 10 maaie 1856 

mei Tjitske Jelmers Slotegraaf (34 jier). Tegearre krije 

se trije bern: 

- X.18 Paulus Sjoukes (*10 jannewaris 1857 – ‡8 

april 1931). 

- X.19 Baukje Sjoukes (*!8 maart 1859 - ‡7 maaie 

1918). 

- X.20 Lijsbert Sjoukes (*12 maaie 1863 - ‡3 

febrewaris 1943). 

De susters Baukje en Lijsbert trouwe mei de bruorren 

Petrus en Johannes de Boer fan Sumar. Hja drage de 

namme Paulusma net fierder. 

X.18 Paulus Sjoukes Paulusma trout op 10 

juny 1882 mei Ybeltje Johannes Kooistra fan 

Surhústerfean. Paulus is earst ek keapman lykas heit 

Sjouke mar letter stiet er te boek as arbeider. Hy 

wennet yn Sumar en letter yn Burgum. Paulus wurdt 

frijsteld fan tsjinst omdat hy iennich soan is. Hy koe 

blykber net mist wurde op âlderlik spul yn Garyp. Dat 

Paulus letter arbeider waard kaam yn dy tiid in protte 

foar. De ein fan de 19e iuw wie foar in bulte boeren in 

minne tiid. Der binne doe ek hiel wat bedriuwen yn 

oare hannen oergien.  

De bern fan Paulus en Ybeltje binne:  

XI.50 Antje Paulus Paulusma (*4 des. 1992 - ‡5 mrt 

1888). Antje wurdt fiif jier. 

XI.51 Tjitske Paulus Paulusma (*8 aug. 1885 – ‡22 

maaie 1955). Se bedarret mei har man Symen 

Stienstra (plysjeman) yn Rhenen en leit dêr ek 

begroeven. 

XI.52 Johannes Paulus Paulusma (*10  juny 1887 – ‡29 

aug. 1951) wie boere-arbeider, û.o. yn Warten. Hy 

trout mei Grietje Wagenaar. Doe’t Johannes en Grietje 

trouden op 2 jannewaris 1913 yn Burgum wie hy 

arbeider yn Koedijk en Grietje tsjinne yn Broek op 

Langedijk. Letter wie Johannes túnker. Johannes en 

Grietje binne beide begroeven op it begraafplak oan 

de Westerweg yn Alkmaar. Grietje en Johannes binne 

op it selde begraafplak 

begroeven as ús âldste 

soantsje yn 1965!!  

Der wiene twa soannen:  

XII..Paul (1916 - 1999) 

XII…Andries (1917 - 

2003). Yn 1920 en 1921 

waarden der twa 

libbenleaze bern berne. 

XI.53 Antje Paulus 

Paulusma (*16 july 1890-‡2 mrt. 1941) trout mei 

Hendrik Gerardus Brus op 24 septimber 1913 yn 

Rotterdam. 

XI.54 Sjoukje Paulus Paulusma (*23 febr 1893 - ‡30 

nov 1895) wurdt 2 jier. 

XI.55 Sjouke Paulus Paulusma (*21  aug. 1899 ‡30 

sept. 1990) de oare soan fan Paulus en Ybeltje wie 

hynsteslachter yn Sumar en wenne letter yn 

Froubuorren en Hearrenfean. Sjouke troude op 27 

maaie 1926 mei Boukje Stienstra fan Jislum. Der is 

fierder net folle oer dizze famylje bekend. Wol dat der 

bern kamen dêr’t de earste (XII…Paulus) yn 1927 

fjouwer dagen libbe hat en yn 1932 in libbenleas bern. 

De trije oerbleaune soannen (XII…Jouke, XII…Roelof 

en XII…Piet (1936-1976)) is fierder neat oer te finen.  

 

  .-.-.-.-.-.-.  
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VIII.3 Bartele Pieters Paulus(ma) 

Bartele (23 maaie 1773), de tredde soan fan Pijtter 

Sakes  en Wietske Paulus, troude op 7 maaie 1797 mei 

Janke Gerrits Adema, beide fan Garyp. Doe’t Bartele 

syn efternamme keas waard dy opskreaun as Paulus 

sûnder “ma” der efter. Bartele hie doe “3 kinderen te 

weten Pieter oud 13 jaar, Gerryt oud 9 jaar en Wytske 

oud 2 jaar bij de comparant inwonend”. De eksakte 

bertedata fan dizze bern binne net bekend. Letter 

komme der noch  in jonkje en famke by: Johannes en 

Janke. Sa sjocht it rychje der dan út: 

- IX.15 Pieter (1798 - ?) 

- IX.16 Gerryt (1802 -  1864) 

- IX.17 Wytske (1809 – 1858) 

- IX.18 Johannes (1812 – 1880) 

- IX.19 Janke (1815 – 1849) 

IX.15 Pieter Barteles Paulus 

Oer Pieter wie earst neat te finen. Dat kaam omdat ik 

socht nei in Pieter Barteles Paulusma. Ek oare 

stambeammen melde fierder neat oer him. Mooglik is 

hy jong stoarn, wie myn gedachte. It soe ek wêze kinne 

dat hy in oare achternamme oannommen hat want 

dat kaam oant 1832 regelmjittich foar. Der is neat te 

finen oer in Pieter Barteles Paulusma, mar doe’t ik alle 

Pieter Bartelessen yn Alle Friezen delrûn kaam ik wol 

dit tsjin: 

• Loteling in kwaliteit  
 Jan Jans Krol wonende te Bergum 
• Plaatsvervanger  
 Pieter Barteles Paulus wonende te Bergum.  

De akte dy’t der by heart: Minuut-akten 1822, 
aktes 1823, archiefnummer 26, Notarieel archief 
- Tresoar, inventarisnummer 056006, 
aktenummer 00476, Gemeente: Heerenveen 
Periode: 1822-1823. 

Hjirfoar hie ik al skreaun dat heit Bartele him yn 1811 

ynskriuwe liet as Bartele Pieters Paulus. Je kinne der 

hast wol wis fan wêze dat dizze Pieter de soan fan 

Bartele is. As Tresoar wer iepen is nei de Koroana is der 

mear te witten te kommen oer Pieter Paulus. Kwa 

leeftiid soe it bêst kinne . Yn 1822 wie Pieter ûngefear 

22 of 23 jier en hie hy wol de jierren om yn tsjinst. Oant 

no ta is der neat te finen yn de militêre argiven, mar 

dat kin oan my lizze. As se ek yn De Haach wer iepen 

binne mar fierder sykje. Wol is it opfallend dat hy 

fierder net mear neamd wurdt yn Alle Friezen. Je 

betinke dan allegearre mooglikheden: hy kin stoarn 

wêze doe’t er yn tsjinst wie, miskien is er yn in oare 

provinsje wenjen gien of emigrearre nei Dútslân of 

Kanada. It makket sa nijsgjirrich dat je krekt oer dizze 

De staach fan Bartele Pieters  
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persoan mear witte 

wolle. Miskien komme 

wy der nochris achter 

hoe’t it mei him ôfrûn is. 

IX.16 Gerrit Barteles 

X Trijntje Jippes  

Gerrit Barteles is neamd 

nei syn pake fan 

memmekant (Gerrit 

Cornelis Adema), is de 

heit fan ús oerbeppe 

Sytske Paulusma, de 

mem fan pake Jabik van 

der Bij (sjoch de staach 

fan Bartele Pijtters). Hy 

troude op 22 maaie 

1830 mei Trijntje Jippes 

Hoekstra.  

a. De foarâlden fan Trijntje Jippes Hoekstra 

Omdat Trijntje Jippes en har foarâlden ek ús foarâlden 

binne no earst mear oer har famylje. Har heit, Jippe 

Klaases wie feanbaas yn Hurdegaryp of deftich: maître 

de toubière. Jippe syn heit en pake wiene ek al 

feanbazen. No tink ik dat der net te grut tocht wurde 

moat oer feanbazen. In hiele protte wiene faak earst 

arbeider en kochten in stik “clijnland” om der turf te 

meitsjen. Ek de middenstân hie wol stikjes fean dêr’t 

se har turf fergroeven. Dizze Jippe kocht geregeld 

stikjes fean, û.o. fan de grutgrûnbesitters lykas “Wilco 

Holdinga Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg 

en Hohenlansberg (lid der Ridderschap van de 

Provincie Vriesland)”, út Hichtum dy’t yn 1829 hiel wat 

stikjes ferkocht. By de keapers sieten in winkelman, in 

komelker, in grofsmit, in rintenierske en in 

skuonmakker. De neamde feanbazen dy’t yn de akte 

neamd wurde binne nei myn betinken lytse baaskes. 

Dochs hie Jippe yn 1832 in lytse 30 lytsere en gruttere 

stikken fean yn besit. Der siet fan alles tusken: healân, 

moeras, reidlân, wetter en in opfeart. As Jippe, in 

inkelde kear ek Ype neamd, yn jannewaris 1845 

ferstjert kinne syn trije bern (Attje, Tjibbe en Trijntje 

de frou fan Gerrit Barteles Paulusma) de boel ferdiele. 

Dy bestie út “enige landen en f 1557”. In aardich 

bedrachje mar net om no te sizzen dat der in protte 

besittingen wiene. No nee, der wie wol wat foar de 

trije bern oer mar se ha der net folle mei kennen want 

it waarden arbeidershúshâldingen mei wat 

turfgraverijen. 

Jippe Klazes (Hoekstra) waard yn 1779 berne yn de 

grutte húshâlding fan Klaas Jelles en Aatje Claases. Ik  

telde alve bern wêrfan der twa jong ferstoarn binne. 

De measte famyljeleden hiene wat mei de turf en wat 

buorkerij. Se wennen foar in grut part yn de trijehoeke 

Burgum-Feanwâlden-Hurdegaryp. Claas Jelles wie yn 

maart 1760 yn de Herfoarme Tsjerke fan Feanwâlden 

troud mei Aatje Claases (Atsje yn it Hollânsk 

ferbastere ta Aatje).  

De heit en mem fan Aatje fûn ik by de Mormonen: 

Klaas Feijes (*± 1696 - ƚ± 1783) en Antje Hendriks 

(*±1710). Dy wiene troud op 20 desimber 1733 yn 

Feanwâlden. It wie Klaas syn twadde frou. Klaas hie 

doe al in pear bern. Syn earste frou (Baukje Martens) 

wie yn datselde jier ferstoarn (1733). Klaas is ûngefear 

yn 1696 berne en om 1784 hinne ferstoarn. Yn it 

lidmateboek stiet dat hy 23 augustus 1724 yn 
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Ikkerwâld belidenis dien hat. Hy wenne doe yn 

Feanwâlden. Twa jier dêrfoar wie hy troud mei syn 

earste frou Baukje Martens. Yn it lidmateboek fan 

Feanwâlden (Ikker- & Moarmwâld) fan 1753 skriuwt 

ds Salmasius:                                                 

Dominy  hat syn skiepkes kreas yn buorrentsjes by 

inoar setten. Wy fine hjir ek de heit en mem fan Aatje 

(Klaas Feijes en Antje Hendriks). Hja blike yn 1743 te 

wenjen yn it buorskip:     

Je soene sizze kinne dat dominy de streek hjirneist 

bedoelde: Op de útsnede fan de gemeente 

Tytsjersteradiel fan de Schotanusatlas is de Heidstreek 

it giele part súd fan de Swette (de Burgummerheide). 

Kûkherne is wol dúdlik. Lestiger is it mei it hoge Hout 

op de Wal. It soe wolris it brechje wêze kinne yn it paad 

links ûnder dat oer de Swette giet. Myn 

ferûnderstelling is dat se op it noardlike part fan  de 

Heidstreek wennen omdat der in pear kear sein wurdt 

(1748 û.o. húsnûmer 19) dat syn hûs ûnder Burgum 

foel. Yn it súdwesten (links ûnderoan it kaartsje) 

steane in pear huzen oan wat doe de Djipswâl neamd 

waard en dêr’t Feanwâldsterwal syn namme oan te 

tankjen hat.  

By de folkstelling yn 1744 bestiet de húshâlding fan 

Klaas en Antje út sân persoanen. Klaas Feijes seit twa 

£ 2 ta. Yn de Kwotisaasjekohieren fan 1749 befettet de 

húshâlding 2 folwoeksenen en 2 bern. Klaas wurdt 

feanbaas neamd en der wurdt by oantekene “bestaat 

wel”. Hy wurdt dêrom oanslein foar £ 27:11. Hy kin it 

wol goed dwaan mar it is beslist net sa dat er hiel 

heech oanslein wurdt. 

Yn augustus 1744 wurdt Claas Feijes befêstige as 

diaken yn de Herfoarme gemeente fan Feanwâlden 

dêr’t er 10 jier letter mei ophâldt. Se tsjerken dus altyd 

yn Feanwâlden. Dat is wol te begripen omdat tusken 

Feanwâlden en Burgum, dêr’t se eins ûnder foelen, in 
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grutte keale heide lei, in stikje ûnbewenne wrâld. Yn 

1783 ferhuzet Klaas Feijes nei de oare kant fan de 

Swette en wennet dan yn by syn dochter en skoansoan 

Tsjitske Klazes en Ynse Jacobs yn Feanwâlden. Ynse en 

Tsjitske wiene yn it selde jier oerkommen mei 

attestaasje fan Bûtenpost. Miskien wol omdat heit 

minder waard en hja mantelsoarger (avant la lettre) 

waarden. Beide kamen se ek fan Feanwâlden dêr’t se 

yn 1762 troud wiene. Tsjitske wie fan Klaas syn twadde 

frou Baukje en se wie in suster fan Aatje (Attje). In jier 

letter is Klaas ferstoarn. De foarâlden fan Klaas Feijes 

en Antje Hendriks binne my net bekend.  

b. Trijntje Jippes har âlden fan memmekant 

Trijntje har mem wie Sytske Tjebbes Mellema (*1778 

– ƚ1828) de frou fan Jippe Klazes, dêr’t Sytske Gerrits 

Paulusma (pake Jabik van der Bij syn mem) nei neamd 

is (sjoch de waaierôfbylding hjirfoar).  Sytske har heit 

en mem wiene Tjebbe Melles (*1738 – ƚ1800) en 

Trijntje Willems (*1740 – ƚ1815). Sytske en har broer 

Melle wiene twilling (*3 novimber 1778). Ik tink dat 

Melle jong stoarn is want fan him fûn ik neat werom. 

Se hiene noch in broer en suster: Willem en 

Janke/Jantje. It is Willem dy op 28 desimber 1811, 

krekt foar 1812 de namme Mellema oannimt. Hy hat 

net troud west. Willem wenne yn Hurdegaryp en wie 

feanbaas of maître de tourbières.  De namme 

ferklearret him maklik: Willem syn pake wie in Melle. 

Melle en syn sweager Jippe Hoekstra wurkje faak mei 

inoar yn de hannel fan turf en by it keapjen fan 

ûnreplik guod. Yn 1932 is Willem in ryk man as je 

sjogge hoefolle lân er sammele hie. Yn 1860 lit hy syn 

testamint opmeitsje. As er op 23 maaie 1864 stjert is 

er 83 jier.  

De heit fan Sytske (en fan Melle, Willem en Janke) 

Tjebbe Melles wie ek feanbaas yn Feanwâlden en 

Hurdegaryp. Hy en syn broer Claas wiene al jong wees. 

Dat is werom te finen by it ynskriuwen op 19 maart 

1759 by it Nedergerecht fan de besittingen fan heit en 

mem Melle Dirks en Sytske Theunis. Tjebbe wie doe 

21 jier en Claas wie yn syn 16e jier. Melle en Sytske 

wiene troud op 25 maaie 1721. Hy wenne yn 

Feanwâlden en Sytske yn Aldtsjerk. In jier letter komt 

der in lytse Dirk. Tusken 1722 en 1744 komme der mei-

inoar acht bern, dêr’t Tjebbe de 6e fan is. Melle en 

Sytske wiene yn 1725 út Damwâld yn Feanwâlden 

kommen te wenjen in de kleine Buuren en bij het oude 

kerkhof. By it OudKerhof rûn de wei dea tsjin de wiete 

feanen. Op dat tsjerkhôf hat ek in tsjerke stien. 

Feanwâlden (Feenwold) is ûntstien út twa parochys: 

Eslawald en St. Johanneswald. Oan ‘e ein fan de 

midsiuwen hat de lêste de oerhân krigen en waard it 

ien parochy. De tsjerke fan Eslawald is yn it begjin fan 

de 17e iuw ynstoart. Tsjebbe en Tryntsje sille de ruïne 

noch wol kend ha. Hjoed-de-dei wurdt it hjir “De 

Hoek” neamd. Foar auto’s rint it noch dea mar fytsers 

kinne fierder nei de Trynwâlden. 

Melle Dirks en Sytske Teunis sille berne wêze om 1700 

hinne. Melle Dirks wurdt yn 1748 oanslein foar: 24-0-

0. Hy is “een welgestelde veenbaas te Veenwouden”. 

De húshâlding bestie doe út 3 folwoeksenen en 2 bern. 

(Tresoar: Quotisatisatie 1749, Dantumadeel, fol. 108). 

Fjouwer jier dêr foar woe Melle gjin frijwillige bydrage 

jaan doe’t it lân ek yn swier waar siet troch de minne 

handel. Yn plak fan havenjilden soene minsken dy’t it 

betelje koene jierliks in bedrach jaan moatte om it 

ferlies oan ynkomsten fan de havenjilden op te heffen. 

Lykas sein: Melle-en-dy diene der net oan mei. 

Fan Melle syn heit witte wy allinne dat hy yn 1698 de 

tsjerkepleats fan Feanwâlden hierde dêr’t ien stim op 

siet (nr. 4).  

De âlden fan Tjebbe Melles syn frou, Trijntje Willems 

wiene: Willem Lieuwes en Froukje Teijes. Willem en 

Froukje binne ôfkomstich fan de Dongeradielen as se 

op  16 sept. 1714 yn Ternaard trouwe. Willem kaam 

fan Easternijtsjerk en Froukje wenne en wie berne yn 

Nes. Se steane yn it tsjerkeboek fan de Grifformearde 

tsjerke fan Nes oantekene. Doe’t ik dêr yn 1962 in 
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hoartsje as skoalmaster ynfoel hie ik der noch gjin 

weet fan dat in foarâlder dêr berne wie. 

 

 Fan Willem witte wy noch dat hy doopt wie op 16 

sept. 1714 yn Ternaard as soan fan Liuwe Jans en 

Trijntje Willems. Willem wie yn !749 neffens de 

Kwotisaasjelist arbeider yn Ternaard. Njonken de 

beide âlden wiene der seis bern yn ‘e hûs en waarden 

se oanslein foar £ 12:10:12. Dat is foar in “gemeen” 

(gewoane) arbeider mei seis lytse bern in stevich 

bedrach. De âldste dochter Aafke (doopt 11 april 

1737) wie noch mar tolve jier. De oaren wiene: Lieuwe 

(doopt op 24 maart 1739),  Trijntje (doopt 26 nov. 

1740), Teye (doopt 9 nov. 1742), Geertje (doopt 29 

nov. 1744), Jan (doopt 30 maart 1747). Letter kamen 

der noch twa famkes: Rinske (doopt 24 mei 1750), 

Sytske  (doopt 29 mei 1752). Aafke wie yn Nes berne, 

de oare bern yn Ternaard.  

Fan Willem Lieuwes is fierder net safolle bekend. It is 

net dúdlik oft hy ek belidenis dien hat en wannear’t hy 

stoarn is. Fan syn frou Froukje Teijes stiet yn it 

ledemateboek fan Ternaard dat se yn 1768 belidenis 

dien hat en in pear bledsiden fierder dat se yn 1773 

ferstoarn is (obiit is de ôfkoarting fan is ferstoarn). 

“huisvr. Van Willem Lieuwes” stiet der, mar it is net 

dúdlik oft Willem dan noch libbet. Under har stiet har 

dochter Trijntje. Dy wie widdo fan Abraham Stellema 

(“schoolmeester en organist”) dêr’t se op  25 sept. 

1763 mei troud wie. Abraham en Trijntje kamen beide 

fan Ternaard. Miskien hat Trijntje by har mem 

ynwenne of krekt oarsom doe’t se widdo wie. Yn !778  

trout Trijntje dan foar de twadde kear en dan mei 

Tjebbe Mellis fan Feanwâlden. Yn Schoolmeesters in 

Friesland (1600-1950) berekkenet Sannes dat 

Stellema ein juny 1766 stoarn is: “In febr. 1744 kreeg 

Ternaard zijn nieuwe schooldienaar en organist, en wel mr. 

Abraham Daniëls Stellema, van Hantumhuizen. Het traktement 

bleef 200 c.g. met dezelfde emolumenten als de voorgangers ook 

hadden gehad; o.a. ƒ 15 wegens het voorlezen in de kerk. Hij werd 

hier op 6 febr. 1749 lidmaat op belijdenis des geloofs en is hier op 

25 sept 1763 getrouwd met Trijntje Willems van Ternaard. (Hun 

zoon was Daniël Abraham Stellema, geboren op 15 jan. 1765 en 

overleden te Ternaard op 2 febr. 1841 oud 76 jaar, echtgenoot van 

Ymkje Freerks Backerus. Deze zoon is blijkbaar geen schoolmeester  

geweest.) Hij is in 1766 overleden, want op 3 sept. van dat jaar 

werd aan de weduwe A. Stellema nog ƒ 50, "wegens ¼ jaar organist 

en schoolmeesterstraktement, uitbetaald; mei 1766 verschenen en 

ook nog 7 weken daarna." Hij zal dus eind juni zijn overleden”. Us 

foarâlder Trijntje Willems wie sadwaande mar trije jier 

mei Stellema troud. Yn it selde stikje stiet dat se yn 

1800 ferstoarn is, mar dat kloppet net want Trijntje is 

stoarn op 13 maaie 1815 ûnder Hurdegaryp (yn 

Feanwâldsterwal nr. 59). Ik ha net in oare Trijntje 

Willems fûn dy’t yn 1800 ferstoarn is. Hoe’t dat dan yn 

de boeken kaam bliuwt rieden. 

Mem Froukje wie de âldste dochter fan Teije Sipkes en 

Aefke Gerrits. Yn it ledemateboek fan Ferwerd stiet by 

25 augustus 1698 ynkommen: 

Yn it boek fan Hegebeintum is opskreaun dat Aefke op 

9 novimber 1713 ynkommen is út Ferwerd. De earste 

twa bern fan Teije en Aefke (Froukje en Amarins) 

binne yn Ferwerd doopt, de trêde (Sipke) yn novimber 

1712 yn Hegebeintum en de fjirde (Sytske) yn juny 

1715. Dêrnei moat Aefke stoarn wêze want Teije 

Sipkes trout op 27 maaie 1725 mei Aatie Lieuwes. Se 

wenje dan yn Hegebeintum. Der komme dan noch twa 

bern: Lieuwe (doopt 10 maart 1726) en Jan (doopt op 

7 augustus 1729). Sijtske Gerrits Paulusma (de mem 

fan myn pake Jabik van der Bij wie yn 5 geneneraasje 

in ôfstammeling fan Teije en Aafke. It programma My 

Heritage hat se eefkes ûnder inoar setten.  Foar it 

folsleine oersjoch binne der noch trije generaasje oan 
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taheakke. De namme Sytske sit oan 2020 ta noch yn 

de famylje. 

 

It bewiis dat Froukje in dochter is fan Teije Sipkes en 

Aefke Gerrits is net wetterticht. By har berte wurdt 

allinne har heit neamd en har mem net. It is hast net 

oan te nimmen dat der yn deselde earste jierren fan 

de 18e iuw yn Ferwert en Hegebeintum noch immen 

wenne mei de namme Teije Sipkes en yn de leeftiid 

wie om jonge bern te krijen. Pieter Nieuwland neamt 

wol de beide frouwen fan Teije (Aefke en Aatie) mar 

de beide earste bern Froukje en Amarins dy’t yn 

Ferwert berne binne neamt hy net. Doe’t de 

húshâlding yn Hegebeintum (kombinearre gemeente 

mei Blija) waard de memmenamme net opskreaun yn 

tsjinstelling ta Ferwert, mar dochs 100% wetterticht is 

it net. 

Wy ha no alle foarâlden fan Tryntje Jippes Hoekstra 

beskreaun foar sa fier se my bekend  binne. Hja wie de 

frou fan Gerrit Barteles Paulusma en de mem fan 

Sytske van der Bij-Paulusma, de oerbeppe fan de 

skriuwer. Hjirfoar ha de Hoekstra’s op it aljemint west 

mar der moat noch ien saak neier besprutsen wurde. 

Der wie earder opmurken dat Tryntje har pake Klaas it 

foartouw nommen hie by it kiezen fan in 

famyljenamme yn 1811.  

c. De namme Hoekstra en pake Klaas Jelles 

Trijntje Jippes wie in Hoekstra. Dy hie sy te tankjen oan 

pake Klaas Jelles. Doe’t de baas fan Nederlân, ús keizer 

Napoleon, betocht hie dat it administratyf makliker 

wie dat elk in achternamme hie yn plak fan in 

patronym mocht elk yn 1811 in nije achternamme 

betinke foarsafier se dy noch net hiene. Napoleon koe 

dan better sjen wa’t er oproppe koe foar syn tocht nei 

Ruslân. Pake Klaas Jelles moast der foar nei 

Hurdegaryp, distrikt Tytsjerksteradiel, dat troch de 

Frânsen ta gemeente makke wie. Klaas wie op dy 30e 

desimber 1811 doe’t er de stap der yn sette nei 

Hurdegaryp sels al 71 jier. Hy die fuort foar de hiele 

famylje oanjefte. Net allinne de eigen bern mar ek de 

bernsbern fan Klaas Jelles krigen yn ien klap de namme 

Hoekstra. Klaas hie safolle neikommelingen dat de 

amtner it hast net op it formulier hâlde koe (sjoch side 

38 ûnderoan). Miskien hat er it wol mei de soannen 

bepraat. Of fûnen dy it mar skytmerakels sa’n 

achternamme en ha se it oan heit oerlitten. Oan dy 

namme te sjen soene je tinke kinne dat Klaas earne op 

‘e hoeke wenne yn wat wy no Feanwâldsterwal 

neame, mar doe noch foar in part ûnder Feanwâlden 

foel en foar it oare (grutste part) ûnder Hurdegaryp. 

Dat wol sizze oan de noardkant fan it wetter (de 

Djipswâl neamd, yn it ferlingde fan de Swette). Oan de 

súdkant hjitte it Hurdegaryp. Dat komt omdat de 

Wâldsterfeart (Djipswâl) en Swette (dat grins betsjut) 

de grins foarmen tusken Dantumadiel en 

Tytsjerksteradiel. It doarp is jong omdat it ûntstien is 

as feankoloanje yn de 18e iuw. Guon sizze dat de 

ynwenners fan Feanwâldsterwal neikommelingen 

binne fan Gitersken (Streek fan Gythoarn) ferfeanters. 

Der ha ik oant no ta noch neat fan fûn yn de famyljes 

dy’t ik tsjinkommen bin. 

Ik ha yn Feanwâldsterwâl socht omdat ik dêr twa bern 

fan Klaas Jelles en Aatje (Atsje?) fûn. Op it kaartsje 

hjirûnder stiet in útsnede fan de kaart op Hisgis. Ik ha 

socht nei it wenplak fan Klaas Jelles. Doe’t Klaas Jelles 

ferstoar yn 1828 (88 jier âld) wenne hy op it hoekje 

dêr’t de blauwe pylk hinne wiist. Dat hûs wie net mear 

fan him want hy hie it yn desimber 1826 ferkocht oan 

syn skoandochter Baukje Klazes Veenstra. Baukje wie 

de widdo fan Klaas syn soan Hindrik dy’t in pear 

moanne dêr foar yn septimber 1826 ferstoarn wie. 

Hoe’t it krekt sitten hat wit ik net mar it liket der op 
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dat Klaas Jelles en syn soan Hindrik mei syn húshâlding 

by inoar ynwennen. Heit Klaas wie fan 1811 ôf widner 

nei’t sy frou Aatje yn dat jier stoarn wie. Sawol by Klaas 

as by syn soan stie yn de stjerakte dat se op nr. 54 

wennen, it stee by de blauwe pylk.  

Dit hûs en hiem leit op in hoeke. It soe de namme 

Hoekstra ferklearje kinne. Op in oar hoekje yn 

Feanwâldsterwal (reade pylk)  stie in oare wenning fan 

Klaas Jelles dy’t hy koart foar syn dea foar f 100 

ferkocht oan syn pakesizzer Melle Feijes Hoekstra. Ten 

suden fan de blauwe pylke grinzjend oan it hiem fan 

Hindrik Klazes Hoekstra wenne yn 1832 de jongere 

broer fan Hindrik, de al earder neamde Jippe Klazes 

Hoekstra mei syn frou Sytske, de heit  en mem fan 

Trijntje Jippes Hoekstra (troud mei Gerrit Barteles 

Paulusma).   

En dan wie der noch it besit fan hûs en hiem krekt oan 

de oare kant fan de feart (de brune pylk wiist der nei). 

Dat perseel stiet ek al op de kaart yn de 

Schotanusatlas. Der stiet dúdlik op de kaart dat it 

tagelyk in tolhús wie. In geskikt plak omdat it op in 

krúspunt fan wetters lei. Tagelyk moat it ek in 

herberch west ha lykas dat mear foarkaam. Yn de 

kranten fan dy tiid komme je gauris tsjin dat der 

ferkeapingen yn dy herberch binne.  

Eins is it komôf fan de namme Hoekstra hjir noch 

better fan ôf te lieden, mar dan moat de herberch yn 

1811, doe’t hy him Hoekstra neame liet, eins wol it 

wenplak fan Klaas Jelles west ha.  Yn elk gefal wenne 

syn soan Jippe Klazes dêr wol yn 1831 doe’t dy syn 

hiele boel te hier sette: 

Twa jier letter, yn 1833, blykt dit gehiel yn besit te 

wêzen fan Ulke Alles van der Wal. Dêrfoar wie it ek al 

ferskate kearen yn oare hannen oergien. Ik ha net de 

yndruk dat Klaas Jelles der wenne hat en pakesizzer 

Tjibbe Jippes wie hierder en gjin eigner. As der letter 

bern komme by Tjibbe dan is hy “koemelker” en letter 

“dagloner”. Op it selde plak dêr’t eartiids it tolhús 

anneks herberch wie is no noch altyd in yt- en 

sliepgelegenheid, ûnder namme it Dûke-Lûk. Ik ha 

(noch) net achterhelle wêr’t dy namme weikomt. 

.-.-.-. 

d. Fierder mei Gerrit Barteles Paulusma en 

Trijntje Jippes Hoekstra  

Oerbeppe Sytske wie de âldste fan sân susters yn de 

húshâlding fan Gerrit en Trijntje Paulusma. Dêr sieten 

fjouwer Aaltjes/Aatjes by. De earste twa waarden 8 en 

2 jier. Gerrit syn achternamme is net trochsetten 

omdat der gjin jonges wiene. Yn in boek fam de 

boargerlike stân om 1859 hinne stiet in oersjoch fan 

de húshâlding fan Gerrit en Trijntje (yn it deistich 

spraakgebrûk sil it wol Gjert en Tryntsje west ha). Se 

ha nochal wat ynwenning.  Aldste dochter Sytske (myn 

oerbeppe) sil it hûs al út wêze. 

 

Yn it foarste plak is dat de heit fan Gerrit: Bartele (myn 

âldpake of yn it Hollânsk: oudbetovergrootvader). Hy 

wie al op 12 maaie 1853 by syn soan en skoandochter 

ynlutsen. Syn namme wurdt trochskrast as hy op 2 

sept. 1855 ferstjert (82 jier âld). Yn it stik hjirboppe 

stiet dat hy berne wie yn 1779 mar dat moat wêze 

1773. Pake Bartele hie him destiids registrearje litten 

mei de achternamme Paulus mar by syn ferstjerren is 
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er ek gewoan Paulusma neamd. Bartele wie al sûnt 

1818 widner fan syn frou Janke Gerrits Adema. Doe’t 

hja ferstoar wennen se yn Burgum op nr. 110. Earder 

hie dat op de Burgummerheide west, tusken de 

Simmerdyk en de Rykswei. Dat wie in “huisje” (read) 

fan 35m² op in stikje bou dat fan de tsjerke fan Burgum 

wie en bestimt foar 

de earmen (wyt= 

bou, pears= heide).  

Noardlik dêrfan lei 

in stikje heide mei 

it húske fan Bartele 

syn broer Sake. Dat 

wie ek foar de 

earmen fan de 

tsjerke fan Burgum 

bedoeld. It sil wol 

net rom soppe ha 

yn de húshâldingen 

by Bartele en syn 

broer. De bern fan 

Bartele en Janke 

wiene noch lyts doe’t Janke ferstoar yn 1818 (Pieter 

miskien al oan it wurk by in boer/baas, hjirfoar al 

neamd as ramplesant), Gerrit 16 jier, Wytske 9 jier, 

Jehannes 6 jier en Janke 3 jier).       

Yn itselde stikje fan de Boargelike Stân oer de 

húshâlding fan Gerrit en Trijntje stiet de twadde 

dochter (Janke) twa kear fermeld en der steane twa 

lytse bern by mei de achternamme Bouma, mei de 

opmerking “kleinkinderen” (fan Gerrit Barteles). 

Fierder sykjen leveret op dat Janke troud west hat mei 

Pieter Cornelis Bouma dy’t op 3 desimber 1858 op 31 

jierrige leeftiid stoarn is. Hy hie doe 4½ jier troud west 

mei Janke en se hiene twa bern krigen: Geertje 

(*1855) en Gerrit (1858 trije moanne foardat syn heit 

Pieter ferstoar). De jonge widdo sil doe wer ynlutsen 

wêze by har âlden (Gerrit en Trijntje) en sadwaande is 

Janke har namme in kear trochhelle en der letter wer 

ynsetten mar no mei har beide bern. By de oanjefte 

fan lytse Gerrit hie  Pieter Bouma Jacob Hendriks van 

der Bij (beide fan Garyp) meinommen as tsjûge. Dizze 

Jacob van der Bij wie in sweager fan Janke har suster 

Sytske (ús oerbeppe). Fierderop komme wy de famylje 

Van der Bij nochris tsjin. Janke hat mar koart by har 

âlden ynwenne want op 24 jannewaris 1859 wurdt se 

mei har bern oerskreaun nei Smellingerlân (Nyegea). 

Se trout foar de twadde kear, no mei Paulus Johannes 

Procee op 2 juny 1866. Johannes wie har sweager om't 

har suster Ypkjen trout wie mei Paulus syn broer 

Douwe. Seis wike letter krije Paulus en Janke in jonkje 

(de twadde Gerrit, de earste wie 3 jier wurden). Se 

wenje dan op de Burgummerheide lykas bliken docht 

út in feroardieling fanwegen in mishanneling fan in 

amtner troch Paulus. Dêrnei komme der noch sân bern 

(Marijke, Trijntje, Johannes, de twilling Maria en 

Minke, Geert en wer in Maria). 

Dochter Geertje út Janke har earst houlik mei Pieter 

Bouma trout mei Dirk Popes Zandstra. Dêrnei trout se 

foar de twadde kear, mei Hendrik Harmens van der Bij, 

in broer fan ús pake Jabik. Geertje en Hendrik wiene 

dus neef en nicht: Geertje wie in dochter fan Janke 

Gerrits Paulusma en Hendrik in soan fan Janke har 

âldste suster Sytske. Janke is stoarn yn 1895. 

e. De bern fan Gerrit en Trijntje  

Gerrit Paulusma en Trijntje Hoekstra binne troud op 

22 maaie 1830. Se krije in hiel keppeltsje bern, 

allegearre famkes. It levere noch hiel wat kopbrekkens 

op om se op in rychje te krijen. Mar earst mar eefkes 

de nammen:  

- X.21 Sytske (ús oerbeppe) 22 maaie 1830 

- X.22 Janke (hjirfoar al beskreaun) 2 sept. 1831 

- X.23 Aatje 22 jan. 1837 by ferstjerren, is mar 

acht jier wurden, yn de akte as Aaltje 

- X.24 Wytske 4 novimber 1839 

- X.25 Jifke/Ypkjen 30 augustus 1842 

- X.26 Aatje 28 jan. 1846, twa jier wurden en 

hjit dan wer Aaltje 

- X.27 Aatje 31 maart 1849 

- X.28 Pietje 3 july 1852 

It wie net sa maklik om it boppesteande listje goed te 

krijen. It probleem sit him by X.21 Jifke/Ypkjen. Dit 

famke hie twa ferskillende nammen, trije ferskillende 

bertedata en trije ferskillende berteplakken. Earst 

tinke je dat it om twa ferskillende bern giet mar dan 

stroffelje je oer it feit dat twa bern binnen it heal jier 

berne wurde. Dat kin fansels net. Benammen dy 

bertedata leveren de nedige fraachtekens op. Wie it 

no 15/12/1842 of 2/9/1844 lykas op tsien ferskate 

blêden yn de boargerlike Stân stiet? Mis: net ien fan 

beide doocht. It blykt dat it 30/8/1842 wêze moat. Dat 
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is te kontrolearjen oan’e hân fan de leeftiid by 

trouwen en ferstjerren. It berteplak wie net Rottefalle 

of Nyegea, mar De Pein. As je safolle dochters ha en je 

binne faak ferhuze dan ferjitte jo wolris wêr’t wa krekt 

op’e wrâld kommen is. En dan dy namme. Ypkjen komt 

mar twa kear foar: yn de berte- en yn de trouakte. Dat 

is wol logyske want foar it trouwen moast in 

bertebewiis ynlevere wurde en dêr stie de namme 

Ypkjen yn. De amtner dy’t by de trouwerij foar de 

papierbrot soarge koe net folle oars as dy gewoan oer 

te skriuwen. Yn de deistige omgong spruts elkenien de 

persoan gewoan oan mei Jifke. Wêr is it dan fout gien? 

De amtner hat by de oanjefte fan de berte der in eigen 

slinger oan jûn. Wêrom? Fûn er Jifke net moai genôch 

of hat er heit Gerrit net goed ferstien? En wat soe er 

foarlêzen ha: Ypkjen of Jifke? Heit Gerrit Barteles 

Paulusma koe it net neisjen want hy koe net lêze. It is 

noch sterker want ek de namme fan mem is feroare. 

Dat wie Trijntje Jippes Hoekstra, mar der wurdt fan 

makke: Trijntje Ypes Hoekstra. Trijntje har heit hjitte 

Jippe en net Ype.  

 

Doe’t ik de akte nochris trochlies seach ik dat de 

amtner Izaak Douma wie, ad interim amtner en 

assessor fan Smellingerlân. It die tinken oan Hedzer 

Rinses Douma dy’t yn de Frânske tiid maire fan de 

gemeente Aldegea wie en ek de gewoante hie om de 

Fryske nammen wat “moaier” te meitsje. Baukje wie 

te gewoan en dêr makke hy Bouwina fan. Ik bin der net 

achter kommen oft de mannen dy’t beide op De Pein 

wennen famylje fan inoar wiene en dêrom deselde 

ôfwiking hiene. Jifke dy’t troud wie mei Douwe 

Johannes Procee krige 12 bern, earst 9 famkes en doe 

noch twa jonges en in famke. Dêrfoar hat har gedoch 

mei har namme harren net yn de wei sitten om in 

grutte húshâlding op ‘e wrâld te setten. Ek dizze 

húshâlding bedarret as se âlder wurde op de 

Burgummerheide dêr’t se in hûs mei bougrûn kochten 

foar f 500 (1906). Yn 1914 ferkeapje se it foar f 1221. 

Ek by de famkes (fan Gerrit en Trijntje) mei de namme 

Aatje wie sa no en dan betizing. Der kamen trije Aatjes 

omdat twa jong ferstoaren. De measten begûnen mei 

Aatje en waarden letter Aaltje neamd mar ek faak 

At(t)je, in namme dy’t letter in protte foarkomt yn de 

Paulusma famylje. Sa is it famylje-ûnthâld sterker as de 

skriuwerij fan de amtnerij. De Aatjes wiene neamd nei 

Trijntje har âldste suster Atje (neamd nei Trijntje har 

beppe). 

It liket wol oft Gerrit en Trijntje yntroud binne by heit 

Jippe Hoekstra. Dy wie al widner doe’t Gerrit en 

Trijntje de lapen gearsmiten. Mem Sytske Tjibbes 

Hoekstra-Mellema is op 1 july 1828 ferstoarn. De trije 

âldste famkes (Sytske, Janke en Aatje) binne yn 

Hurdegaryp berne, dêr’t Gerrit arbeider wie. Ik 

konkludearje dit omdat Trijntje en Gerrit hûs en hof 

foar f 300 ferkeapje oan Frans Jans Venema yn 

febrewaris 1834. Yn 

de akte fan notaris 

Wilhelmij stiet dat 

Gerrit en Trijntje yn it 

ferkochte hûs wenje. 

It hûs by de swarte 

pylk (read plakje is 

B295), de tún der 

ûnder is B296. Hjoed-

de-dei hjit dit 

Feanwâldsterwal. It is 

mear as seis jier nei de 

dea fan mem Sytske 

(op 15 desimber 1834)  

as de boelskieding  op 

papier fêstlein wurdt by de notaris (sjoch hjirnei: 

fragmint út de akte). Dy skriuwt der dan seis bledsiden 

oer fol. Earst is der in ynventarisaasje makke fan alle 

besittingen fan Jippe en Sytske dy’t yn mienskip fan 

guod troud wiene. Dêrby wurdt dúdlik dat de trije bern 

(Atje, Tjibbe en Trijntje) de helte fan it totale besit krije 

en heit Jippe de oare helte. Mei inoar is der f 3000 te 

ferdielen. Us foarâlden Gerrit en Trijntje krigen f 500 

taskikt. Suster Atje en har man wennen op it stee mei 

de reade pylk en hja bleaune der foarearst wenjen. 

Hjirboppe in fragmint út de boedelskiedingsakte mei it 
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part dat Gerrit en Trijntje krije. It liket derop dat se har 

foarearst deljouwe op B295 yn Feanwâldsterwal. Yn 

oktober 1835 hiert Gerrit tegearre mei de Trijntje har 

neef Jelle Feyes Hoekstra en in Romke Grijpstra foar 

trije jier twa stikken lân, ien foar f 13 en ien foar f 34. 

It lêste stik is greide en moat beboud wurde mei rogge. 

Nei trije jier moat it wer greide wurde en moat der 

“dong of vullens” (ek wol “huisvuil”) opbrocht wurde.  

Wat de reden is witte wy net mar yn 1839 beslút de 

famylje te ferhúzjen. Gerrit stiet noch altyd te boek as 

arbeider. Yn de winter fan 1839 keapje Gerrit en 

Trijntje it hûs nûmer 57 oan de “Lijtse Buren” yn Garyp 

foar f 366 fan Jan Roels Wijmenga. Dy syn broer Anne 

hie by de provisjonele ferkeap it heechst skreaun en 

dat bod waard net ferhege. Der wie yn opdracht fan 

Gerrit en Trijntje bean. It wie “een huizing en 

achterhuis met lijtshuis”. De keaper moast de “walle” 

oan de reed ûnderhâlde. It persiel grinze t'en westen 

oan it boulân fan de widdo fan Jan Klazes Hoogstins en 

t'en noarden oan it hûs fan Binne Wijmenga. It lân oan 

de súdkant wie fan Sjoerd Teijema (skoalmaster) yn 

Garyp. De skoalle stie rjocht ten noarden yn de 

earmtakke fan de Lytse Buorren en it Tsjerkepaad 

(foar de tsjerke oer). De skoalle wie fan de Herfoarme 

tsjerke. Oan de Noardkant rint in paad. Der is in âlde 

foto om 1920 makke, dus 80 jier letter, dat ek de 

foardoar oan dat paad hie. It soe samar wêze kinne dat 

dit it hûs fan Gerrit en Trijntje west hat. It byskrift by 

de foto op de thússide fan Garyp is: “ De Lytse Buorren 

ca.1920. Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit 

hetzelfde pand is waar later Bakkerij v.d.Zee en Fa. 

Kobus in gezeten hebben. De voorkant van het pand is 

in feite niet aan de Lytse Buorren maar aan het zijpad”. 
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Der is in dúdlike 

oerienkomst mei de 

plattegrûn op de 

útsnede út Hisgis. 

Oan de noardkant 

fan nr. 57 is in paad. 

Omdat der letter in 

bakkerij yn sitten 

hat freegje je jin ôf 

wat Gerrit yn Garyp foar wurk dien hat. No, gjin 

bakker. Hjerstmis 1839 wurdt in famke berne (Wytske) 

en yn har berte-akte stiet dat de dan 37-jierrige Gerrit 

“vleeshouwer” yn Garyp is.  

Dy maitiid fan 1839  dogge Gerrit en Trijntje har 

ûnreplik guod yn Feanwâldsterwal fan ‘e hân. As 

earste wurdt it stik 

boulân B299 ferkocht 

oan de feanbaas Klaas 

Teunis Veenstra foar f 

800. Veenstra wie al 

eigener fan B298. Beide 

persielen grinzen oan 

de noardkant oan hûs 

en tún fan de diakony. 

De priis is wol tige 

heech as je sjogge dat it 

hûs yn Garyp net iens 

de helte fan dizze bou 

koste. Ek fergelike mei 

it hûs en “plantagie” 

mei de nûmer 295 en 

296 geane foar gâns minder oer yn hannen fan de 

arbeider Frans Jans Venema: f 300. Lân moat doe wol 

djoer west ha yn de tritiger jierren fan de 19e iuw. 

Aardich is om te sjen dat de wei hjoed-de-dei noch 

krekt sa rint mei de skerpe bocht der yn. Op hast alle 

wenplakken doe steane no ek noch huzen. Sels it 

reedsje t'en noarden fan 295 leit der noch. Allinne is 

der letter in húske by kommen oan de súdkant fan 

296.  

Op 12 maaie 1839 komme Gerrit en Trijntje mei har 

dochters yn Garyp te wenjen. Dat hat net lang duorre 

want yn 1841 ha se har domisylje yn Sumar. Dat is op 

te meitsjen út de akte fan in liening op 5 oktober 1841 

foar in bedrach fan f 100. Gerrit is dan arbeider en 

wennet yn Sumar. Wat is der mis gien mei de slachterij 

fan betoerpake Gerrit Barteles Paulusma? Krige hy as 

ynkommer yn Garyp gjin klandyzje? Se hiene oars wol 

jild om hannen nei de ferkeap fan har ûnreplik guod yn 

Feanwâldsterwal. Wêr is al dat jild bedarre dat se no 

jild liene moatte fan Klaas Roels Wijmenga (keapman) 

yn Burgum? En wa wenne der no yn dat hûs yn Garyp? 

Gerrit brûkt it as ûnderpân, hypoteek stiet yn de akte. 

Der wurdt 5% rinte jiers berekkene troch Wijmenga. 

Yn de akte stiet dat Gerrit it hûs net ferhiere sil as de 

liening net werom betelle is sûnder de tastimming fan 

Wijmenga. Hjir kinne je út op meitsje dat it hûs begjin 

oktober 1841 al leech wie. Oan it aventoer yn Garyp 

komt sa in ein. Graach soene je de petearen op de 

Lytse Buorren 57 yn Garyp mei makke ha. It hat fêst in 

drege tiid west yn “huize Paulusma”.  

Mei yngong fan 12 maaie 1842 is it hûs yn Garyp foar 

f 400 ferkocht oan Hendrik Lieuwes Jansma, arbeider 

yn Suder-Drachten.  Yn tsjinstelling ta de akte foar de 

liening fan f 100 wurdt Gerrit no net arbeider mar 

slachter neamd. Oft hy ek yn Sumar slachter wie is net 

dúdlik. De notaris makket noch in flaterke yn de akte 

troch it húsnûmer 51 te skriuwen y.p.f. 57. 

In pear moanne letter op 30 augustus 1842 blike Gerrit 

en Trijntje yn De Pein  (nr. 16) te wenjen. Op dy dei is 

nammentlik Ypkjen berne. Gerrit wurdt dan “slagter” 

neamd. Ypkjen sil wol neamd wêze nei Trijntje har 

heit: Jippe. Trijntje hjit yn de akte Trijntje Ypes 

Hoekstra. Der kamen allinne mar famkes dan mar in 

famke nei pake neame, sil de gedachte west ha. Mar 

pake hjitte Jippe en net Ype. Hat de amtner it net goed 

ferstien of fûn hy Jippe net moai genôch? Gerrit koe it 

net kontrolearje want hy koe net lêze en skriuwe 

omdat er dat net leard hie, sei er alle kearen wer. Dy 

namme Ypkjen hat my wol parten spile want Ypkjen 

waard yn de boargerboeken gauris Jifke neamd oan’t 

ik der achter kaam dat mei Jifke Ypkjen bedoeld waard 

en dat der gjin sprake wie fan in twilling Ypkjen en 

Jifke. Ypkjen stiet allinne yn de boeken mei Ypkjen by 

har berte en by har trouwen (20 maaie 1865). Dat kin 

ek net oars want by it trouwen moasten de berte-

akten der by helle wurde as bewiis. Alle oare kearen is 

it Jifke, mar mei ferskillende bertedata: 2/9/1842 (de 

goede), 15/12/1842, 30/81842, 2/9/1844. Ek it 

berteplak is hieltyd wer oars: De Pein (de goede) mar 
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ek Rottefalle en Nyegea wurde neamd. By har trouwen 

ûndertekenet Ypkjen net want hja hat it skriuwen net 

leard. Wy kinne der hast wol fan út gean dat Ypkjen yn 

de deistige omgong har Jifke neame liet, want ek as se 

bern kriget en dy letter wer trouwe is it Jifke. Lykas 

sein yn Alle Friezen treffe wy Ypkjen mar twa kear oan 

wylst de namme Jifke Gerrits Paulusma 38 risseltaten 

opsmyt. Ypkjen har ferstjerren wurdt yn 1896 troch 

Sijbren van der Berg (arbeider) en Andries Jager (klerk) 

ek oanjûn as Jifke. Hja sille wol net better witten ha 

mar fan in klerk op it gemeentehûs soene je 

ferwachtsje meie dat hy it noch eefkes neisjoen hie 

hoe’t har namme yn werklikheid wie. 

Wy wiene takommen mei it ferhaal fan Gerrit en 

Trijntje Paulusma oan it momint (1842) dat Gerrit de 

berte fan syn dochter Ypkjen/Jifke  oanjoech en dat hy 

yn De Pein blykt te wenjen en dêr ek slachter wie, 

eigen baas of feint by in oare slachter. Dat wie fuort 

nei’t se har hûs yn Garyp ferkocht hiene. It wenjen yn 

Sumar hat dus noch gjin jier duorre.  

Op 13 jannewaris 1845 

ferstjert âld betoerpake 

(de heit fan Trijntje) 

Jippe Klazes Hoekstra. 

Op 11 maart dat jier 

geane de trije bern: 

Atje, Tjibbe en Trijntje 

nei notaris Alma om it 

ien oar te regeljen mei 

de neilittenskip. Notaris 

Alma hie 11 siden 

nedich om alle 

besittingen fan Jippe op 

papier fêst te lizzen 

(minútakten 1845 side 

410). Dêr blykt út dat Jippe ek al wie de helte fan syn 

frou by har ferstjerren al ûnder de bern ferdield nochal 

wat besittingen hie. As earste ferkeapje se in stik 

(B534) fan 2½ bunder healân dat foar in part 

fergroeven wie oan de Wiel. Dy Wiel wie ûntstean 

troch it fuortspielen fan de sêfte turfgrûn. Je koene 

allinne mar farrendewei by it lân (mei reade râne) 

komme en dat healwei Rypstjerk lei (Jippe wenne op it 

bekende plak dêr’t de pylk hinne wiist). As twadde stik 

lân it griene stikje t'en noarden fan it hjirfoar neamde 

stik  healân B533 (grien op kaartsje omdat it sodze 

{“moeras” wie). It trêde stik wie de t'en easten fan 

B533 lizzende sodze mei it nûmer B540. Yn de akte 

stiet der by dat dit stik “knopke twee mad genoemd” 

wie. It fjirde stik is B547 in lyts fjouwerkantich 

snipperke lân krekt ten noardeasten fan B540: 

“Gjaltema genaamd”.  

Earder soe dit stikje lân wolris yn besit fan Gjaltema 

wêze kinnen ha.  

En dan wiene der noch twa snipperkes lân ûnder 

Birdaard E210, waaigatsmad neamd en E222. It earste 

wie greide en it twadde wer in sompe dat t'en suden 

fan in petgat lei.  

 

As je dit lêze dan tink je dat it nochal fier út inoar leit, 

mar dat falt ta want dwersoer is it amper ien 

kilometer. Rjochtsûnder is noch in lyts stikje 

bebouwing fan Feanwâlden te sjen. De skieding tusken 

wat ûnder Burdaard en wat ûnder Feanwâlden falt rint 

trije stikken lân súdlik fan de giele pylk.  

Alles mei-inoar kenne je stelle dat Jippe hiel wat 

besittingen hie en dat de bern mei syn trijen der wol 

wat oan oerholden. Dochs skynt dat net genôch west 

te hawwen om foar te kommen dat soan Tjibbe Jippes 

Hoekstra en skoansoan Gerrit Barteles Paulusma noch 

arbeider neamd waarden yn de boedelskiedingsakte. 

It wie seis jier nei’t Gerrit en Trijntje har aventoer mei 

de slachterij yn Garyp oangien wiene. Nei alle 

gedachten ha se de erfenis fan Trijntje har mem brûkt 
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om dat hûs te keapjen mar wie dizze stap op in 

teloarstelling útrûn. No’t se nei de erfenis fan Trijntje 

har heit wer oer wat jild beskikten koene se in pear jier 

letter nei’t se wat ûnreplik guod yn Feanwâldsterwal 

ferkocht hiene in hûs yn de Rottefalle keapje. 

Der wie ek fertriet doe’t Gerrit en Trijntje noch yn 

Nyegea wennen. Op  25 juny 1845 ferstjert dochter 

Atje (Aaltje yn de akte), acht jier âld en berne yn Garyp. 

A(a)tje wie neamd nei har oerbeppe (de beppe fan 

Trijntje Jippes Hoekstra). De beide memmen wiene 

ferneamd: dan is beppe (Aatje Klazes Veenstra) oan 

bar. Heit Gerrit Barteles wurdt yn de stjerakte “slager” 

neamd. In heal jier letter (jannewaris 1846) krije Gerrit 

en Trijntje in lytse poppe dy’t se dan ek Aatje neame. 

Yn de akte stiet dat Gerrit (slagter) wennet yn De Pein 

nr. 32. Dat is dus in oar hûs yn De Pein as it earder 

neamde nr. 16.  

En dan is der samar in akte op 15 maaie 1847 dêr’t yn 

stiet dat Trijntje Jippes Hoekstra “twee percelen 

gedeeltelijk vergraven land” (foar turf?) foar f 400 

ferkocht hat oan famyljelid Willem Tjibbes Mellema. 

Gerrit en Trijntje blike dan op De Harkema te wenjen 

en ek dêr is Gerrit slachter. Dus ek it aventoer yn 

Nyegea hat mar koart duorre. Mellema hie dêr om 

hinne al hiel wat lân yn syn besit. It iene perseel lei oan 

de Schiersleat (of:Skisleat), seksje B648 en wie fan 

Feanwâldsterwal út maklik te befarren. It oare moast 

B888 wêze mar is net te finen omdat it heechste nr. 

B852 is. Fersin fan de notaris? Gerrit tekenet net 

omdat hy it skriuwen net leard hat. Trijntje hat wol 

faker in pinne beet hân. Yn de akte stiet dat ze “onder 

Harkema Opeinde” wennen. Miskien wie dit wol op de 

Rottefalle. Rottefalle lei oant 1943 ta yn trije 

gemeenten: Smellingerlân, Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel, mar in goed heal jier letter wenje se 

wer yn De Pein neffens de akte fan ferstjerren fan de 

lytse A(a)tje. Dy  ferstjert twa jier âld op 27 febrewaris 

1848. Gerrit en Trijntje wurde arbeiders neamd. It 

berop fan slachter is dan fuort. Dochs sil Gerrit wol yn 

itselde wurk sitten ha. Gerrit jout it ferstjerren sels net 

oan mar hat dêr twa oaren foar frege. 

As Gerrit sels de berte fan de trêde Aatje op 31 maart 

1849 yn Drachten oanjout is syn berop 

“vleeschhouwer”. 

In jier letter op 30 maart 1850 keapet Gerrit in hûs yn 

Rottefalle (Drh sectie E nr 303). Op de útsnede fan de 

Hisgiskaart fan 1832 is it ien fan de húskes (blauwe 

pylk) oan de Lits. Gerrit keapet it hûs fan Hendrik Jans 

Reitsma, skipper. Der wennen mear skippers oan de 

feart dy’t no noch troch Rottefalle streamt mar foar in 

part ôfdamme is yn de jierren fyftich fan de foarige iuw 

mar yn de tiid fan Gerrit en Trijntje fearen de skûtsje 

noch by har foar de doar lâns mei turf en oare saken. 

De Luts streamde fan de hege feanen yn it easten wei 

rjochting de Burgumermar en wie dêrmei de farwei nei 

Ljouwert en Grins. Rottefalle is ûntstien oan beide 

kanten fan de Lits. It rivierke wie tagelyk de skieding 

tusken Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen yn it 

noarden en Smellingerlân yn it suden. De skieding 

tusken Achtkarspelen en Tytsjersteradiel wie de 

Mûntsegroppe. Omdat Rottefalle ûnstien is op de 
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trijesprong fan de trije gemeenten ha de bewenners 

lang by de trije ferskillende gemeenten heard en 

moast de iene nei Bûtenpost en oaren nei Drachten of 

Burgum om gemeentlike saken ôf te hanneljen. Dat 

bleau sa oant 1943 doe’t Rottefalle in doarp waard en 

by Smellingerlân kaam. 

 
 

Gerrit en Trijntje kochten it hûs yn Rottefalle foar f 80 

fan  Jogchum Hendriks Reitsma, fearskipper yn 

Bakkefean. Dat hat foar dy tiid ek in krap húske west 

en je freegje je dan ôf oft se dêr ek noch slachten yn 

dat húske en wie der ek in winkeltsje by? It wie in hûs 

“met erf, hovingebomen en plantagie cum annexis”. 

Dat klinkt hiel wat mar op de kaart is wol te sjen dat it 

allegearre net safolle foarstelde. Op 12 maaie 1850 

wie it hûs har eigendom. It hûs foel kadastraal ûnder 

Droegeham (Achtkarspelen) Op it stikje kaart fan 

Schotanus soe it ûngefear stean moatte op it plak fan 

de twadde “t” fan Rottefalle. Wat opfalt is dat yn de 

akten meastal fan de  Rottefalle sprutsen wurdt.  

 

Ek yn de Rottefalle fine dizze Paulusma’s gjin rêst. Yn 

desimber 1851 ferkeapet Gerrit syn hûs wer per 12 

maaie 1852 oan keapman Teije Jans Benedictus foar in 

bedrach fan f 47. Dat is krekt wat mear as de helte fan 

wat hy der twa jier earder sels foar betelle hie.  It liket 

der op dat Gerrit en Trijntje (Trientje stiet no yn in 

akte) yn de Rottefalle wenjen bleaun binne, want op 3 

july 1852 wurdt der in famke by har berne en kin Gerrit 

nei Bûtenpost om de lytse Pietje oan te jaan. De akte 

seit dat se yn de Rottefalle wenje en dat Gerrit 

keapman is. Der wurdt gjin húsnûmer neamd mar it 

soe bêst wêze kinne dat se it hûs wol ferkocht ha mar 

it fuort dêrnei hierden fan Benedictus. Wiene der 

skulden makke dy’t ôfbetelle wurde moasten mei de 

opbringst fan it hûs?  

Dat Gerrit en Trijntje net botte honkfêst wiene blykt 

by de trouwerij fan de twadde dochter: Janke. Hjirfoar 

is al beskreaun dat se nei in koart houlik mei in lyts 

berntsje wer by heit en mem Gerrit en Trijntje kaam 

yn te wenjen. By har trouwen yn Burgum as se 19 jier 

is binne har heit en mem (Gerrit en Trijntje) yn Burgum 

bedarre. Janke sil noch by heit en mem ynwenne ha 

want se hie gjin berop as se mei Pieter Kornelis Bouma 

trout op 20 maaie 1854. En sa kinne wy fêststelle dat 

it aventoer Rottefalle fan Gerrit as slachter dêr noch 

gjin trije jier duorre hat. Boppedat is hy gjin slachter 

mear mar arbeider wurden. 

En dan folget de brulloft fan Gerrit en Trijntje har 

âldste dochter Sytske (ús oerbeppe) mei Harmen 

Hendriks van der Bij op 10 maaie 1856. Beiden 

wennen se yn Garyp dêr’t de iene arbeider wie en de 

oare tsjinstfaam. Gerrit en Trijntje wenje yn Burgum 

en hy is arbeider. 

As wy Gerrit fierder folgje dan komme wy him wer tsjin 

yn 1864 as hy Pieter Teunis de Vries “assistearret” as 

dy in nûmmerwiksel fan de militêre Milysje mei Pieter 

Douwes Sibma út Garyp by de notaris op papier sette 

lit. Foar f 300 wurdt Pieter soldaat yn plak fan Sibma 

dy’t ynlotte wie en Pieter net. De boer lit de arbeider 

foar de tsjinst opdraaie. It taryf hat lang f 300 west. Yn 

de akte blykt ús betoerpake Gerrit Barteles Paulusma 

fâd (voogd) fan Pieter te wêzen. Pieter wie in soan fan 

Gerrit syn jongste suster Janke Barteles Paulusma dy’t 

yn 1849 op 34 jierrige leeftiid weirekke wie. Yn 1856 

wie syn heit Theunis de Vries ek ferstoarn doe’t Pieter 

12 jier wie. It liket der op dat Pieter mei syn bruorke 

en suske ûnderbrocht binne by har muoike (Jitske 

Harmens de Vries-de Ham) yn Burgum dy’t doe ek al 

widdo wie. Yn dyselde simmer fan 1864 keapet Gerrit 

Paulusma twa kavels op de Burgummerheide fan de 

skoalmaster Tjeerd Alberts Heidstra om dy yn gebrûk 

te nimmen op 12 maaie 1865. Op de iene kavel stiet in 

hûs. Der is rjocht-fan-reed nei de Simmerdyk en nei de 
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strjitwei. Gerrit moat hjir f 350 foar op it kleed lizze en 

de oerdrachts- en notariskosten binne foar syn rekken. 

It giet hjir om de kavels A1501 en A1502 fan it kadaster 

ûnder Burgum. 

 

Gerrit en Trijntje ha wol hiel wat betelle as je nei de 

snipperkes lân sjogge by de blauwe pylk, dat 1260 m² 

grut wie. It griene is in hôf (“boomgaard” op de 

kadastrale kaart). It stikje mei read der om hinne is 

bou. Der stiet yn 1832 net in hûs optekene, mar dat 

wie der wol is te lêzen yn de besittingen fan in sekere 

Cornelis Johannes Prosee dy’t it doe yn besit hie. 

Nûmer 502 hjitte “Huis met Erf”. Gerrit en Trijntje 

betelje foar de beide stikjes mei hûs der by f 350 foar. 

Wat der yn de akte mei de “zomerweg” en de 

“straatweg” bedoeld wurdt is net dúdlik. It paad nei de 

Tolweg is wol te sjen. Soene se dy ek Simmerdyk 

neamd ha? De wei ûnder dy namme leit hast twa 

kilometer súdliker. En wat is dan dy strjitwei? As de 

wei Hurdegaryp-Twizel bedoeld is dan moatte twa  

kilometer troch it lân fan heide (heide is pears) en 

bosk(grien) rinne. Al mei al: Trijntje komt wer tichter 

te wenjen by Feanwâldsterwâl dêr’t se opgroeid is.  

Op de kaart fan 1832 steane op de Burgummerheide 

in protte lytse húskes. Der is noch in protte heide mar 

in part is al yn kultuer brocht. De tsjerken ha op de 

heide hiel wat besittingen. Gauris kom je tsjin dat de 

perselen fan de “armvoogdij” of fan de tsjerken yn 

Feanwâlden of Burgum binne en bedoeld om de 

earmen ûnder te bringen. It is net it meast florissante 

part fan Fryslân dêr’t Gerrit en Trijntje bedarje om it 

wat foarsichtich út te drukken. Rûnom yn Fryslân 

kamen minsken mei net al te folle ynkomme by need 

op de heide telâne. Heide wie der by de rûs yn de 

Fryske wâlden. 

Yn july 1864 keapje betoerpake en -beppe Gerrit en 

Trijntje har húske op de râne fan de heide. Gerrit komt 

net yn syn nije plak te wenjen. Trije moanne nei de 

keap ferstjert Gerrit, noch mar 62 jier âld en bliuwt 

Trijntje achter mei noch twa famkes yn’e hûs. De 

oaren binne dan al troud of tsjinje by de ien of oare 

boer yn de omkriten. Ypkje/Jifke trout it jier derop mei  

Douwe Johannes Procé. It waard in dûbele famylje 

omdat har suster Wietske twa moanne letter mei  

Douwe syn âldste broer: Geert Johannes Procé trout. 

Yn de kadastrale kaart wie Cornelis Johannes Prosee 

eigener fan it stikje grûn dêr’t Gerrit en Trijnte kamen 

te wenjen. Of it famylje wie ha ik net neigien.   

 

Dy hjerstmis fan 1865 moat widdo Trijntje f 125 liene. 

Dat docht se by Paulus Johannes Procé, hij is in broer 

fan de earder neamde Geert en Douwe dy’t troud 

wiene mei de dochters fan Trijntje: Wietske en Jifke. 

Dat in arbeider as Paulus dit jild “oer hie” om Trijntje 

te skewielen is wol opfallend. It soe no f 3000 wurdich 

wêze. Trijntje har hûs (A501) is ûnderpân mar ek in 

stikje bosk (it stikje is te sjen by de reade pylk op it 

kaartsje yn de linker kolom). It is net bekend wannear’t 

dat stikje bosk har eigendom wurden is. Yn 1832 rûn 

dy hiele bosk fan de Tolwei (grins mei Dantumadiel) 

oant de Simmerdyk yn it suden, dêr’t no Nieuw- 

Toutenburg stiet. It bosk wie oanlein troch Johan Sicco 
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thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, generaal fan 

de ynfantery as jildbelizzing. It wie yn eigendom by 

Pieter Andrea, notaris yn Ljouwert. It bosk wie yn 

allegearre fjouwerkanten opdield. De wearde fan it 

bosk sil lein ha yn it hout foar de kachel. It bosk rûn 

earder oan de Simmerwei ta, mar yn1830 wie it 

súdlikste puntsje der ôfsnien omdat de Ryksstrjitwei 

oanlein wie, dy’t noch iepene is troch kening Willem I. 

Dêrfoar wie it paad fan Swartkrús rjochting Ljouwert 

fia Hurdegaryp oer de Simmerwei. De nije 

Ryksstrjitwei slute oan op de al besteande Swartewei 

fan Swarteweisein (hat syn namme oan de Swartewei 

te tankjen) oant Ljouwert. 

De Paulus Procé dy’t Trijntje f 125 liende  trout in heal 

jier letter op 2 juny 1866 mei Trijntje har dochter 

Janke, dy’t widdo wie fan Pieter Kornelis Bouma en in 

skoftke by Gerrit en Trijntje ynwenne hie lykas hjirfoar 

al beskreaun is. Dat ferklearret de finansjele help dy’t  

Paulus oan Trijntje ferliende.  

Op 17 septimber 1870 trout dochter Aatje/Atje (21 

jier âld) mei Jan Feykes van der Meer. Aatje wie it 

trêde famke mei dy namme yn de húshâlding fan 

Gerrit en Trijntje. Mem Trijntje is yn tsjinstelling mei 

de trouwerij fan har dochter Janke no wol op it 

gemeentehûs fan Burgum oanwêzich. 

En dan hat op 22 septimber 1877 ek de jongste 

dochter Pietje it paad nei it gemeentehûs fûn om te 

boaskjen mei Romke Joekes van der Veen. Mem 

Trijntje is no ek wer oanwêzich mar de mem fan 

Romke lit ferstek gean. It wie noch yn de tiid dat sokke 

plechtichheden net in grut feest wie en men it noch 

seach as dy’t der no ien kear by hearde.   

Dêrnei is der 16 jier net folle te melden oer de 

húshâlding fan Trijntje. Oer de bern ha ik fierder neat 

útsocht, útsein dan Sytske omdat sy ús oerbeppe is. Op 

29 july 1893 stjert Trijntje Jippes Hoekstra 82 jier âld. 

De jierren dêrnei ferstjerre de dochters fan Trijntje 

(jonges wiene der net berne): 

- Janke  Gerrits op 28 desimber 1895, 62 jier âld, 

- Jifke Gerrits op 30 septimber 1986, 54 jier âld, 

- Sytske Gerrits (oerbeppe) 26 juny 1902, 74 jier âld, 

- Pietje Gerrits 20 augustus 1906, 54 jier âld, 

- Aatje Gerrits 25 april 1920, 71 jier âld, 

- Wytske Gerrits 29 septimber 1922, 82 jier âld. 

 En sa slute wy de skiednis fan de húshâlding fan 

betoerpake en – beppe Gerrit Barteles Paulusma en 

Sytske Jippes Hoekstra ôf. In pear dat faak ferhuze is 

yn it hert fan Fryslân yn in straal fan 15 km om Burgum 

hinne. De yndruk dy’t je oer hâlde is dat Gerrit en 

Trijntje de wyn net yn ‘e rêch hân ha. Se ha twa kear in 

famke op jonge leeftiid ferlern. It liket net bot te 

slagjen mei Gerrit syn berop. Hy hat yn ferskate 

doarpen (Garyp, Sumar, De Pein en de Rottefalle) 

slachter west mar it liket wol dat it him net slagge is 

om foldwaande klanten oan him te binen. En sa 

bedarje se úteinlik op de Burgummerheide, in plak 

dêr’t in protte earmoede hearske en waans 

bewenners faak wat mei de nekke oansjoen waarden. 

Heidsjer wie hast in skelwurd en út klearebare 

earmoed moasten se der wolris op út om te stellen. Je 

hoege ACHTTSJINDE IEUSKE KRIMINALITEIT YN DE WALDEN 

fan R. S. Roorda der mar op nei te lêzen om te sjen dat 

stellerij op heide faak foarkaam.  Dochs wie de start 

fan Gerrit en Trijntje net ferkeard. Trijntje har âlden 

(as feanbaas) koene har finansjeel goed rêde en lieten 

in aardich startkapitaal nei fan f 300 (no f 15.000). 

Dochs is it har net slagge om in goede start troch te 

setten. Nei de oarsaak kinne wy allinne mar riede. Hjir 

in skilderij fan in húske lykas dat ek op de 

Burgummerheid te sjen wie. De âldste dochter Sytske 

Gerrits (ús oerbeppe), komt yn it ferhaal oer de  Van 

der Bij’s yn oan de oarder.  No pakke wy de tried wer 

op by it trêde bern fan Bartele Pieters Paulusma (de 

suster  fan Gerrit Barteles): Wytske Barteles.      

.-. 
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IX.17 Wytske Barteles 

Eins soe de âldste dochter fan Bartele Pieters en Janke 

Gerrits (Adema) âldergewoansk Janke hjitte moatten 

ha, nei de mem fan Janke, dy’t ek Janke (Beerns) hjitte, 

mar it waard in Wytske, neamd nei Bartele syn mem. 

Wytske is berne yn 1809 yn Burgum neffens 

ynskriuwingen yn de Boargerlike stân. Wytske trout 

mei Broer Andries Roorda op 2 juny 1838. Broer en 

Wytske binne troud doe’t Broer mei “onbepaald” 

ferlof út tsjinst wie op 2 juny 1838. Hy tsjinne by “de 

1e afdeling mobiele Friesche Schutterij”. Broer wie 

“boereknecht” yn Garyp dêr’t Wystske “dienstmeid” 

wie. 

Tafallich foel myn each der op dat op de bledside der 

foar de namme stie fan ien fan de tsjûgen by it houlik 

fan Broer en Wytske. In sekere Cornelis Johannes 

Boonstra. Nei eefkes fierder blêdzjen die bliken dat 

dizze Boonstra op deselde dei en deselde oere troude. 

Sa stiene der op de siden dêrnei noch twa trouwerijen 

fan Theunis Harmens Dijkstra en Jochum van der 

Woude dy’t ek op deselde dei en oere yn it 

houliksboatsje stapten en alle fjouwer wiene se tsjûge 

by inoars houlik. Yn de akten stiet dat se frjemden fan 

inoar wiene. Sa sil de wetjouwer it net bedoeld ha. 

Man en frou soene eins elk twa tsjûgen meinimme 

kinne. Dit wie wol sa effisjint: fjouwer miggen yn ien 

klap. Hoe soks der krekt om en ta gong witte wy net 

mar alle fjouwer akten sille wol ôfsûnderlik oplêzen 

wêze en stik foar stik mei “ja” beändere wêze. De 

houliken wiene twa sneinen moarns om alve oere foar 

it gritenijhûs ôfkundige. 

  

Der komme fiif bern yn dizze húshâlding: Trijntje 

(1839-1882), Janke (1840-1895), Andries (1853-1927), 

Bartele (1846-1848, is mar twa jier wurden), Siepkje 

(1850-1945) en Pietje (1854-1937). 

Broer (Broor) en Wytske hiene yn 1840 in eigen hûs 

kocht foar f 170 fan Eite Eelkes Boonstra, in boer dy’t 

der njonken wenne. It wie in hûs mei in tún (blauwe 

pylk) en rjocht fan reed oer it stikje greide fan Boonstra 

en dat fan grytman Van Sminia nei de ferhurde wei ta. 

Roorda (as keaper)  moat soarchje foar “behoorlijke 

bevrediging”. Freedzje is moai wurd; je hâlde sa de 

frede. De keapsom wurdt betelle yn jierlikse terminen 

fan f 25 tsjin in rinte fan 5%.  

Op 7 maaie 1849 ferkeapje se it hûs wer foar f 400 oan 

Theunis Salm. De helte derfan wurdt foarsketten oan 

Salm syn buorman, troch Boonstra. Hy is de saneamde 

“Cessionaris” wat safolle betsjut dat Salm by Boonstra 

yn ‘e skuld komt.  

De reden fan de ferkeap wurdt dúdlik as wy sjogge dat 

Broer Andries 

Roorda in wike 

letter al wer by de 

notaris is om 7/8 

part fan hûs en 

hiem fan syn 

âlden te keapjen 

foar f 393. Broer 

syn mem (Trijntje 

Broors Meyer) 

wie yn april 1839 

ferstoarn en heit 

Andries Melles 

Roorda wenne allinne yn Garyp “op de Tuye” mei in 

hûs, hiem en in hôf (yn de reade sirkel).  

Ut de akte blykt dat Broer, ek wol Broor neamd, 7/8 

part keapet. Dat sit sa: heit Andries wie de besitter fan 

de helte (4/8). Der wiene fjouwer soannen Melle, 

Pyter, Ale en Broer.  Har erfenis nei it ferstjerren fan 

mem wie foar elk in fjirde part fan de oare helte, dat is 
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alle fjouwer dus 1/8 diel. Fansels hoegde Broer syn 

eigen part fan 1/8 net te keapjen en sadwaande kocht 

hy 7/8.    

Ut in oar register fan de BS is op te meitsjen dat heit 

Andries Melles by syn soan Broer yn komt te wenjen. 

Dat hat mar twa jier duorre want yn 1851 ferstjert hy 

op 83 jierrige leeftiid. Broor/Broer sels ferstjert op 10 

jannewaris 1887, hy wurdt 79 jier. Hy wie doe al 

widner omdat Wytske al op 02 septimber 1858 (49 jier 

âld) ferstoarn wie. Opfallend dêrby is dat Broor doe as 

“Broer/Haarsma zegge/ Roorda”  yn de akte stie. Hoe 

kin dat? In ferskriuwing en werom net trochstreekje 

mar mei twa streekjes? 

 Wy folgje dizze famylje net fierder omdat har namme 

gjin Paulusma is. 

IX.18 Johannes Barteles Paulusma 

Johannes is op 12 july 1812 as Napoleon hjir noch 

folop baas is, berne yn Burgum. Hy trout op 24 mrt 

1834 mei Willemke Romkes van der Veen. Johannes 

is dan arbeider. Letter is hy feanbaas. Willemke wie in 

dochter fan Romke Tjallings van der Veen (komelker 

yn Feanwâlden) en Jantje Tjebbes Mellema. Har mem 

(Jantje) wie op har beurt wer in dochter fan Tjibbe 

Melles en Trijntje Willems (ek foarâlden fan ús). Dizze 

lêste nammen binne wy earder tsjinkommen doe’t it 

oer de Hoekstra’s fan Feanwâldsterwal gie. Tjibbe 

Melles (feanbaas yn Feanwâlden) syn dochter Sytske 

troude mei Jippe Klazes Hoekstra. Sy wie de âldste 

suster fan Jantje/Janke Tjebbes Mellema. Konklúzje yn 

dit yngewikkelde ferhaal is dat Gerrit Barteles en 

Johannes Barteles trouden mei de twa nichten Trijntje 

Jippes Hoekstra en Willemke Romkes van der Veen.  

Dat Johannes letter feanbaas neamd wurdt 

ferwûnderet net as je sjogge hoefolle ûnlân, healân en 

ôfgroeven lân syn skoanheit Romke van der Veen net 

yn hannele. Hy hjitte net foar neat Van der Veen. It gie 

hiel faak om grutte bedragen en hoewol’t Romke alve 

bern hie (twa famkes stoaren jong) hat hy miskien wol 

kâns sjoen om Johannes en Willemke ek de fuotten 

ûnder it gat krije te litten. Yn it begjin fan har trouwen 

ha Johannes en Willemke ek noch in skoftke by har 

âlden ynwenne. Wêr’t Romke van der Veen krekt 

wenne wie wat lestich. Yn Alle Friezen stiet dat Romke 

Tjallings van der Veen de eigener is fan in hûs mei 

hiem, twa hôven, in greide en in stikje boulân yn 

(Feanwâldster) Wâl. Mar op it nûmer (Hgd. B 374 – it 

pearse stjerke op it kaartsje) dat neamd wurdt blykt yn 

de beskriuwing op Hisgis in sekere Alle Uilkes van der 

Wal te wenjen. Twa huzen nei it westen (giele pylk) 

is yn besit fan Romke syn mem (wed. Tjalling Romkes 

van der Veen). Dêr leit wol in hôf en greide by mar gjin 

boulân (ljocht bêzje). Eefkes fierder nei it westen hat 

Romke in stikje bou neist syn mem har hiem. By de 

blauwe pylk wenne de earder neamde Jippe Klazes 

Hoekstra, ús foarâlder, dêr’t ek Gerrit Barteles, de 

broer fan Johannes noch eefkes by ynwenne hat mei 

syn Trijntje Jippes. En sa sjogge we mar dat der in 

protte famylje yn Feanwâldsterwal wenne hat dy 

ûnder inoar famyljebannen hiene.    

Hoewol Johannes meastal arbeider neamd wurdt 

sjocht hy dochs kâns om sa no en dan stikken lân te 

keapjen, miskien wol wer mei help fan syn skoanheit. 
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Yn 1864 kin er  sels ek in hûs keapje foar f 400 yn 

Feanwâldsterwal. It hûs stiet oan de Nieuwe Streek by 

de griene pylk rjochtsûnder. It is de buert dy’t oanlein 

is doe’t de bebouwing oan “de Wâl” aardich fol rekke. 

Achter de huzen rint in feart lâns dy’t brûkt wie om de 

turf ôf te fieren. Dat feartsje leit der noch, links op de 

foto. Achter de auto is noch krekt it brechje te sjen dat 

it begjin is fan de Nieuwe Streek en dat no De Streek 

neamd wurdt. 

As byfangst seach ik dat de skoanâlden fan Johannes 

Barteles (Romke Tjallings van der Veen dy’t wy earder 

net te plak krije koene) syn buorlju wiene. Hja wennen 

twa huzen tichter nei de Wâl ta by de reade pylk en 

net oan de Wâl by it stjerke op it eardere kaartsje.  

Yn 1860 ferhiert Johannes Barteles Paulusma mei syn 

skoansuster Marijke twa stiken boulân oan ferskate 

hierders foar trije jier mei de betingst dat sy it allinne 

mar as bou brûke meie. It hout fan beamwâlen mei se 

net kappe en elk jier op 12 novimber moat de hier 

betelle wêze. Johannes is dan komelker lykas syn 

twadde soan Romke dêr’t Johannes ek twa stikjes oan 

ferhiert.  De beide stikken steane bekend as   

en de oare as “fjirdeheale pûnsmiet”. Omdat der gjin 

kadastergegevens by steane is net dúdlik wêr’t it om 

giet mar se moatte wol oan it wetter lizze want 

skippers kinne der oanlizze en moatte om har fracht te 

laden of te lossen 30 sinten per kear betelje. 

Yn 1863 keapet Johannes in stik reidlân foar f 65. Yn dy 

tiid brocht it reid wol wat op omdat de measte huzen 

in reidtek hiene. Itselde jier skaft er ek noch in bunder 

lân foar f 70 oan. As yn 1863 de hier fan de beide 

stikken boulân ôfrint ferhiert Johannes se nochris foar 

trije jier. Ferhier is in kreaze fêste ynkomst. De saken 

lykje goed te gean as wy sjogge dat Johannes yn 1864 

foar f 700  in romme 5 bunder healân keapet. It binne 

fjouwer perselen ûnder Feanwâlden B552 en 560 dy’t 

de Strijpen (stripen binne smelle stikken) neamd 

wurde. Krekt fierder ek noch it smelle stik B 407. Dizze 

lannen leine noch foarby de (Hout)wielen. It wie in hiel 

ein farren om dêr it hea wei te heljen. Dat moast wol 

mei de pream. It wie bealchjen as de hiele pream fol 

hea siet. Motoroandriuwing wie der noch net en 

kloetsjen gie ek net sa 

maklik en dus moast 

der lutsen wurde en by 

elke dwersfeart in 

barte oer de feart lizze 

om mei drûge fuotten 

de oare kant te 

berikken. 

It fjirde stik ûnder 

B1036 koe ik net fine. Eins wol nijsgjirrich want it hjitte 

Verdollen Fenne en it moast oan de Sewei (súdwei) 

lizze.  

Op 14 febrewaris is der wer in grutte iepenbiere 

ferkeaping yn de herberch fan Gurbe Kuipers yn 

Feanwâlden troch notaris Walle Tromp. Tjibbe Jippes 

Hoekstra en Johannes Barteles Paulusma ha in protte 

lân te keap. Johannes hannelet foar syn frou Willemke 

Romkes van der Veen. Willemke wie de dochter fan de 

earder neamde Romke Tjallings van der Veen. Hy 

waard faak komelker neamd mar ek feanbaas of yn de 

Frânske tiid “maître de tourbière” (tourbière = fean). 

De kij lykje bysaak foar Romke want by syn libben 

kocht er it iene nei it oare stik hea-, reid- of feanlân. As 

hy ferstoarn is yn 1860 (74 jier) sette syn bern “een 

huis en enige landen” te keap foar f  5680. Doe hat 

blykber noch net alles ferkocht west sjoen de 

ferkeaping op de hjir boppe neamde 14e febrewaris 

1864. Johannes en Willemke organisearje de 

ferkeaping mei Tjibbe Jippes Hoekstra, elk foar de 

helte. Tjibbe Jippes is de broer fan ús foarmem Trijntje 

Jippes. Trijntje wie troud mei Gerrit Barteles in broer 

fan Johannes Barteles. De akte dy’t de notaris skriuwe 

liet is net al te dúdlik en beslacht hiel wat bledsiden. It 

giet dan ek net om in lyts bytsje lân. In rûge telling 

leveret sa’n 25 perselen op.  Foar nammekundigen en 

sneupers nei de pleatslike skiednis is dy akte goud 

wurdich. De measte stikken lân hiene troch de 

befolking in namme krigen. Foarbylden binne De 
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Pollen, “kippenfenne” (yn it echt sil it wol Hinnefinne 

west ha), Meintekolk en Dambord. Mar ek kriten 

wurde mei namme oantsjutten: Luirek, Ameland, 

Leijen en Oudeweg komme je tsjin. Om ien foarbyld te 

jaan: Hdg A48 wurdt yn de akte Halbekooi neamd. Op 

de kadastrale kaart is dat net te werkennen mar op de 

atlas fan Eekhof fan 1847 stiet op dat plak “vervallen 

Vogelkooi”. Gerard Mast, de ûndersiker fan koaien yn 

Fryslân seit dat dy koai op de kaart net de Halbekoai is 

omdat dy oan de noardkant fan Bouwe Pet lein hat. 

Yn itselde jier hat Johannes wer hannel. Hy ferkeapet 

de opbringst oan gers en reid fan in stik of seis stikken 

lân yn de omkriten fan Feanwâlden. De opbringst is 

sa’n f 300. Opfallend is dat Johannes “zonder beroep” 

is. Wol wat betiid om te rintenierjen want hy is noch 

mar 53 jier. 

Dochs moat er noch buorke ha want ek yn 1865 wurdt 

Johannes wer komelker neamd as er in winkel yn 

Feanwâlden (of Feanwâldsterwal) keapet foar f 700. 

Wêr’t it krekt is ha ik net fine kinnen. B874 kaam 

neffens my net foar. Oft hy dêr ek in winkel hân hat is 

de fraach. Lân hie hy yn elts gefal wol want yn 1866 

ferkeapet hy foar f 1716 oan gers en rogge. De 

opbringst wie net allinne foar Johannes. Hy ferkocht 

mei in stikmannich oaren, miskien omdat it de kosten 

fan de notaris drukte. Under syn keapers sieten ek syn 

beide soannen: Romke de fearskipper op Ljouwert en 

de âldste Bartele (arbeider). 

Je moatte mar gelok ha 

En doe kaam ik yn 1866 ek in akte tsjin dy’t ik earst net 

te plak krije koe want op 24 july 1866 lit de frou fan 

Johannes Barteles, Willemke Romkes, in testamint 

(“haren uitersten wil”) meitsje by notaris Walle 

Tromp. Hy is dan “landbouwer” en sy “huisvrouw”. 

Willemke beneamt har man as iennichste erfgenamt. 

It skynt dat Willemke de measte besittingen hie, wat 

hast wol op te meitsjen wie út de landerijen dy’t har 

heit Romke van der Veen by syn stjerren yn 1860 

neiliet, wie myn earste gedachte. Dochs kamen net 

alle besittingen by Willemke wei. It die bliken dat 

Willemke Romkes van der Veen en har neef Tjibbe 

Jippes Hoekstra tegearre in bêste erfenis krigen hiene 

fan harren omke Willem Tjibbes Mellema de frijgesel, 

elk krige f 22.650. Sa wurdt dúdlik dat Johannes en 

Willemke wat rom yn de bûssinten sieten en 

foldwaande jild om hannen hiene om lân en huzen te 

keapjen.  

In eintsje hjir foar wiene wy dizze Willem, in broer fan 

ús foarbeppe Sytske Tjibbes, al tsjin kommen. Hy hat 

net troud west mar wie in echte hannelsman en hat 

miskien net al te rij libbe. Werom soe hy krekt dizze 

twa omkesizzers ekstra begeunstige ha? Ik tink dat er 

wat nammesyk wie, want Willemke Romkes soe 

wolris nei him neamd wêze kinne. Sy is in dochter fan 

syn jongste suster Janke. Willem syn âldste suster hat 

syn heit Tjibbe ferneamd. In oare ferklearring is der 

eins net want der wiene mear omkesizzers mar dy 

diene net mei as erfgenamten. Yn it skema hjir boppe 

is de relaasje tekene om it wat dúdliker te meitsjen.  

Johannes Barteles Paulusma profitearre der fan wylst 

syn broer (ús foarheit) Gerrit Barteles Paulusma dy’t 

mei in dochter fan Sytske Jippes (Trijntje) troud wie 

neat krige. En sa wurdt ek dúdlik werom Tjibbe Jippes 
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en Johannes Barteles tegearre in pear kear lân 

ferkochten nei 1964 (it stjerjier fan omke Willem) en 

dan de opbringst earlik dielden. Twa jier ha de beide 

famyljes sa wurke mar doe giene se nei de notaris om 

de erfenis yn twa stikken te ferdielen en kamen se los 

fan inoar. Soene se wurden hân ha of is it yn alle frede 

gien? Yn deselde wike liet Willemke it testamint 

meitsje dêr’t se yn fêstlei dat Romke har erfgenamt 

wie as se kaam te ferstjerren. Sa foel it kwartsje te 

plak. De wilsbeskikking fan Willem Tjibbes dy’t er op 7 

april 1863 opstelle liet bringt noch wat mear oan it 

ljocht. Ek doe kaam de notaris al by him thús. Miskien 

hie hy doe al in beroerte hân en fielde hy oankommen 

dat it tiid waard om in bestimming foar syn besittingen 

te bepalen. hy fielde him al net goed oan syn hanteken 

te sjen. 

Bûten de twa omkesizzers (Tjibbe Jippes en Willemke 

Romkes) dy’t Willem Tjibbes ta syn erfgenamten 

beneamde wie der ek wat foar de oare omkesizzers. 

Yn de akte wurde se stik foar stik neamd. Fan syn 

suster Sytske Jippes: Aatje- en Trijntje Jippes (frou fan 

Gerrit Barteles Paulusma) en fan syn suster 

Jantje/Janke Tjibbes: Tjalling-, Marijke-, Tjibbeltje-, 

Froukje-, Tjebbe-, Joeke- en Melle Romkes. Dizze 

njoggen omkesizzers krije elk   f 350. Troch dizze akte 

kaam ik der ek achter dat Willem syn mem (Trijntje 

Willems, ek in foarâlder fan ús) twa kear troud west 

hat. Hy hat it nammentlik oer de bern fan syn 

healsuster Froukje Franzes. Eefkes neisykjen leveret 

op dat Trijntje Willems earst troud west hat mei Frans 

Thomas (troud yn Wânswert) foardat se mei Romke 

Tjallings van der Veen troude. Njonken Froukje hie se 

noch in dochter út dat eardere houlik: Franske 

Franses. Froukje wie troud mei Feije Klazes Hoekstra, 

in âldere broer  fan Jippe Klazes en sadwaande wiene 

de healsusters Sytske Tjibbes en Froukje Franzes mei 

twa bruorren troud. Willem betocht de bern fan Feije 

en Froukje (Klaas, Trijntje, Aatje, Atie, Melle en Jelle) 

mei elk f 100. Ferskil moat der wêze, no. De beide 

erfgenamten (Willemke en Tjibbe) moasten der foar 

soarchje dat elk syn part krige. Earst moasten de 

neven en nichten har part krije en wat der oer bleau 

wie foar Tjibbe en Willemke. Miskien wie dat ek wol 

de reden dat it twa jier duorre hat ear’t Tjibbe en 

Willemke wat der oerbleau ferdiele koene. Foar elk 

wie der noch f 22.650 oer, meast yn de foarm fan 

landerijen. 

Willem hie in wike as seis foar syn dea oan syn 

omkesizzer en erfgenamt Tjibbe Jippes Hoekstra 

folmacht jûn om alle stikken te tekenjen foar de troch 

it Ryk kochte grûn om de nije spoarbaan fan Ljouwert 

nei Grins oan te lizzen. Hy sil wol in beroerte hân want 

de notaris giet nei him thús ta om de akte op te stellen 

en foar te lêzen. Willem koe dy net ûndertekenje 

omdat syn rjochterhân ferlamme wie. Notaris Tromp 

skriuwt op dat er dat sels sjoen hat. In jier earder hie 

er by it opstellen fan syn testamint sels noch wol 

tekene lykas hjirfoar al te sjen wie. Sa hat Willem 

Mellema der op syn manier oan meiwurke dat it 

stasjon fan Feanwâlden oanlein wurde koe yn de 

jierren sechstich fan de 19e iuw. Op 30 maaie 1866 

waard it spoar mei in protte feesterijen yn gebrûk 

naam, likernôch nei it ferstjerren fan Willem Tjibbes. 

Yn de jierren nei de boelskieding tusken Willemke en 

har neef Tjibbe ferkeapje Willemke en Johannes hiel 

wat kearen de opbringst fan hea- en reidlannen, mar 

ek dogge se sa no en dan ûnreplik guod fan de hân. Sa 

dwaande steane se alle jierren wol in kear as fiif by de 

notaris op ‘e stoepe. It is eins te folle om se allegearre 

op te neamen en yn kaartsjes te fangen. Sa komme je 

op 27 febrewaris 1869 in keapakte tsjin fan de 

perselen B7&B8, in hûs en hiem oan de Nieuwe Streek 

yn Feanwâldsterwal. It is it hûs dat se yn 1864 kocht 

hiene (sjoch in pear siden earder mei in plaatsje fan de 
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Nieuwe Streek). Johannes en Willemke ferkeapje dit 

ûnreplik guod oan Willem Tjibbes Hoekstra, in soan 

fan Willemke har neef dy’t de oare helte fan de 

neilittenskip fan Willem Mellema krigen hie. Yn de 

akte stiet fierder dat de keaper in frij paad kriget oer 

twa stikken lân “naar en van de laan”. 

Dy twa stikken lân leine oan de oare kant fan de reed 

(no it strjitsje de Streek) nei in loane. Dat earste stik 

lân (B20) komt noch út it erfskip fan (omke) Willem 

Tjibbes Mellema en is no yn it besit fan Johannes 

Barteles en de heit fan de keaper Tjibbe Jippes 

Hoekstra neffens de keapakte. B20 ha se dus noch 

mienskiplik. De leane dêr’t fan sprutsen wurdt stiet 

ûnderoan it kaartsje (B29) en is yn gebrûk as gerslân 

en tagelyk paad. Op de kaart út 1832 liket it leantsje 

dea te rinnen mar it is net ûnmooglik dat er fierder rûn 

nei de krekt dêr foar oanleine Ryksstrjitwei. No is it 

paad der noch en hat de namme Smelpaad.  

Ek yn de rest fan 1869 giet de hannel troch. It docht 

bliken dat der noch net-ferdielde bûdel yn de 

neilittenskip is. Willemke, dat wol sizze Johannes 

omdat in frou “onbekwaam” wie, en Tjibbe ferkeapje 

in stik boulân yn 

Feanwâldsterwal foar 

f1300 oan Jan Eizes de 

Boer fan Hurdegaryp. 

Yn de jierren sechstich 

en santich wie 

Johannes winkelman 

oan de Fennen. Yn 

1876 ferkeapet hy it 

hûs mei tún en hôf 

foar f 750. En ek yn 

1876 ferkeapet Willemke noch trije bunder healân 

foar  f 1600.  

It liket wol dat se yn dat jier útferkeap hâlde want op 

18 maart fan itselde jier ferkeapje se it hûs dêr’t 

erflitter (omke Willem) yn wenne hat. It grinzet oan de 

noardkant oan perseel B20. Se hiene it sûnt se it yn 

1866  yn besit krigen ferhierd foar f 100 yn it jier. It stik 

bou westlik fan B20 is noch yn hannen fan neef Tjibbe 

dy’t rjocht fan paad hat oer it hiem fan it ferkochte 

perseel. “Voet- en kruipad” hjit it, dus net mei hynder 

en wein. De opbringst foar de winkelman Johannes is 

f 1700 foar “een huizinge met schuur, erf, boomgaard 

en hok, benevens ongeveer 1 are 40 centiare gronds”. 

Yn 1876 kaam ik in opfallend berjocht tsjin. Dochter 

Jantje (*yn 1839) wol har namme feroarje. Hja wie der 

achter kaam dat se ynskreaun stie as Jantje Poutsma 
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by har trouwen. Doe’t se skiede woe fan har man kaam 

dat út en moast de fout earst ferbettere wurde. De 

rjochtbank kaam der oan te pas om it rjocht te 

breidzjen. Der is in aparte akte fan makke en by har 

trouakte fan 1859 is in wiidweidige oantekening 

makke. Sa koe Jantje fan har skipper Roelof Engberts 

Veenstra ôfkomme. In pear moannen letter ferkeapet 

heit Johannes foar f 500 in hûs oan soan Bartele en 

dochter Jantje op de Fennen yn Feanwâlden. 

 

Johannes Barteles is op 68 jierrige leeftiid stoarn as 

rintenier yn Feanwâlden op 19 novimber 1880. Fan syn 

mem wie allinne de namme Janke by de oanjouwers 

bekend. Johannes wie doe al widner, Willemke wie in 

heal jier earder stoarn (âld 66 jier) op 3 april 1880.  

De neikommelingen fan Johannes Barteles en 

Willemke Romkes 

Johannes en Willemke krije trije bern (sjoch side 37), 

Bartele, Romke en Janke.  

X.29  Bartele Johannes Paulusma (17 april 1837 – 7 

maaie 1877) trout mei Janke Theunis van der Wal. 

Bartele wie boere-arbeider yn Hurdegaryp by syn 

trouwen. Hy wurdt 41 jier. De âldste soan fan dizze 

Bartele is wer in Johannes: 

XI… Johannes Barteles Paulusma (22febr. 1860 – 14 

maaie 1879). Hy ferstjert op 19-jierrige leeftiid en hat 

net troud west. Troch him wurdt de namme net 

trochjûn.  

XI… Theunis Barteles Paulusma (20 aug. 1862 – 29 

juny 1944), de twadde soan fan Bartele en Janke,  

bedarret yn Nieuw Amsterdam en omkriten as 

ferfeaner en logeminthâlder. Hy hat twa kear troud 

west mar der binne gjin bern te finen. Earst trout hy 

mei Jacoba Winters op 8 aug. 1889 mei Jacoba 

Reinders Winter yn Swartslús dy’t op 7 maaie 1917 

ferstjert (50 jier). Theunis is skipper by syn trouwen.  

Fiif jier letter op 2 des. 1922 trout er mei Annigje Vink 

fan Meppel. Ek Annigje hie earder troud west, mar se 

hâlde it net lang út tegearre. Op 2 jan. 1931 wurdt de 

skieding útsprutsen. Yn 1922 ferstjert Theunis op 81 

jierrige leeftiid yn Sleen.  

XI… Willem Barteles Paulusma, de trêde soan 

bedarret ek yn de súdeast Drinte as hotelhâlder. Hy 

troude mei Karolina van den Bosch (1915). Der kamen 

seis bern wêrûnder ien jonge. Blykber waard Willem 

tige fernaam want nei de trêde dochter mei de 

gewoane namme Janke, krigen de lêste trije dochters 

dûbele en deftige nammen lykas Catharina, Henderika 

Jacoba en Wilhelmina Frederika. Dat sil wol komme 

troch Willem syn frou, in dochter wie fan de 

ûnderwizer Hendrik Karel Frederik Emilius van den 

Bosch. Oer har soan Bartele Willems Paulusma ha ik 

net folle fûn, behalve dat hy berne is yn Nieuw 

Amsterdam op 15 febr. 1892 en stoarn is yn 1957 yn 

Dimter en dat hy skieden is fan Aaltje van den Bosch 

yn 1931 en letter troude mei Berendina Migchelbrink. 

Bern ha ik net fine kinnen. Dochter Hendrika Jacoba 

kaam wer yn Fryslân doe’t se mei de fjildwachter Jan 

Venema troude. 

XI… Jurjen Barteles Paulusma (*5 aug. 1867 – 27 july 

1880) is de fjirde soan fan Bartele Johannes. Hy wurdt 

mar trettjin jier.  

XI… Janke Barteles Paulusma (1 sept. 1869 – 18 jan. 

1949) trout mei Hendrik Lok. Sy binne troud yn Sleen 

en yn de akte stiet dat har mem Janke dêr ek wenne, 

Heit Bartele wie doe al stoarn (yn 1894). Jonge Janke 

wie “modiste”, in deftiger wurd foar kleermakster. 

Hendrik Lok is stoarn yn Amsterdam, miskien wie hy 

dêr wol as grûnwurker, want dat wie syn wurk.   

XI… Jantje Barteles Paulusma (des. 1873 – 23 sept. 

1874) is noch gjin jier wurden. 

XI… Bartele Barteles Paulusma (2 juny 1877 – 22 july 

1949) in pear wiken nei’t heit Bartele Johannes yn 

1877 ferstoarn is kriget Janke in lytse poppe. Hy kriget 

de namme fan syn ferstoarne heit mei: Bartele. Op de 

ien as oare wize komt mem Janke ek yn súdeast Drinte 

te lâne, want yn 1885 stiet se mei har beide jongste 

bern (Janke en Bartele) ynskreaun yn Nieuw 

Amsterdan as frou fan Hendrik Klazen. Nei wat sykjen 

blykt se op 25 maart 1882 troud te wêzen mei dizze 

Hendrik Klazen, lânbouwer yn Dalen. Hendrik stjert op  

1 july 1916 yn Den Bosch (81 jier). De oanjefte wurdt 

http://www.stamboomonderzoek.com/jurjendeboer/getperson.php?personID=I4001&tree=jurjendeboer
http://www.stamboomonderzoek.com/jurjendeboer/getperson.php?personID=I4001&tree=jurjendeboer
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dien troch in “knecht van het krankzinnigengesticht”. 

Hy is dan al widner. Fierder is hiel opfallend dat Janke 

mei lytse Bartele yn 1895 ynwennet by har dochter 

Janke en har man Hendrik Lok. Je moatte hast wol 

tinke dat Janke en har twadde man Hendrik Klazen dan 

út inoar binne. Dat wurdt wol oannimlik as je de akte 

lêze by de oanjefte fan it ferstjerren fan Janke op 17 

des 1908. Dêr wurdt allinne mar sein dat se widdo wie 

fan Bartele Johannes Paulusma. Hendrik Klazen wurdt 

net neamd, mar yn de akte fan ferstjerrren fan Hendrik 

stiet wol dat hy widner is fan Janke Theunis van der 

Wal. Dochs ha ik gjin dokumint fan skieding fûn. 

Ek de jongste soan fan Bartele Johannes en Janke 

Theunis (Bartele Bartels) bedarre yn Emmen en letter 

yn de Achterhoeke en inkelde jierren yn Dútslân. Hy 

ferstjert yn Doetinchem op 22 july 1949. Hy wie troud 

op 13 nov. 1902 mei Martina Karsten. Der komme 11 

bern dêr’t trije fan noch gjin jier wurde. Yn Emmen wie 

by “bierbottelaar”.  

X.30 Romke Johannes 

Paulusma (12 mrt 1837 – 

17 jan 1875), de twadde 

soan  fan Johannes Bartels 

en Janke Theunis wie earst 

arbeider yn Hurdegaryp, 

letter “dagloner” yn 

Feanwâlden, dêrnei boer 

en komelker yn 

Hurdegaryp. Romke 

troude op 14 maaie 1859 

mei Sjoerdje/Sjutje 

Willems Veenstra. Yn it 

selde jier keapje se in hûs 

“en erf, benevens een hooiberg aan de nieuwe streek” 

(sjoch pylk) yn Feanwâldsterwal foar  f  500.  

Yn desimber 1865 ferkeapje se dit hûs mei it hûs t’en 

noarden oan de oare kant fan it paad nei de feart. 

Beide perselen wurde kocht troch Tjibbe Jippes 

Hoekstra, de man dy’t wy earder neamden doe’t hy de 

helte fan de neilittenskip fan syn omke Willem Tjibbes 

Mellema krige. Romke wurdt yn de akte fearskipper 

neamd. Hy soe de huzen wolris ynruile ha kinne tsjin 

in skip. Wy witte net of dat skipperjen lang duorre hat 

want as Romke op 37 jierrige leeftiid yn jannewaris 

1875 ferstjert blykt hy winkelman te wêzen en yn de 

bûdel komme je gjin skip tsjin. In pear wike dêrnei 

ferstjert ek de twadde Bartele. De notaris makket de 

ynventaris op. Wa’t benijd is wat minsken doe yn ‘e 

hûs hiene kin syn hart ophelje troch it lêzen fan dizze 

akte. 

Der binne 5 siden fol skreaun mei de besittingen fan 

Romke en Sjoerdtje/Sjutje. Opfallend is dat der twa 

sliepplakken (bedsteden) binne dê’t de hiele 

húshâlding sliepe moat. Doe’t Romke stoar wiene der 

fiif bern. De jongste (Bartele) wie noch mar fiif 

moanne. Hy sil noch wol yn de widze lein ha, want dy 

makke diel út fan de ynventaris. De oare fjouwer bern 

moatte hast wol yn ien bedstede lein ha, want yn de 

iene wiene twa kessens en yn de oare fjouwer. Beide 

bêden ha in pel (peluw) mei twa lekkens en twa 

tekkens. It sil wol krap west ha yn de bernebedstede. 

Wat der yn de bedsteden lei wie tagelyk ek sa wat it 

djoerste húsried fan de famylje. (Minuut-akte, notaris 
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Walle Tromp yn Burgum, inventarisnummer 012065, 

aktenummer 00114, side 260). 

Sa wurdt alles opskreaun wat der te finen is yn de 

keamer, “het voorhuis” (dat sil de winkel wêze want 

der is sprake fan in “toonbank”), de kelder dêr’t in “vat 

met smeer” stiet, het achterhûs, yn de skuorre, op de 

souder, yn it hok en “buitenhuis”. As de feint fan de 

notaris hast  wat oer de skuon rint dan neamt er dat:  

It is te folle om it hjir allegearre op te skriuwen mar 

nijsgjirrich is fansels wol om te sjen wat der yn dy tiid 

yn it winkeltsje te keap wie. Se hiene net allinne 

itenguod mar der leine ek lapen stof foar de klanten.  

Der wie ek wol wat goud- en sulverwurk yn de 

húshâlding lykas in gouden earizer (f 111,80). Se 

moatte dus perfoarst by de earmste lju heard ha. As 

alles opteld is komt de notaris op in bedrach fan f 

685,74. En dat moat ferparte wurde tusken Sjutsje en 

de bern. Der komt in ekstra komplikaasje by want lytse 

Bartele is in moanne nei syn heit ferstoarn (5 moanne 

âld). Op it momint dat de notaris de balâns opmakke 

wiene der mar fjouwer bern mear mar hy moast it 

ferdiele op it stuit dat Romke ferstoarn en doe telde 

lytse Bartele noch mei yn de erfenis. Sadwaande kriget 

mem Sjutje de helte en de oare helte moat yn fiif 

stikjes. Dêrnei kin it (1/10) part fan lytse Bartele 

ferdield wurde, dêr’t mem wer de helte fan kriget en 

de oare fjouwer bern elk 1/8. It is te hoopjen dat de 

notaris de breukesomkes wat ûnder de knibbel hie. 

In jier nei it ferstjerren fan Romke Johannes trout Sjut 

op 22 apr 1876 mei Bote Eizes de Boer (fisker) en mei 

him kriget se noch fjouwer bern (Eize, 2X in Aaltje en 

Auke). Sjut rekket wei yn 1892. Mei inoar hat se 12 

bern hân yn har dochs frij koarte libben (42 jier). 

Yn de boeken fan de notaris sit ek in akte dêr’t Tantje 

en har mem ôfrekkenje. Tantje trout as se 19 jier 

(1879) is en dat betsjut dat se dan net mear ûnder fâdij 

fan har mem falt omdat har nije man dy rol dan eins 

oernimt. De emansipaasje hie noch net syn wurk dien; 

de frou waard net hannelingsbekwaam achte. In dei 

nei Tantje har trouwen wurdt der wer in akte makke 

dêr’t Tantje yn ferklearret dat se har part fan it erfskip 

fan har fan har mem krigen hat en dat se har mem 

ûntslacht fan har ferplichtingen (desjarzje ferlient 

wurdt der tsjintwurdich faak sein). Ut de akte blykt 

fierder noch dat Tantje har styfheit de oare fâld 

wurden wie. 

Oer de bern: Romke en Sjutje krije acht bern en dêr 

sitte twa kear in Willemke en twa kear in Bartele by. 

Alle fjouwer bern mei de nammen Willemke en 

Bartele binne jong stoarn. De earste Willemke waard 

6 jier en de twadde 4 moanne. De earste Bartele waard 

fiif dagen de twadde fiif moanne. Yn de 15 jier dat 

Romke en Stjutje troud west hawwe kaam der dus elke 

twa jier in bern by. Dêrfan bliuwe mar fjouwer oer dy’t 

trouwe en ek neigeslacht krije. Alle bern op in rychje 

setten:  

 

XI… Tantje Romkes Paulusma  (5 maaie 1860 – 13 juny 

1896), sy trout mei Jitze Willems van der Heide.  

XI… Willemkes Romkes Paulusma (18 febr. 1862 – 12 

febr. 1869), hast 7 jier âld. 

XI… Johannes Romkes Paulusma (11 juny 1865 – 2 

aug. 1920), trout mei Lijsbeth Bottinga. Jehannes ik lyk 

as syn styfheit by syn trouwen fisker. As hy yn 1902 syn 

eardere testamint werropppe lit, is hy komelker yn 

“Veenwoudsterwal”. De earste kear dat ik tsjin kom yn 

dy tiid dat yn in akte it doarp (sûnder dy status) sa 

neamd wurdt. Yn plak fan syn eardere testamint komt 

no te stean:  

Lykas gebrûklik wie yn de famylje oan De Wâl hannelet 

dizze Johannes ek yn hea- en reidlân, dêr’t de 

opbringst meastal bedoeld is foar de ferkeap. Yn 1908 

giet it om in stik greide foar de priis fan f 1546. Dat is 

in protte as je it fergelykje mei in hûs mei hiem dat yn 

de selde akte stiet en f 496 opbringe moat.  

As Johannes Romkes weirekket yn 1920 (55 jier) wurdt 

hy “veehouder” neamd. Yn Alle Friezen bin ik gjin bern 

fan him en Lijsbert tsjinkommen. Rillegau dêrnei 

wurdt der boelguod hâlden. Grut boer wie Johannes 

net wurden. Der steane mar twa kij op de list. Der is 

wol fan alles oan ark te keap en net te ferjitten in 



62 
 

protte hea en kule. Ek de fjouwer partijen jirpels smite 

hiel wat op (f 130). Fansels stiet der ek in boat foar f 

70 by. Jehannes hie ek al in fyts. Dy brocht f 44 op. 

Alles mei inoar hâlde Lijsbert der  f 2086,45 oan oer. 

Se sil wol yn it hûs wenjen bleaun wêze want dat stiet 

net by de saken dy’t ferkocht waarden en it lân as 

ûnreplik guod stiet der ek net by.  

XI… Willem Romkes Paulusma (15 jan 1868 – 3 mrt 

1930) trout mei Martsen Ros. Hy is it trêde bern fan 

Romke en Sjoerdtje/Sjutje. Willem wie noch mar 7 jier 

doe’t heit Romke stoar. Hjirfoar seagen wy al dat mem 

Sjutje in jier letter wer troude. As Willem 22 jier is yn 

1890 wennet hy mei syn jongere broer Klaas yn by syn 

broer Johannes yn. Johannes wie in jier earder troud. 

Werom de beide jonge manlju net mear by mem Sjutje 

ynwennen moatte wy nei riede. Miskien wie it wol te 

fol yn it har hûs wurden mei de fjouwer bern dy’t se 

mei har twadde man der noch by krigen hie. Ik telde 

yn 1890 trettjin nammen yn de húshâlding fan Bote en 

Sjutje. Bûten de beide âlden seis bern fan Bote, trije 

fan Sjutje mei har earste man en twa bern fan Bote en 

Sjutje tegearre. Yn maart fan dat jier ferhuzen se fan 

de Hudergarypster kant nei de Feanwâldster kant fan 

De Wâl. It is it momint dat Willem en Klaas by broer 

Johannes komme yn te wenjen. As broer Klaas sels 

trout lûkt Willem by Klaas en syn frou yn oant hy yn 

1899 him nei wenjen set yn Idaard om yn 1903 werom 

te gean nei Hurdegaryp. Hy wie doe boere-arbeider. 

Letter waard er ek wol komelker neamd.  

Doe’t Willem 35 jier wie en noch boere-arbeider yn 

Idaard troude hy  mei Martsen Ros yn 1903 en in jier 

letter waard it iennichste bern Sytze berne dy’t letter 

(1938) troude mei Antje Slotegraaf.  

XI… Klaas Romkes Paulusma (11 jan 1870 – 4 july 

1943)  trout mei Ybeltje Klazes Roosma. Se wenje earst 

noch yn de omkriten fan Feanwâlden dêr’t Klaas 

komelker is. Sa no en dan komme je syn namme tsjin 

yn akten as er stikjes lân keapet of de opbringst oan 

hea en gers keapet. Wat opfalt is dat der yn dy tiid ek 

noch in protte bou yn dy omkriten is. Yn de begjin 

jierren wennet broer Willem ek noch by Klaas yn. De 

bruorren dogge faak mei inoar saken by keapjen en 

ferkeapjen fan lân. Letter lûkt de húshâlding fan Klaas 

en Ybeltje stadichoan fierder de klaai op en komme se 

dan úteinlik yn Hegebeintum telâne dêr’t Klaas earst 

arbeider is. Yn 1926 wurdt by in boelskieding by it 

ferstjerren fan syn soan Romke dy’t in winkel yn 

Hegebeintum hie en Willem tsjûge is by it opmeitsjen 

fan de ynventarislist,  gernierker neamd. Fan de fiif 

bern wurdt de fjirde mar seis jier.  

 

 

Op in rychje: 

XII… Romke Klazes (24 juny 1895 – 29 jan. 1927), De 

âldste soan fan Klaas bliuwt yn Hegebeintum wenjen 

as hy letter trout mei Aafke Jaspers Jensma en se dêr 

tegearre in winkel ha. Romke stjert jong (31 jier) 

wêrtroch de hjirfoar neamde ynventarislist makke 

wurde moast omdat der ek twa dochters binne 

(Jantje en Johanna). Aafke hie fersomme om fuort 

troch te jaan dat der sa’n list makke wurde moast. 

Unkunde faaks. It gefolch wie dat se net de helte mar 

in trêde part fan de neilittenskip fan har man krige 

en dat it hûs dat se kocht hie no ek ûnder de 

neilittenskip foel. Njonken de libbensmiddels 

ferkochten se yn de winkel ek oar geriif foar boeren. 

Njonken stokfisk, stynske weet (mais) wiene der ek 

kowedekken en roskammen te keap. Se hiene fan 

alles wat de boerebefolking nedich hie. Nei it 

ferstjerren fan Romke hie Aafke it hûs (winkel) en 

hiem noch kocht.  

XII… Klaas Klazes (6 aug. 1896 – 15 mrt. 1938). Oer 

dizze Klaas ha ik net folle fine kinnen, útsein dat er 

yn Amsterdam stoarn is en yn Warten begroeven.  

XII… Sjoerd Klazes (20 july 1898 – 5 nov. 1971) In 

pear kear kaam foarby dat Sjoerd molkrider wie yn 
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Hegebeintum, û.o. yn de neilittenskip fan syn broer. 

Sjoerd troude mei Baukje Woudwijk. Sjoerd en 

Baukje binne letter yn Warten telâne kaam dêr’t se 

in winkel hiene. 

XII… Johannes Klazes (14 des.1899 – 12maaie 1905) 

is mar seis jier wurden. 

XII… Dieuwke Klazes (24 mrt 1904 – 2 okt. 1990) 

troude mei Harmen F. Cuperus (1901-1934) yn 1930.  

Oer de lêste bern trije bern fan Romke en Sjutje is net 

folle te sizzen. Alle trije binne se yn it earste heal jier 

al stoarn. Sa binne fan har acht bern mar fjouwer 

folwoeksen wurden.  

XI… Bartele Romkes Paulusma (18 aug 1871 – 23 aug 

1871), fiif dagen âld. 

XI… Willemke Romkes Paulusma (12 febr 1873 – 26 

juny 1873), 4 moanne âld. 

XI… Bartele Romkes Paulusma (5 sept 1874 – 11 febr 

1875), 4 moanne âld. 

IX.19 Janke Barteles Paulusma (21 juny 1815 – 1 july 

1845) is de jongste dochter út de staach fan Bartele 

(Bartele Pieters Paulusma en Janke Gerrits Adema).  

Janke har beppe wie ek in Janke wêrtroch der yn trije 

geslachten in Janke sit. Janke trout yn 1841 mei Symen 

de Vries. Twa moanne nei har trouwen wurdt der in 

lytse Teunes berne. Dêrnei komme der noch trije 

jonkjes. Pieter Teunis en Bartele Teunis. Janke 

ferstjert op 34 jierrige leeftiid. 

Dit wie de lêste neikommeling fan Bartele Pieters en 

omdat de namme Paulusma by har net trochjûn wurdt 

geane wy har neikommelingen net fierder nei. 

 

  .-.-.-.-.-.-. 
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VIII.4 De Sjouke Pieters Paulusma 

VIII.4  Sjouke Pijtters Paulusma is yn Burgum berne op 

17 maaie 1776 en stoarn op 18 febr. 1865. Hy troude 

op 15 mrt. 1813 mei Fokje Jelmers Haanstra. Se 

bliuwe yn Burgum wenjen. Opfallend is dat der gjin 

trouakte is mar in notariële akte. Fokje wie doe 18 jier 

en hie tastimming nedich fan har fâld Fokke Gaikema.  

Sjouke wurdt keapman neamd en letter ek feanbaas. 

Dat lêste liket wat in grut wurd. Hiel faak stiet er ek te 

boek as arbeider. Dat er sa no en dan ek wat docht yn 

it heechfean makket him noch net in grutte feanbaas. 

Yn novimber 1829 hat er mei trije oare maten it rjocht 

om in stik klynlân op de Burgummerheide ôf te graven. 

Hy keapet him dan los fan de bruorren Krol en 

Staphorsius foar f 50. De bern fan Sjouke en Fokje: 

IX.20 Emke Sjoukes (*13 aug. 1814 - ǂ3 maart 1894) 

trout mei Egbert Oeges Zijlstra op 14 maaie 1842. 

Emke har beppe dêr’t se nei neamd is hiet Imkje. 

Administrative flater? Emke wurdt yn de lettere akten 

Imke neamd. Der komme sân bern. Egbert wie 

arbeider, op oare plakken “zonder beroep” en letter 

herbergier yn Burgum. Hjir hâldt de namme Paulusma 

dus op omdat de neikommelingen har Zijlstra neame. 

IX 21 Wytske Sjoukes is berne 9 aug 1816 en stoarn op 

2 feb 1858. Se troude mei de 17 jier âldere Eelke 

Lieuwes Hoekstra op 10 okt 1844. Hy hie net earder 

troud west; âldfeint sizze wy dan. Eelke stoar op 10 jan 

1851, sân jier letter Wytske. Eelke wie “landbouwer” 

yn Sumar. It liket wol of wennen syn twa bruorren 

Izaäk en Jacob by har yn en dat se nei de dea fan Eelke 

mei inoar buorken (Wietske en de beide bruorren). Se 

ferkochten teminsten mei syn trijen rogge fan inkelde 

stikken lân. En dat docht him letter ek ferskate kearen 

foar as se mei inoar lân ferhiere of jild liene. As Wytske 

yn 1858 ferstjert (42 jier) wurde dy beide bruorren gjin 

fâld oer har minderjierrige bern (Lieuwe en Fokje) mar 

in sekere Gerrit Hendriks Kooistra. Dizze man regelt ek 

it boelguod yn 1862, opbringst f 3091 en f 1104. De 

namme giet fierder as Hoekstra. 

IX.22 Pieter Sjoukes Paulusma  is berne yn Burgum op 

15 des. 1818 en stoarn op 23 jun 1873 (54 jier). Pieter 

troude mei Jantje Edzes Westra op 14 mei 1842. Hja 

wennen yn Hurdegaryp dêr’t Pieter arbeider wie. 

Jantje wie in dochter fan Edze Egberts Westra fan  

Feanwâlden en Hurdegaryp.  Hy wie feanbaas en boer. 

Der siet wol jild by de Westra’s want doe’t de notaris 

op 23 july 1887 yn it stjerhûs fan Edze de besittingen 

ferdiele moast wie der gâns in rige belanghawwenden.   

Dat stjerhûs stie yn Hurdegaryp oan de strjitwei (reade 

pylk) dy’t yn de earste helte fan de 19e iuw oanlein wie. 

Hjirûnder stiet in steatsje fan it ûnreplik guod fan Edze 

syn heit Egbert yn 1832 op de earste kadastrale kaart 

fan Fryslân. Egbert wie de pake fan Jantje Edzes. 

Egbert hie in grutte húshâlding lykas syn soan en 

pakesizzer Jantje. Der sieten 13 minsken by de notaris 

oan ‘e tafel yn it hûs fan Egbert Westra om de boel op 
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in earlike wize te ferdielen. Jantje wie der ien fan, 

fansels ûnder tafersjoch fan har man Pieter Paulusma. 

In tiid doe’t de frou noch hannelingsûnbekwaam achte 

waard. Ek al wie it jild oan de kant fan syn frou: Pieter 

bleau arbeider oant syn dea. 

Ik ha njoggen bern teld yn de húshâlding fan Pieter en 

Jantje. De âldste wie; 

X.32 Fokje Pieters Paulusma (1843-1898). Sy troude  

op 29 juny 1871 mei Willem Tabes Kooistra (1838-

1901), lykas syn skoanheit los arbeider. Foar syn 

trouwen wie hy skipper op in skip dat er foar fiif jier 

hierd hie. Dat berop hat er letter ek wer oppakt is te 

sjen yn de berte-akten fan syn bern. Se wennen earst 

yn Ikkerwâld en letter yn Ljouwert. Willem en Fokje 

hiene fjouwer bern: Antje, Jantje, Tabe en Pieter. 

Jantje is stoarn yn Dennenoord yn Súdlaren (33 jier). 

Yn de akte wurdt har mem Fokje Polstra neamd. 

Paulusma wie foar de Drinten in frjemde namme. 

It twadde bern fan Pieter en Jantje is: 

X.33 Willemke  Pieters Paulusma (1845-1892). Se 

bliuwt lang ûngetroud. Op 13 juny 1881, as se 37 jier 

is, krijt se in dochter Jantje dêr’t de heit net by neamd 

wurdt. Hast sân jier letter (10 maart 1888)  trout 

Willemke mei Pieter Stienstra, kleanmakker yn 

Ljouwert. Pieter is dan 45 en Willemke 42. Pieter en 

Willemke erkenne Jantje dan by har trouwen as har 

dochter. Yn de berte-akte fan Jantje komt yn de 

kantline te stean dat Pieter har erkend as syn dochter, 

mar as je dy trouakte goed besjogge dan stiet der net 

dúdlik dat Pieter har ek erkend as syn dochter. It liket 

der mear op dat Willemke har erkend as har dochter, 

mar Pieter wurdt fierderop net mear neamd. Der 

komme net mear bern by Pieter en Willemke. Fiif jier 

letter ferstjert Willemke op de leeftiid fan 46 jier yn 

Ljouwert. Pieter wurdt 67 jier en ek hy ferstjert yn 

Ljouwert. De namme Paulusma komt yn dit geslacht 

net fierder.  

It trêde bern fan Pieter en Jantje is ek wer in famke: 

X.34 Rinske Pieters Paulusma (1848-1919). Sy trout 

mei de tsien jier âldere Klaas Hendriks de Vries út 

Noardwâlde. Fan dit pear binne gjin bern te finen. Je 

moatte der hast wol fan útgean dat se gjin bern krigen 

ha. 

Ek it fjirde bern is in dochter: 

X.35 Imkje Pieters Paulusma (1852-1910). By de 

oanjefte fan Imkje kin Pieter dat sels net dwaan omdat 

er siik is. Imkje trout mei har neef Oege Egberts Zijlstra, 

soan fan har muoike Emke Sjoukes Paulusma en omke 

Egbert Oeges Zijlstra. Oege hie earder troud west mei 

Hiske Wybenga en mei har hie hy trije bern, û.o. in 

Emke. Hy wie timmerfeint. Tegearre mei Imkje komt 

der noch in Pieter  dy’t giet fierder ûnder de namme 

Zijlstra. 

X.36 Sjouke Pieters Paulusma (26/12/1854 -

2/12/1877). Sjouke is de earste soan fan Pieter en 

Jantje, mar hy wurdt net sa âld, krapoan 23 jier. Yn 

maaie 1874 giet hy yn militêre tsjinst. Sjouke hat net 

troud west en koe dêrom de namme Paulusma net 

trochjaan. 

X.37 Ettje Pieters Paulusma (1858-1937) trout mei 

Jurjen Meinderts Dijkstra. Yn 1883 krije se in soan 

Meindert Jurjens Dijkstra. Mear bern ha der tinkt my 

net west. 

X.38 Baukje Pieters Paulusma (1861-1906). Nei Ettje 

komt dochter Baukje as Pieter en Jantje ûndertiid 

ferhuze binne fan Hurdegaryp nei Garyp. Baukje trout 

yn 1884 mei Feye Zandstra fan De Jouwer. Heit Pieter 

is dan al stoarn. Feye stiet te boek as koperslaggers. As 

Baukje yn 1906 ferstjert wenje se yn Ljouwert dêr’t 
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Feye syn koperslaggerij hat. Dêr wurde twa jonges en 

twa famkes berne. As Baukje Baukje op 44 jierrige 

leeftiid ferstjert trout Feye dêrnei mei de widdo 

Grietje Johanna Hacquebard.  

 X.39 Edze Pieters Paulusma (*3 febr. 1865 - ‡24 april 

1865). Ek by de berte fan Edze is heit Pieter fanwegen 

sykte net by steat om him oan te jaan. Edze wurdt mar 

7 wiken. 

X.40 Edze Pieters Paulusma (*6 maaie 1867 - ‡13 jan. 

1940). Twa jier letter komt der wer in Edze. By de 

keuring wurdt opskreaun dat hy de iennige “wettige 

zoon” is en derom frijsteld wurdt.  Heit Pieter is dan ek 

al stoarn. Hy trout 27 nov. 1897 mei Janke de Hoop. Yn 

it begjin is hy noch arbeider, letter stiet der 

“veehouder” of “koemelker”. Yn 1906 binne se sa fier 

foarút buorke dat se in hûs mei lân keapje kinne foar f 

4000 yn Burgum. Edze en Janke krije trije bern: 

- X…Pieter Edzes Paulusma (*29 jan. 1898 – ‡15 july 

1983) X Antje Foppes van der Heide. Boer yn 

Hurdegaryp. Sy krije trije bern: Edze Pieters (1930-

2007), Eelkje Pieters (1933-?) en Foppe (1938- ?). 

- X…Rienk Edzes Paulusma (*4 aug. 1899 – ‡3 okt. 

1901). Dit jonkje wurdt mar twa jier. 

- X…Rienkje Edzes Paulusma (*27 okt. 1902 – ‡13 

des. 1992) X Jan Steenhuizen. 

 

IX.23 Jelmer Sjoukes Paulusma is berne yn Burgum op 

25 jul 1821 en ferstoarn op 4 mrt 1888 yn Burgum. 

Jelmer is it fjirde bern fan Sjouke en Fokje. Jelmer 

docht ferfangende militêre tsjinst foar in boeresoan  

(Bloemhof) fan Sumar. Dizze “nummerwiksel” wie tige 

gebrûklik; lju mei jild lieten har mar wat graach tsjin in 

fergoeding ferfange. Jelmer kriget as de tsjinst 

folbrocht is f 300 fan Bloemhof. Mocht er der earder 

útstappe dan wie Bloemhof yn hâldershân. Ûnder de 

tsjinst kriget hy jierliks 4% rinte betelle. Fan syn f 300 

wurdt dan noch f 25 stoarten yn de kas fan it “corps” 

dêr’t er by tsjinnet. (akte opsteld op 16 april 1847)       

In pear jier nei syn tsjinst trout Jelmer mei Antje Jans 

van der Veen op 23 aug 1851. Yn 1874 keapje se in hûs 

mei tún en poel foar f 250 yn Burgum.  Wêr’t it krekt 

lei is net maklik te achterheljen. Troch it yn kultuer 

bringen fan de Burgummerheide waard de nûmering 

by it kadaster hieltyd oanpast en dy kaarten binne net 

allegearre digitaal beskikber. Trije jier letter (1880) 

keapet hy in hûs foar f 711 dat oan de Nieuwstad yn 

Burgum blykt te lizzen. Dat  hûs mei bûthús en hiem 

wie fan syn broer Paulus Sjoukes. Paulus wie 

frij(âld)feint en op 28 maart 1880 ferstoarn. Jelmer 

wie machtige troch de oare “gezamenlijke” famylje om 

de saken ôf te hanneljen. Hy wie sûnt it ferstjerren fan 

broer Pieter yn 1873 de âldste soan fan Sjouke en 

Fokje. Tagelyk wie hy ek de keaper fan it hûs mei wat 

lân der by. In pear wiken dêrfoar wie der boelguod 

hâlden yn it stjerhûs fan Paulus. Alle replik guod gie fan 

‘e hân: potten, pannen, tafels en stuollen en fee, hea 

en dong. No stelde dat fee net folle foar: in kokeal, in 

rier en in skiep. De opbringst wie f 358. Paulus hie gjin 

testamint meitsje litten en dêrom waard it neffens 

regel ferdield yn de 1e en 2e line. Der wiene noch seis 

libjende bruorren en susters fan Paulus en sadwaande 

gie der nei har en har neiteam in sechsde part. Jelmer 

syn part waard ferrekkene mei de ferkeap fan Paulus 

syn hûs dat nei de heechste bieder gie: Pieter Lefferts 

Annema. 

De bern fan Jelmer en Antje: 

X.41 Sjouke Jelmers Paulusma (2 aug. 1852 – 15 nov. 

1930) trout mei Imke Johannes Boonstra op 22 maaie 

1880. Hy is dan arbeider en sy tsjinstfaam. Op 28 july 

1881 komt har earste dochter op de wrâld:  

XI… Antje Sjoukes Paulusma (28 july 1881 – 18 febr. 

1956). Antje hat net troud west. 

XI… Trijntje Sjoukes Paulusma (12 nov. 1882 – 23 

maaie 1955) X Ridzert Douwes Veenstra. 

XI… Jelmer Sjoukes Paulusma (16 juny 1886 – 2 mrt 

1894). Hy wurdt noch gjin 10 jier. 

XI… Johannes Sjoukes Paulusma (7 febr. 1889 – 22 

des. 1961) X Klaske Kleistra. Se hiene fjouwer 

dochters: Teatske, Imke, 2x in Tsjitske. 

IX.24 Paulus Sjoukes Paulusma berne 2 july  1823  yn 

Burgum en dêr stoarn op 28 maart 1880. Landbouwer 
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yn Garyp. Him ha wy hjir foar al neamd by syn broer 

Jelmer. Paulus hat net troud west en is 56 jier wurden. 

IX.25 Harmen Sjoukes Paulusma berne op 13 sept. 

1826 en stoarn op 21 nov. 1829. Hy is mar trije jier 

wurden. 

IX.26  Bartele Sjoukes Paulusma berne op 16 maart 

1829 en stoarn op 25 july 1830: 18 moanne âld. Hy wie 

neamd nei Sjouke syn broer. Bartele is stoarn op 

húsnûmmer 103. Spitigernôch steane de húsnûmmers  

net op de kadastrale kaarten fan Hisgis. 

IX.27  Sepkje Sjoukes Paulusma (*11 juny 1831 – ‡1 

des. 1880). Sy trout mei Melle Sjoerds Haarsma, in 

boeresoan fan Sumar mar sels wie er arbeider by de 

oanjefte fan syn bern. Der kamen njoggen bern wêr 

ûnder twa kear in Paulus, neamd nei Sepkje har 

frijgeselle broer. Sepkje stoar doe’t se 49 jier wie yn 

itselde jier as haar broer Paulus ek ferstoarn wie. Har 

jongste bern wie doe trije jier. De nammen fan der 

bern wiene: Sjoerd, Fokje, Wypkje, Wytse, Sjouke, 

Sjoerdtje, Sjoerd en 2x in Paulus. De namme 

Paulusma giet hjir net fierder. 

IX.28  Sjoukje Sjoukes Paulusma (*2 maart 1834 - ‡5 

des. 1867). Sy trout op 16 maaie 1857 mei Ludzer 

Roels Binnema en tegearre krije se trije bern: Sophia 

(1858), Sjouke (1868) en Wytske (1863). Sjoukje 

ferstjert as se 32 jier is. Yn 1870 ferkeapet Ludzer syn 

hûs foar f 711. Yn de akte stiet wat frjemds. Dochter 

Sophia wurdt dêr Sijke neamd. Werom, tink je dan. 

Dochs net omdat de notaris dy namme te deftich fynt 

foar in arbeidersfamke of soe Sophia Sijke neamd 

wêze yn de deistige omgong? Har beppe hiet ek echt 

Sophia Ludzers Krol. 

IX.29  Harmen Sjoukes Paulusma (19 april 1838 – 4 

des. 1839). Harmen is dik oardel jier wurden. 

.-.-.-.-. 
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Konklúzje oer besibbens. 

De fraach yn de ynlieding is hjirmei beantwurde: 

Alle fjouwer mannen yn de ûnderste balke stamme 

ôf fan Pieter Sakes en Wytske Paulus. Dy hiene 

fjouwer soannen: Sake, Paulus, Bartele en Sjouke. De 

earste trije yn de ûnderste balke binne 

neikommelingen fan soan Sake wylst de lêste 

(skriuwer fan it stik) ôfstammet fan Bartele. 

,-,-,-, 
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