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VOORWOORD 

Voor u ligt een boek met als titel 

"de VISBUURT O/ TERNAARD" 

een boek, dat gaat over het wel en wee in de buurtschap tussen 

Ternaard en Holwerd. Het is een boek waar veel informatie en 

namen in zijn verwerkt en bij velen zullen de herinneringen weer 

boven komen bij het lezen ervan. 
Het Îs en was een omgeving waar men leefde en werkte, een stukje 

Westdongeradeel wat zo goed als niet op de voorgrond trad. Er is 

daarom ook weinig van bekend, wat voor mij de aanleiding was om 

hierin wat verandering te brengen. 

Natuurlijk zijn niet alle gegevens erin verwerkt, maar voor die- 
gene onder U die belang stellen in uitvoeriger gegevens ben ik 

altijd bereid deze te verstrekken. 
Getracht is een aantrekkelijk en leesbaar geheel te maken wat 

aansluit op reeds bestaande lectuur over Ternaard en omgeving. 

Diverse generaties, voorkomend in het hieraanvolgende deel geti- 

teld " het GESLACHT SEEPMA", vonden híer hun oorsprong. De kom- 

binatie van deze 2 delen zal daarom zeker niet storend werken, 

Vele jaren zijn namen als de Seepma's, Schoorstra's, lachiela's, 
Gulmans' en Posthumus’ niet weg te denken uit deze buurt. Hier 

hebben ze geleefd, gelachen en gehuild en zijn er gestorven. Er 
is getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen mede aan 

de hand van vele foto's, De bedoeling is niet een weten- 

schappelijk verantwoorde verhandeling te houden, hoewel de gege- 

vens met de meeste zorg verzameld zijn. Toch zullen hier en daar 
zeker hiaten en zaken naar boven komen die opvallen door hun 

onvolledigheid. 
Rust hier een taak voor de lezer, indien de behoefte bestaat, dit 

werk slechts te gebruiken als leidraad bij verder onderzoek. 

Tot slot rest mij nog een ieder te bedanken die, hetzij schrif- 

telijk of mondeling, mij behulpzaam is geweest. Vooral hen die 

materiaal ter beschikking stelden ben ik zeer erkentelijk, daar 
het anders niet mogelijk was geweest het op deze manier samen te 

stellen. 
Ik hoop dat men dit boek, wat werd geschreven met plezier, ook 

zal lezen met plezier en voor aanvullingen en/of verbeteringen 

houd ik mij graag aanbevolen. 

E.S, DOKKUM 1999  



  

de Friezen. 

De Friezen hebben altijd een aparte plaats ingenomen in de 

Nederlandse geschiedenis, Velen hadden terecht of niet een oor- 

deel klaar als het de friese bevolking betrof, 
Het is dan ook niet vreemd dat ik dit boek wil beginnen met een 
typebeschrijving van de Friezen, die m.i. zeer toepasbaar is in 

de verhaling over het leven en de bewoners van de Fiskbuorren. 

Een buurt waar zovelen lief en leed gedeeld hebben. Een buurt 

waar velen hun jeugd in een grote saamhorigheid doorgebracht 

hebben. Voor mij ook een buurt waar het idee ontstond tot het 

schrijven van dit boek. 

  
' It harjen' van een zeis.



  

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

getekend werd........ 
"De Friezen hebben veel overgehouden van hunne oude eenvoudigheid 
van zeden. Hunne gehechtheid aan hun land is opmerkelijk. 
De banden, die hen onderling verbinden, schijnen zeer sterk; en 

zij leven in een afgescheiden landstreek der Nederlanden, als het 
ware alleen, als een afzonderlijk verenigd volk, Zij hebben een 

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

landers, maken weinige pligtplegingen, en zetten niet voor ieder 

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

bewijzen zij hem eene vriendelijke gastvrijheid, zonder overtol- 

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

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

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

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

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

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

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

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

openlijke eerambten buiten hun gewest. Het schijnt hun aan geest 

drift te ontbreken, en zij smukken hunne taal schaars met com- 

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

vonden;- nooit was ik bij een volk meer op mijn gemak- nooit 

genoot ik hartelijker herbergzaamheid. 

Ik ontmoette onbepaalde beleefdheden, zowel van de boer in zijne 

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

schiedde niet met fijne uitdrukkingen, die in Friesland geen 

gangbare munt zijn, maar met beleefde daden. 

Hunne taal, hunne lichaamsgestalte, hun schrandere en wijsgeerige 

geest, hunne ontwijfelbare betrekking met het beste deel van de 

engelse volksstam — dit alles boezemde mij belang in. 

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

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

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

de sneeuw bedekt en beschermt eenen rijken en vruchtdragende 

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

moet een reiziger hunne manieren aannemen, hunne taal zich eigen 

maken, leven gelijk zij leven, geen overbodige pligtplegingen 

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

zij zich weinig storen aan de praalvertoningen der gezagshebbers, 

Zij hebben weinig eerbied voor enkel aristocratische of ambtson- 

derscheidingen, zij zijn redelijk gehoorzaam aan de wetten, die 

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

zij onregt of partijdigheid moeten lijden. Men kan hen niet over- 

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

lofwaardig....... 

John Bowring 

Het ontstaan (de periode tot ca 1832) 

Over het ontstaan van de Visbuurt en als moederdorp van Ternaard 

is zo goed als niets bekend. In de 16e eeuwse goederenlijsten 

van de kerk komt geen dorp Visbuurt voor. 

Ternaard bezit wel in 1511 eigendommen in de "Fesckburen" en 

Chr.Schotanus schrijft in 1664 in een beschrijving van Ternaard 

o.a. “de kercke ,daer plaets was eertijdts daer nu de Visch-buert 

is/ maar verplant om 't gevaer van de zee", Helaas alle woorden 

ten spijt een bewijs is niet gevonden, maar dat het een oude 

pleisterplaats is bewijst de aanwezigheid van een terp. 
Een vorm van bewoning, die misschien niet als dorp, maar toch 

zeker als een gemeenschap al aanwezig was in vroegere tijden. De 

ligging van de Visbuurt komt overeen met een slenk die liep langs 
Ternaard tot bijna aan Dokkum toe. Gezien deze ligging is de terp 
ook alleszins gewenst geweest. (fig.1) 
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Een verdedigbare theorie t.a.v. de Visbuurt zou kunnen zijn dat 

aan de hand van een kaart uit 1579 (fig.2),er twee dorpen beston- 

den. Dorpen met dezelfde opbouw en indeling die alleen verschil- 

den in de aard der bevolking. De Visbuurt lag aan zee en Ternaard 

lag oostelijker en gebruikte meer het achterland. Daar de vis- 

serij langzaam verdween in de 16e eeuw en de landbouw opkwam 
kreeg het agrarisch ingestelde Ternaard meer mogelijkheden tot 
expansie. Daar komt tevens nog bij dat de bewoners van Ternaard 

t.a.v. de Visbuurt draagkrachtelijker waren. Hiervoor waren ver- 
antwoordelijk de Heren slotbewoners die er stinzen en huizen 

bouwden. Beplantingen werden aangelegd en velen vonden hier werk, 
Ternaard bezat tevens een waterweg verbinding hetwelk zeer gun- 
stig was voor de aan- en afvoer van goederen. Al met al kunnen we 

zeggen dat voor Ternaard gold: — het vormde een gemeenschap met 

meer geld- en voor de Visbuurt gold dat het een gemeenschap was 

met een merendeels armere bevolking. Hierdoor ontbrak de kans tot 
groeien. Toch heeft men later nog wel geprobeerd de Visbuurt mee 

te laten delen in de opgang door in 1765/66 de Visbuurtstervaart 
te graven. Het heeft niet mogen baten. 
Tot 1590 lag de Visbuurt aan zee en zullen z'n inwoners geleefd 

hebben van wat de zee hen bracht.Ver voor deze tijd zal ook de 
naam ontstaan zijn, als buurtschap waar vissers woonden en de vis 
verkocht werd.Mede door de vele overstromingen, de z.g. Aller- 

heiligenvloeden, werd besloten tot de aanleg van de Ternaarder- 

polder. Het toch meestal droge kwelder gedeelte werd bedijkt in 
navolging van de Holwerderpolder, die in 1580 gereedgekomen was. 

(Eig.3) 
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fig. 2 detail van een kaart uit 1579, 
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fig. 3 detail Ternaarderpolder. 

De toenmalige dijk werd een slaperdijk en diende later als weg 

van Holwerd naar Ternaard. Toen zal ook de bestemming als vis- 

sersdorp snel zijn verdwenen. Het accent verschoof richting 

landbouw. 

In het aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa vinden we een 
aantekening omtrent de Visbuurt die we U niet willen onthouden. 

Hij schrijft op blz 704,dl.IX 1848 het volgende: 
— Dit gehucht was oudtijdts zeer bloeijend wegens de visschery op 

de noordzee, zijnde aldaar volgens overlevering, ongeveer 20 

visscherschepen geweest,doch het buitenland (kwelders) geweldig 

opgroeijende is het welvaren van deze plaats te gelijk met de 
visschery verdwenen; wordende de aangewasse landerijen door de 

daaromtrent wonende huislieden gebruikt, zulks de Vischburen 
tegenwoordig bestaat uit enige vervallen arbeidershuisjes, bene- 

vens eene Mennonite Kerk, alwaar de alhier omtrent woonende 
Doopsgezinden hunne godsdienst oefenen —. 

De omschakeling van visser naar landbouwer was niet zo eenvoudig, 

vandaar ook dat het welvaren, waar Van der Aa over spreekt, lang- 
zaam verdween. Toch vinden we in een schrijven uit 1687’ dat er 
nog gesproken wordt over — eene Snickevaerder op de Vischbuijren 

oner Ternaard- zie S.J.vd Molen in Tussen Wad en Gat — maar dat 
zal een enkeling gweest zijn, die nog met de visserij z'n brood 

verdiende, Het is ook niet bekend waar deze boot lag, in ieder 
geval niet ter hoogte van de Visbuurt. Het is alleszins aan te 
nemen dat er in die tijd vanuit Holwerd of zelfs Wierum en Pae- 

sens werd gevist. 

Vóór 1840 begon men de terpen af te graven en werd de 

grond verkocht. Deze gebruikte men op de armere zandgronden en 

was als zodanig een bron van inkomsten. Voor de Visbuurt wordt de 

terp afgegraven in 1897 en er zijn helaas geen stukken bewaard 

gebleven die duiden op een vroege bewoning op deze plaats. 

Er werden wel enkele oude munten gevonden uit de tijd van Koning 

Eduard III van Engeland (1216-1272) die misschien op buitenlandse 
handel wijzen, verder was het afgraven een zuiver financiele zaak 
en echt onderzoek naar de historie is hier niet gedaan. 

Dat is jammer, want we hadden misschien iets meer teweten kunnen 

komen over dit gebied. 

Een lange tijd bewaard gebleven 'dobbe' lag een eindje achter de 
Visbuurt in het land. Deze dobbe diende als drinkplaats en lag in 
het midden van de terp. Deze drinkplaatsen werden door de mensen 

zelf aangelegd. Dat was ook wel nodig, want als in de toestand 

van vóór 1590, het land weer eens overspoeld werd, dan was alles 

eerst weer zout. Het waren daarna dan ook vaak slechte jaren in 

de landbouw en het gewas droeg weinig vrucht. 

  luchtfoto Visbuurt 1971 \



  

de Visbuurt vanaf 1832 tot heden 

Toen Napoleon in 1812 en later nogmaals in 1825, begon met het 

registreren van het onroerend goed ten behoeve van de grondbe- 

lasting werd ook hier het begin gemaakt met de aanleg van het 

kadaster. Voor die tijd had men het z.g floreenregister wat ook 

een vorm was van belasting op het onroerende goed. 

In 1832 heeft de Visbuurt volgens de eerste kadastrale kaart 

(Eig.4) een bebouwing van 21 percelen, die meerdere wooneenheden 

bevatten. De eigenaars waren in de regel hier de kerken, enkele 

boeren en een gedeelte was eigenaar/bewoner. (zie kaart 1837 + 

overzicht 1832). Later zien we dat er meerdere eigenaars komen, 

soms ook met meer dan één huis. Vooral na de kerkverkopen in de 

periode 1837-1850. 

Wat ons opvalt in de Visbuurt is dat men heel vaak onderling de 

huizen verkocht of toebedeelde. Het bleef meestal in de familie. 

Het veranderen van een woning gebeurde in de regel als een zoon 

of dochter trouwde en tot inwoning besloot. Dat aan de beschik- 

bare ruimte heel andere eisen werden gesteld als heden ten dage 

is duidelijk, vergelijk alleen maar de grootte van de huizen 

en/of kamers. Men had er ook vlugger een kamer bijgemaakt dan 

een compleet huis gebouwd of gekocht. Kreeg men toch de beschik 

king over een woning dan kocht men liever dan dat men huurde. Een 

gemiddelde jaarhuur bedroeg begin 1800 zo'n f 30.=, Voor begin 

1800 toch nog respectabele bedragen, maar de verzorging van de 

oude dag speelde ook een rol. Men woonde veel bijelkaar in, te- 

meer daar men afhankelijk was van elkaar bij ziekte en ongemak. 

Het pitje van de sociale voorzieningen brandde toen nog niet, 

Over de geleden armoe zou alleen wel een boek te schrijven zijn, 

toch heeft de Visbuurt altijd een rol gespeeld in de leefgemeen- 

schap van Ternaard en omstreken. De geschiedschrijver W.Eekhoff 

schrijft in 1840 over zijn reis van Holwerd naar Wierum het vol- 

gende...."bij het gehucht Vischburen, waar tusschen een kerkje 

van de doopsgezinden staat, verwisselt men de dijk met een lege- 

ren binnenweg, die voorbij het welgelegen Ternaard gaat.....” 

Het degenererende voor deze buurt t.a.v. Ternaard is niet te- 

recht. Het was een hardwerkende gemeenschap die grotendeels be- 

stond uit gardeniers. 

fig. 4 kaart 1832   10 

Het werk. 
Begin 1700 was de Visbuurt omringd door enkele grote Zathe's, die 

aan velen werk verleenden. Het waren boerenbedrijven, die in de 

wijde omtrek het land in bezit hadden. Van Wierum tot Hantum en 

van Brantgum tot Holwerd en centraal daar tussen liggend Ternaard 

en de Visbuurt. We noemen hierbij de Zathe's Lelia, 57Pm; Gaike- 

ma, 7O0Pm; Hayma,531/2Pm; Nuttema, 7OPm;: de Bleinsma State en 

Jeltema, 8O0Pm; en het Keimpema Hus, 65Pm. Dit waren wel de be- 

langrijkste, waarvan enkelen ook nu nog bestaan. 
Het waren vooral deze Zathe's, waar men zich van 1 mei 

tot 1 okt. verhuurde als arbeider. De ene boer kreeg wel gemak- 

kelijker z'n mensen dan de ander, dat kwam omdat men niet altijd 

even toeschietlijk was voor z'n personeel. Deze soepelheid sprak 

snel verder onder de arbeiders en die boeren die meeleefden met 

hun mensen en de leefomstandigheden trachtten te verlichten had- 
den aan hulp geen gebrek. Toch was men als arbeider onderge- 

schikt en kon men de wensen van z'n werkgever maar beter opvol- 

gen, Als men 's-avonds klaar was bij de boer dan kwam het eigen 

werk om de hoek kijken. Dan moest men z'n eigen stukje grond wat 

velen hadden, nog bewerken. Het stukje land waar vaak overdag 

moeder met de kinderen eveneens gewerkt hadden. Men onderscheidde 

twee soorten gardeniers, mensen die uit de landbouw de kost ver- 

dienden. Ten eerste de gardenier die een zelfstandig beroep uit- 
oefende en die gemiddeld ca. 15 Pm land in huur of bezit had. De 

tweede groep waren mensen die als arbeider, meestal los, bij de 
boer werkten en daarnaast nog een stukje land hadden variërend 

van 3 tot 15 Pm. Zij bewerkten dit geheel voor eigen rekening en 

op beide manieren probeerde men iets te verdienen en hing de 

levensstandaard af van de opbrengst en de prijs van het gewas, 
Het was daarom ook heel gebruikelijk dat men naast de landbouw 

nog wat vee had. Een paar koeien, geiten en soms een paard. Dit 
vergde soms een investering, want een koe kostte begin 1900 toch 

al gauw zo'n f 250.= en een hokkeling f 75.=, De melk was voor 

eigen gebruik en verwerking, mocht men iets over hebben dan werd 
dat verkocht voor 7 à 8 cent de liter. Niets werd verspild, als 

men de mest niet zelf kon gebruiken, dan werd dat de hele winter 

opgeslagen en in het voorjaar verkocht. Een beetje mesthoop 

bracht dan al gauw ca. f 40.= op, wat weer mooi mee genomen was. 

Later werd de melk afgevoerd naar de Lyempf-melkfabriek te Dokkum 

en beurde men melkgeld. Daar bijna elk huis een veestalling had 
waar één of twee koeien en een paar geïten konden staan, werd er 

nogal eens een melkbus opgehaald. 

Als veevoer werd vaak een stuk rode klaver verbouwd, deze was 
hoger dan de witte en vermengd met gras was het een prima voer 

soort voor de winter. Het maaien gebeurde met een zeis en je kon 

soms urenlang de gekromde ruggen bezig zien in eenzelfde ritme 
slechts afgewisseld door het z.g.'harjen'. Dit aanscherpen van de 

zeis zien we duidelijk op de foto op bladz.5, waar op een ijzeren 

pen in de grond de zeis geplet wordt met een hamer, Op deze ma- 

nier verkrijgt men een scherpe snijkant, waarna met de 'strikel' 
de braam verwijdert wordt en men weer aan de slag kan, 
Als de winter voorbij was begon de drukte weer op het land en 

voor velen kwam dan ook de verlichting na de wintermaanden. De 

aardappelen moesten in de grond enz.Men zag dan ook in deze tijd 
weer velen onderweg met paard en wagen, de landen begonnen weer 

te bloeien van bedrijvigheid. Had men het geluk van een meele- 

vende boer dan kon men beschikken over paard en ploeg om zijn 

eigen stukje land te bewerken, hoewel dit vaak alleen de vaste 
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arbeiders gold. Het rooien van de aardappelen gebeurde meestal 
met de greep, een enkeling had een lichter. Hier lag de kans voor 
de losse arbeider, die zich verhuurde per roede (4m) per land 

van 30 roeden. Men maakte met de boer dan een prijsafspraak. De 

gezochte aardappelen moest men zelf naar het eind van het land 

brengen in de 'heap', zodat men naast het ‘dollen! ook nog ver- 

scheidene meters per dag liep te sjouwen. We hebben het dan nog 

niet over de verschillende weersomstandigheden, dat laten we 

graag aan de fantasie van de lezer over. Naast de graan- en aard- 

appeloogst was ook het verbouwen van bieten eveneens een belang” 
rijk gedeelte van het seizoen werk. Het was zwaar werk en velen 
zullen het zich nog wel voor de geest kunnen halen, het steken en 

trekken, allemaal handmatig. 
Daar kwam nog bij dat het vaak in een periode was dat het al 

Elink koud en nat kon zijn. Van een boer is bekend dat hij tij- 

dens het bieten rooien in de herfst, als hij op het land kwam, 
met zijn grote handen de kinderhanden nam en die verwarmde. Een 

klein gebaar, maar het liet diepe indruk achter, zodat zelfs na 

50-60 jaar het nog in het geheugen staat van hen die toen liepen 

te zwoegen met die natte en ijskoude bieten. 
Dat de kinderen meewerkten was vroeger heel normaal, men kon die 

paar centen erbij best gebruiken. Het is een bekend gegeven dat 
in 1819 van de totale werkzame bevolking 11.9% ingenomen werd 

door kinderen beneden de 12 jaar en in 1870 was dat zelfs 20%. Er 

zijn gegevens bekend van kinderarbeid, vooral in de textielin- 

dustrie dat kinderen van 4 en 5 jaar met de vader meegingen en 

dagen maakten van 8 tot 10 uren.Gelukkig is dat door de jaren 

heen veranderd, maar toch werd er ook begin 1900 nog erg veel 

gebruik gemaakt van kinderen. 
Dit hield ook in dat tijdens de zomermaanden het schoolgaan wel 

eens in het geding kwam. Door het ontbreken van een goedge leer- 

plichtwet zat de meester ‘s-zomers voor een klas met veel lege 

banken. Bezoeken aan de ouders hadden vaak geen resultaat en 

dreigen met boetes gaf ook weinig. Eén ding telde: er moest brood 

op de plank komen. Voor de wintermaanden lag het anders, dan had 

meester de klas vol. Een school met de warmte van de turf-of 

kolenkachel was behaaglijk, vooral als het buiten regende of 

sneeuwde en de geur van de turfkachel was beter dan het gestook 

van 'sjudden' thuis. 

Het loon van een vaste arbeider bedroeg omstreeks 1930 f 16.= tot 

£ 20.=, hiervoor was men dan van 4 uur 's morgens tot 6 uur 

's avonds in de weer, Voor een los arbeider kon het wel eens 50% 
lager liggen, vandaar dat bij velen ook nog vermeld staat dat ze 

gardenier van beroep waren. Van een 40 urige werkweek had men nog 

nooit gehoord, als de boer het goed met je voor had dan zat de 

werkweek er zaterdagsmiddags om 3 uur op. Dan kwam het eigen werk 

aan bod, het werk wat overdag aan de zorg van moeder en de kinde- 

ren was toevertrouwd. Bij het gebruik van het materiaal van de 

boer kwam vaak nog de verplichting dat men voor de kost, kon 

beschikken over de paarden tijdens de zomermaanden. De boer had 

ze dan minder nodig en hoefde ze zo ook niet te voeren: een zui- 
nigheidje van de boer. Het vruchtgebruik van de bermen om het 
land werden gebruikt voor hooi winning. Ze moesten kort gehouden 

worden, daar de boer niet teveel onkruidzaad over het land wilde 

hebben. Zo was elke dag en elke week een druk bezet leven . De 

enige rustdag was de zondag,dan hoefde men alleen te melken. Door 

de week begon de dag van een arbeider gemiddeld om 6 uur 's-mor- 

gens en om 9 uur kreeg men voor 't eerst warm eten. Na de gebrui- 
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kelijke thee- en koffie pauzes stond dan om 18.00 uur nogmaals 

het warmeten klaar. Hierna ging men voor zich zelf bezig. Gezien 

het nogal zware landwerk had men wel een stevige maaltijd nodig, 

meestal lukte dat wel maar de maaltijden waren ééntonig. Het 

grootste deel der bevolking leefde in dit gebied in vroegere tijd 
steeds rond het bestaansminimum. Naast de groep van gardeniers 

kunnen we ook nog rekenen het beroep van wever ,schoenmaker, riet- 

snijder en winkelier. Er was niet veel voor nodig om ze tot de 

groep van onderhoud genietenden te rekenen. Een tegenslag door 

ziekte of ongeval of tegenvallers in de opbrengst van de gewassen 

was vaak al voldoende. Men was dan aangewezen op de armenzorg van 

de kerk of van anderen. 

  
13



  

b. DE JEUGD. De jeugd was een éénheid, die evenals anderen voor 

hun buurt opkwam. 

Men deelde zichzelf in : in groepen of klassen. Men trok van leer 

tegen de "openbaren" of de "Boskjemannen” van Taaibuorren, men 

nam als "Blauwkiel" stelling tegen de "witte boorden" uit Ter- 

naard. Vaak ging het in vrede, maar soms als er dreiging ontstond 

deden zelfs volwassenen mee als het recht verdedigd moest worden. 

Toch had men onderling ook wel weer begrip voor elkaars nood en 

armoede. Niet alleen in de Visbuurt, maar over 't algemeen gunde 

men elkaar nog wel eens een extraatje. Het "hofje-zingen" in de 

pastorietuin of bij dokter was een geliefde bezigheid. Als men 

thuis kwam met z'n zakken gevuld met appels en peren werd er voor 

de vorm nog wel eens gestraft maar meestal kneep men een oogje 

dicht. Toch zullen er wel eens kinderen geweest zijn die het 

turfhok van de dominee van binnen gezien hebben. 

De opvoeding was over het algemeen streng, toch was het ook toen 

de jeugd eigen om kattekwaad uit te halen. We noemden al het 

"hofje-zingen", vooral ook bij boer Stap. Daar waren de appels en 

peren wel erg lekker. En werd men gesnapt dan kreeg men een ver- 

manend woord over niet stelen enz. Als raad gaf hij vaak: "Vraag 

er maar om”. Dit gebeurde dan ook wel eens maar als men pech had 

kwam vrouw Stap bij de deur en zwaaide ze met haar stok. De af- 

tocht was dan gauw geblazen, Ook een geliefde bezigheid van de 

jeugd was het z.g. steentjes-gooien. Men had dan de zakken vol 

kiezelsteentjes en deze werden op de dakpannen gegooid. Dit ge- 

beurde natuurlijk bij personen die daar gevoelig voor waren. Dan 

had men de grootste lol als deze man of vrouw naar buiten kwam. 

Iemand die vaak nogal heftig reageerde was ' âlde Goffe ', een 

vrijgezel die aan de Lytse Wei woonde, Dat er op deze spelletjes 

gereageerd werd is niet zo verwonderlijk als men bedenkt, dat het 

dak in die tijd veelal geen beschot had en de vrees dat er een 

dakpan sneuvelde was natuurlijk ook aanwezig. 

Nog iemand waar men respect voor had was de "tsjûnster'" Japke. Ze 

woonde achter het huis van Sije de Graaf en had daar met haar 

zuster Pietje een winkeltje. De bok van de gezusters had z'n 

vaste plaats in de winkel en de reuk overtrof die van zeep en 

pepermunt. Zou haar omzet hier ook onder geleden hebben? Voor 

Japke hadden de kinderen een heilig ontzag. In haar altijd zwarte 

kleren en zwarte muts op het hoofd kreeg zij nogal eens de schuld 

van ongeluk en tegenslag. 

De kinderen werden dan ook gewaarschuwd geen pepermuntjes van 

haar aan te nemen, want dan zouden ze ziek kunnen worden. Nu 

lachen we erom maar het is nog niet zolang geleden dat 's avonds 

de ouders de kussens kontroleerden om te zien of de veren niet in 

een bepaald patroon lagen. Het bijgeloof leefde toen zéker nog, 

vooral in zaken die men niet begreep en waar geen verklaring voor 

te geven was. 

Hoewel ik het gebruik van namen in dit hoofdstuk zoveel mogelijk 

wil beperken noem ik toch even bakker Bouma. Velen zullen zich 

hem nog wel herinneren, want als hij kwam te "súteljen” dan gin- 

gen de meeste kinderen even naar huis. Dit gebeurde niet zonder 

reden! Bakker Bouma had n.l. de gewoonte om als het gezin het 

moeilijk had de koekjes, die gebroken waren en onder in de mand 

lagen, uit te delen aan de kinderen in dat gezin.Dat was lekker 

smullen! Het gebeurde ook wel eens dat het in een groot gezin 

extra moeilijk ging. En bakker Bouma was een sociaal voelend 

mens. Als moeder uitgeteld had hoeveel brood er gekocht kon wor- 
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den en de handel was geschied, dan sneuvelde er wel eens 'per 

ongeluk! een zakje koekjes. Ziet u de glunderende kinderkopjes 

die met ingehouden adem staan te wachten? Als de bakker weer weg 
was zag je op straat iedereen weer spelen met de ouderwetse spel- 

letjes zoals 'topjen' en ‘tipeljen'. Alleen met het knikkeren 
zullen vast wel eens knikkers geruild zijn voor stukjes koek. 

aur fer et 
be Ka Hi E 4 
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Een tekening van Ids Wiersma laat ons zien waar we zijn: 

in het oude braakhok, waar het vlas nog helemaal op de ouder 

wetse manier wordt bewerkt. 

VERLEENDE DRANKWETVERGUNNING 
Voor zover na tegaan bestond er in de Visbuurt in de periode van 

1 mei 1882 tot 1 mei 1904 een drankvergunning op naam van Gooit- 

zen Walings feulenaar en had betrekking op het pand no 54. Dit is 

vermoedelijk het nummer A 505. Er werd op aangetekend dat er ook 

tussen zaterdagavond en maandagochtend drank verkocht mocht wor- 

den. (zie arch. WD990 blz. 21) 
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c.WATERVOORZIENING. We spraken reeds over het gebruik van materi- 

eel en paarden van de werkgevende boer. 
Nòg een reden om hier dankbaar gebruik van te maken was bij het 

waterhalen. Het gebeurde nogal eens dat tijdens de droge zomer- 

maanden de 'reinwetterbakken' droogstonden. Dat was een slechte 

zaak, men kon nu eenmaal niet zonder water, Men moest koken, 

wassen enz. Het was dan zaak om water te halen. Dat kon op twee 

manieren : als het voor korte duur was, dan ging men wel eens 

naar de buren of naar Goffe aan de Lytse wei; duurde het langer 

dan was men aangewezen op de ' tsjerkebak' in Ternaard. 

Oude Goffe -als vrijgezel gebruikte hij zelf maar weinig- 

verkocht het water per emmer voor 5 ct. Vanuit de Visbuurt was 

dat mooi dichtbij maar lopend naar Ternaard ging het moeilijker. 

Men moest dan met een juk lopen waarbij aan elke kant een emmer 

hing. Een ander deed het, als hij geluk had, iets gemakkelijker; 

dan ging het met paard en wagen en met melkbussen van de boer. 

Deze bussen werden gevuld en thuis in de eigen bak geleegd. Men 

moest zuinig zijn met wat men had, of het nu water, brandstof of 

eten betrof, alles gebeurde met overleg en zonder enige verspil- 

ling. 
Een bezigheid die nauw verwant was aan water, was het gootreini= 

gen, om te zorgen dat het regenwater zo schoon mogelijk in de 

regenbak kwam. Wie kent niet de vele grintbakken, die menig huis 

sierden, hangend aan de muur en dienend als filters voor het wan 

ter. Zelfs het reinigen van de dakpannen was soms noodzakelijk 

als er teveel mos e.d. op groeide. Nu was het schoonmaken van de 

goten niet zo'n groot probleem want de huizen waren laag gebouwd. 

Meestal kon men dit zelfs doen zonder gebruik te maken van lad- 

ders. Door de samenbouw van de huizen had men ook vaak gemeen- 

schappelijke goten, dit hield dan in dat soms 2 of 3 huizen één 

gezamenlijke regenbak hadden en ook een oud vat deed vaak dienst 

als regenton. De ramen van alle huizen waren klein, de deuren 

laag, men kende nog geen standaard maten hiervoor en zo was het 

ook met de indeling binnenshuis, Het aanwezig zijn van de kleine 

ramen had ook een voordeel: je had weinig warmteverlies. Een 

nadeel was de mindere lichtopbrengst maar dit werd automatisch in 

het levenspatroon opgenomen. Niet dat men meer kunstlicht ging 

maken maar men paste z'n werk- en leefwijze hierop aan. 

's Avonds had je n.l. de schemertijd, voordat de lamp aangestoken 

mocht worden, deed men dingen binnenshuis waar weinig licht voor 

nodig was; breien en kleding maken of verstellen deden velen op 

't gevoel. Mocht het licht tenslotte aan, dan alleen boven de 

tafel. Geen schemerlampjes of andere indirecte verlichting sierde 

de huiskamer. Iedereen die licht nodig had zat om of bij de tafel 

in de vaak enige kamer van het huis. Na de eenvoudige maar wel 

voedzame maaltijd en om plm. 8 uur de thee was het al gauw bed- 

tijd. Vaak vóór 21 uur was iedereen in de rust om te proberen 

voor de volgende morgen 4 uur weer fit te zijn. Tijdens de week- 

enden werden er vaak thuis spelletjes gedaan, de oudere jeugd 

ging naar ' de hoeke' of op de dijk en hier besprak men 's we- 

relds loop, of men liep even naar Ternaard. Hier trof men de 

andere jongens en meisjes en ook de natuur moest z'n loop hebben; 

zodat menig afspraakje hier gemaakt zal zijn. 
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d. VLASBOUW. In het begin van de 18e eeuw had de vlasbouw in 

ons land grote betekenis en zij heeft zich lange 

tijd weten te handhaven. 
Ook Friesland pikte daarvan z'n graantje mee. Pas aan het einde 

van de 18e eeuw is het achteruitgegaan met de vlasbouw. Hoewel 

ook met bloeiperioden kwam pas tegen de jaren 1860 een echte 

opleving.De Amerikaanse Burgeroorlog was uitgebroken en de grote 

concurrent van het vlas, het katoen, kwam vanwege de blokkade van 

Amerikaanse havens niet in Europa. Deze bloeitijd heeft geduurd 

tot ca. 1880. Hadden we eerst de z.g. blauwbloei in ons land, 

dankzij boer GJELT JENSMA uit Ternaard werd begin 1800 de betere 
witbloei geïntroduceerd. 
Doordat de Visbuurt een buurt was met overwegend gardeniers, 
bracht dat met zich mee dat er 's winters aanmerkelijk minder te 
doen was dan 's zomers. Om in die wintermaanden niet meteen naar 

de armvoogdij te hoeven, werd er een oplossing gezocht in het 
vlasbraken. 

Daar de vlasbouw en verwerking ervan in de Visbuurt een 

vrij grote rol gespeeld heeft leek het mij nuttig een enkel 
onderdeel hiervan nader te beschrijven. Mede omdat enkele van 

onze stamvaders er ook nauw bij betrokken waren. Het 'BRAKEN'! 
brengen we ter sprake, om reden dat Keimpe Johannes in 1913 op 
het perceel A 498 (zie kaart) een nieuw braakhok liet zetten. 
Dat het er net zo uitzag als op onze tekening weten we niet, maar 
het zal toch een indruk gevan van dit werk. Een braakhok verdeeld 
in een veestalling en een werk/braakgedeelte.De vlasbouw en ver- 

werking werd vaak in opdracht gedaan voor de boer, Men claimde 
voor de wintermaanden een hoeveelheid verbouwd vlas, welke dan 
bewerkt en teruggeleverd werd aan de boer. Dit had ook nog een 

voordeel nl. dat het afval ‘de sjudden' gebruikt werden als 
brandstof voor de kachel. Dat bespaarde dan weer de aankoop van 

turf, zo sneed het mes aan twee kanten. 
Braken is meest het werk van de nog donkere morgen en van de 

schemerige avond. Hoewel een secuur werk is er weinig licht bij 
nodig. Braken is slechts een voorbehandeling. 
De ouderwetse manier van braken gebeurde vaak in een hok bij een 

schaarse verlichting van een enkel venstertje. In een hoek de 

schoven die in enkele dagen verwerkt konden worden, afgeschermd 
tegen het vocht. Vochtigheid was iets wat niet voorkwam in het 
brakers-alfabeth. 's Morgens in het vroege duister kwam de braker 

naar z'n hok, de deur op een kier gezet met een 'balstien'. Het 

stof moest toch ergens heen. Een schoof werd uitgespreid op de 

grond, de band losgemaakt en de beuk ter hand genomen. De BEUK 

—een grote houten hamer- werd gebruikt om de schoof beurs te 

slaan en voor de braker om warm te worden. De braker nam nu een 
handvol vlas, kneusde met de hand nog enkele stengels en het 

braken kon beginnen. 
Het eigenlijke braken begon met de houten 

braak, de werkzaamheid zoals op de tekening is te zien. Bij het 

braken werd het houterige binnengedeelte van de stengel in kleine 

stukjes gebroken en voor het grootste gedeelte van de vezel ge- 

scheiden. Die kleine stukjes vielen als 'sjudden' op de grond. De 

rest van het afval wat ontstond heette het 'roech'. Bij het bra- 

ken maakte men feitelijk twee bewegingen, die op elkaar af- 
gestemd, werden uitgevoerd. 
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De éne hand deed de klapper op en neer gaan (het bewegende deel 

van de braak), terwijl de andere hand al trekkende het vlas onder 

die klapper doorhaalde. Door deze twee bewegingen werd eerst het 

boveneinde van de stengel bewerkt — vaak enige keren herhaald —, 

daarna kwam het worteleinde aan de beurt. Waren de beide einden 

bewerkt dan werd deze handvol enigszins gedraaid en weggehangen. 

Was de hele schoof op deze manier bewerkt, dan werd ze weggezet 

en afgedekt tegen vocht. 

Als het lichter geworden was kwam het meer nauwkeurige werk aan 

de beurt, het z.g. 'slypje'. 

Als in de herfst het landwerk gedaan is, is het voor een los 

werkman zijn fortuin als hij voor de wintermaanden zijn werk kan 

zoeken in het braakhok, Vaak bespaarde dit een loop naar de dia- 

conie of armbestuur en men was =hoe karig ook- verzekerd van een 

inkomen in de dure wintertijd. De genoemde 'sjudden' hebben te- 

vens velen gediend tot turf. Men bleef vaak de hele dag in het 

braakhok, koffie en thee werden gebracht. Om in huis te verschij= 

nen was een hele klus, omdat men helemaal onder het stof zat en 

één keer schoonmaken per dag was genoeg. 

Het verhaal zal bij velen herinneringen oproepen over de gang van 

zaken thuis, al of niet in de jeugd meegemaakt. Eén ding staat 

vast: Keimpe Johannes Seepma en later zijn zoon hebben op deze 

manier vele monden kunnen voeden en hebben zelf veel stof moeten 

slikken om zo brood op de plank te houden. 

  

Het Visbuurtster Volkslied 

In de jaren 1940-1945 zijn er niet veel onderduikers geweest in 

de Visbuurt of het waren de eigen bewoners, toch is er een bewijs 

dat tenminste één persoon daar wel zijn onderduiktijd doorge- 

bracht heeft. Hij werd daar goed verzorgd en liet dat blijken 

door een gedicht hetgeen hij het Visbuurtster Volkslied noemde. 

Dit gedicht kwam kortgeleden bovenwater en we laten U mee genie- 

ten van deze ode ook uit naam van hen die niet bekend zijn en 

toch ooit van de gastvrijheid in de Visbuurt genoten hebben. 

(Wijze: Wij leven vrij...) 

DE VISBUURT, DAT IS ONZE STAD 
DOOR ELK VAN ONS BEMIND 
WIJ GAAN OP ONZE VISBUURT PRAT 
IK ZOU NIET WETEN HOE OF WAT 
WANNEER IK NIET DIE VISBUURT HAD 
DIE ONS AAN ELKAAR VERBINDT. (2X) 

DE VISBUURT, DIE IS IDEAAL 
DAAR LEVEN WIJ ZO VRIJ 
JE HOORT ER NOOIT VAN EEN SCHANDAAL 
LEVE D'VISBUURT ROEPEN W'ALLEMAAL 
DE VISBUURT, DIE 15 KOLOSSAAL 
JA, DAAROM ZIJN WIJ BLIJ. (2X) 

door joop mol, evacué uit gelderland. 

  

JACOB SYBES 

Dat de Visbuurt ook wel eens de voorpagina haalde leest men in de 

krant van 12 juli 1749 waar vermeld staat: " Een oproerige ge- 

meente uit Ternaard trekt in de nacht onder aanvoering van Sicke 

Pieters -geweezen jeneverstoker uit Franeker — Klaas Kornelis uit 

Ternaard en Jacob Sybes uit de Visbuurt, naar Holwerd waar zij 's 

morgens 5 uur de klokken gaan luiden." 
Sinds 1748 woonde Jacob Sybes in de Visbuurt met zijn vrouw 

Eelkje Reinders, In het gquotisatiecohier van 1749 staat hij als 
arbeider 'die de cost can verdienen'. Hij had een redelijk goed 

bestaan, huurde land van Aaltje Sipkes, welk hij bewerkte voor 

het dagelijkse onderhoud en wat erover bleef verkocht of ruilde 
hij. Met hun twee kinderen was het een hard werkend doorsnee 

gezin. Hij had maar één zwak punt: hij was geen sterke persoon- 

lijkheid en liet zich gemakkelijk overhalen tot iets. Zo werd 
hij, door anderen in het oproer betrokken , als één van de hoofd- 
leiders aangewezen stierf hij op 18 april 1750 door onthoofding 

op het schavot te Leeuwarden. Zie hiervoor ook " Reboelje yn de 
Dongeradielen 1749" waar de hele geschiedenis duidelijk in ver- 

haald wordt. 

  

Het huisje van 'âlde Goffe' aan de Lytse Wei. 
Hier haalde men in de droge tijden voor Sct per emmer 

z'n water. Tevens het huisje wat vaak het doelwit was 

van de jeugd bij het zg. steentjes gooien,  



  

INLEIDING tot de perceelsbeschrijving 

We zijn zo langzamerhand gekomen aan de beschrijving der percelen 

maar eerst willen we nog even een algemene opmerking kwijt. Dit 

heeft betrekking op alle genoemde percelen en voorkomt dat we 

steeds hetzelfde moeten herhalen. 

De kadastrale gegevens, waarvan de verwerking begon in 1832, 

betroffen het registreren en vastleggen van alle grondgegevens. 

Nu komt men bij dieper onderzoek soms niet tot een volledig ver- 

gelijk met eerdere gegevens, De oorzaak ligt hierin dat in de 

periode 1907 — 1913 alles werd herzien en er vond m.n. in 1911 

een hermeting plaats in Westdongeradeel. 

Deze hèrmeting bracht soms heel wat in beroering omdat onzuiver 

heden, die door de jaren waren ontstaan, nu werden vastgesteld of 

hersteld. Dit gebeurde niet altijd tot tevredenheid van de eige- 

naars en/of gebruikers. 

Het zou voor dit boek te ver voeren om dit exact te behandelen 

temeer omdat dit de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Voor 

een ieder die zich wil verdiepen in die gegevens zal het geen 

probleem zijn hiermee verder te gaan . Globaal kan men zeggen dat 

de kadastrale nummers van 1900 tot 2000 in die tijd zijn ont- 

staan. 

Zonder bovenstaand probleem zullen we proberen dit 

stukje Westdongeradeel, waar zoveel sociaal- en maatschappelijk 

leven zich afspeelde uit de doeken te doen. De vele bewoners door 

de jaren heen maken het soms moeilijk eigenaars van huurders te 

onderscheiden. Velen waren in de veronderstelling eigenaar te 

zijn, doch men was slechts huurder zonder dat men huur betaalde 

omdat een familielid de eigenaar was. Meestal was dit één van de 

ouders. Ook waren enkelen eerst eigenaar en later — als bedeelden 

door de armvoogdij — bewoner van wat eerst hun eigen huis was. 

Laten we beginnen met ons rondje Visbuurt, komend van- 

uit de richting Holwerd, zien we de verzameling huizen 

al gauw liggen. 

De Visbuurt: een wat chaotisch aandoende opeenhoping van huizen 

is het eerste wat opvalt. Bij het verlaten van de dijk gaan we 

onderlangs en passeren we het eerste huisje (foto 1) als een 

uitgestoten éénling waar eens Jacob Postma met z'n vrouw Stijntje 

v.d. Ploeg woonde. Later kwam z'n zoon Pieter hier wonen met z'n 

vrouw Aaltje Poortinga, Allebei kwamen ze uit het gardeniersvak 

en hadden ze een klein boerenbedrijfje. 

Slechts enkele meters verder stond nog een huisje, gesloopt in 

1959, waaronder anderen Sape en Gepke Schoorstra gewoond hebben. 

Sape werkte o.a. op de eendekooi. Over dit gezin lezen we meer in 

het boek "Komende van het Schoor...... “Als we deze plaats, wat 

nu bouwland is, gepasseerd zijn komen we bij de eerste huizen, 

waarvan foto 2 een goede aanblik geeft. Kadastraal gezien begin- 

nen we bij perceel A 498 (zie hiervoor de kaart 1837). 

Het zou ke ver voeren om alle gezinnen en personen die aandacht 

te schenken die ze misschien verdienen. Het boek zou ook te om- 

vangrijk worden maar wie zou niet graag die verweerde koppen, die 

eeltige handen en kromme ruggen willen beschrijven in hun vreugde 

en verdriet, in hun geluk en armoe, Er zullen vast wel onder u 

zijn, die bekende namen tegenkomen, die mensen gekend hebben of 

zelfs nog kennen. 

Dr 

Er zullen onder u ook zijn die hier zelfs gewoond hebben en nu 

de dingen herkennen die toen heel gewoon waren. De periode 1832- 

1988 is een tijdvak -vooral in het begin -dat een eigen huis een 

bezit was. De luxe van heden ten dage kende men niet. Het geld 

had men nodig voor eten, drinken, kleding en warmte en bij dat 

alles hoorde ook een dak boven het 

hoofd. Het was een soort sociale zekerheid en hoewel men niet 

graag schulden maakte, was geld lenen voor een huis een normale 

zaak. Het zekerstellen van een onderkomen, ook als men niet meer 

volledig meedraaide in het arbeidsproces, was van levensbelang. 

Natuurlijk bleef men, als ‘'t enigszins mogelijk was werken tot 

z'n dood. De AOW was er nog niet maar met een eigen huis had men 

een stukje zekerheid, 

Men deed het over aan zoon of dochter en bleef er zelf bij in- 

wonen. Ook gebeurde het vaak dat de zoon of dochter huwde en bij 

één van de ouders kwam inwonen. Men had dan de zorg voor elkaar 

en soms ook het ongemak, het was natuurlijk niet altijd geluk en 

vrede. In deze situaties is het ook dat we veelal in de eigena- 

renreeks van de huizen een familierelatie kunnen vinden. 

Bij grote gezinnen zien we vaak dat het net andersom is. Bij deze 

gezinnen gebeurde het maar al te vaak dat een kind ging wonen bij 

een familielid, uit bittere noodzaak. De noodzaak van betere 

omstandigheden in eten, kleding, later kwam er dan vaak wel een 

dienstbetrekking uit en verdiende men ook nog wat. Bejaardenhui- 

zen kende men niet, de ouders werden verzorgd als het nodig was 

door de kinderen. In de rekeningen van de armvoogdij ziet men 

vaak dat men kamerhuur betaald kreeg.Deze kamerhuur kreeg men als 

men inwoning nam van een bedeelde, iemand die niet zelfstandig 

kon wonen hetzij financieel of lichamelijk. Er werd dan a.h.w. 

een stukje (kamer) van het huis verhuurd aan de armvoogdij; of 

men kreeg een tegemoetkoming. Veel van deze uitgaven betreffen 

turf, schoeisel, winkelwaren en medische hulp. 

In de eigenarenlijst zien we dat enkele huizen in de Visbuurt 

eigendom waren van de Armvoogdij maar evenzovele huizen stonden 

compleet op de lijst van verhuur. Men huurde dan van de eigenaar 

het hele huis en er werd dan door de armvoogdij bepaald wie er 

kwam wonen. Als los arbeider was men meestal van 1 okt. — 1 mei 

aangewezen op de armensteun, we zien dit in de rekenlijsten van 

begin 1800 nèt zoveel als begin 1900. Elk gezin kreeg er wel eens 

mee te maken, al was het maar de f£ 0.50 — £ 1,= wekelijks als 

toelage nodig voor brandstof. 

  

gemeente akte dd 29 mei 1911. 

Verhuring van de bermen aan weerszijden der weg. 
Den grintweg ‘de Holleweg'onder Ternaard en vandaar tot de 

‘Laniatille' aan: Keimpe Seepma en Tjipke Westra 
voor de som van Ó gulden. 
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DE PERCELEN 

Voor de ligging van de percelen zullen we de nummers A 498 t.‚m, 

A 518 steeds gebruiken, zoals aangelegd in 1832 (zie kaart no. 1) 

Het perceel A 498 : Dit perceel (foto 3 t/m 5) was in 1832 eigen 
dom van Pieter Annes Hoekstra en bestond uit 
een huis met een erf. 

Bijna alle percelen liepen over de totale breedte van het gebied. 
Al spoedig verkocht aan Jeen Douwes Kootstra (1837) die het erf 
kocht en aan Pieter Andries v.d. Mei, die het huis met een klein 
stukje van het erf behield. Alle percelen wisselden nogal vaak 

van eigenaars en bewoners, maar toch is de toestand redelijk te 
volgen, ondanks dat men veel bouwde en verbouwde. 

Als oudste nog zichtbare gedeelte, is het huis op foto 3, dit 
werd destijds door Jeen D. Kootstra gebouwd. In 1889 wordt er 
Elink bijgebouwd; er komt een veestalling (foto 5) en een opslag 

met braakhok (foto 4). Meer dan 40 jaar blijft het in de familie, 

dan wordt Wieger Douwes v.d. Kooi met z'n vrouw de nieuwe eige- 

naar.(1879) Gedurende 3 jaar maken ze gebruik van de woning, dan 

verkopen ze het geheel aan Jan Tjipkes Westra en Gooitske Joh. de 

Vries. Van vader op zoon blijft het lang in de familie tot het in 

1976 overgaat naar de recreatie. 

Gaan we even terug naar Pieter Annes Hoekstra, die in 1832 in het 
reeds bestaande huis woonde, dan zien we dat hij het huis op 
zeker moment verkoopt aan Sikke Klaasens Cupery,‚ een winkelier 

uit Holwerd. Deze koopt het uiteindelijk voor z'n dochter 
Klaaske, die later het huis ook erft. Toen ze huwde met Johannes 
Jitzes de Vries van Schiermonnikoog hebben ze er nog ruim een 

jaar gewoond, daarna zijn ze verhuisd naar Schiermonnikoog. Ze 

verhuurden het nog een aantal jaren maar deden niets aan het on- 

derhoud. Toen hierna Pieter Posthumus het kocht, was het huis dan 
ook erg in verval geraakt. Er was geen (be)houden aan en terwijl 
dochter Renske, die gehuwd was met Johannes Bijland, er tijdelijk 
nog woonde, werd de gemeente eigenaar van één gedeelte, het an- 

dere ging naar de familie Johannes Seepma, Deze deed het later 

over in recreatiehanden en de sloop was een feit. We zien nu nog 

slechts een grasveldje waar eens dit huis stond. Een leeg gat op 

een markante plaats. 
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Het perceel A 499 : 

  

Asor 349Q 2,98 | 

  

      
Op foto 6 zien we het stuk grond waar eens 3 huizen stgnden. In 

1832 was dit eigendom van de Armvoogdij van Ternaare en bestond 

het uit één huis met erf. 

Het was een vrij groot huis. Dit bewijst de verdeling bij de 

verkoop. Er worden dan 2 woningen uit verkocht en éen gedeelte 

blijft aan de armvoogdij. 

De eerste kopers waren Baukje Pieters Koopmans, die haar gedeelte 

in 1891 weer verkoopt aan Jan Tjipkes Westra. Een andere koper 

van de eerste orde was Waling Jans Meulenaar, die eigenaar blijft 

tot 1912, dan verkoopt hij het aan Johannes Keimpes Seepma en 

Japke Annes Posthumus. 

Dat men veel aan opknappen deed was vrij logisch. Ja- 

renlang had de armvoogdij bijna niets aan onderhoud gedaan, het 

was te duur of men had er geen geld voor over. Het meeste onder- 

houd deden de bewoners zelf. Dit hield wel in dat na verkoop het 

grote verval bijna niet meer tegen te houden was. 

Jan Tjipkes Westra verkoopt zijn gedeelte in 1912 aan Keimpe 

Johannes Seepma, een zoon van Johannes en Japke. In 1919 neemt 

Johannes het weer over van Z'n Zoon, terwijl Keimpe er blijft 

wonen.In 1923 verkoopt hij het aan Tjipke Jans Gulmans die gehuwd 

was met hun dochter Ytje. Tot 1954 blijft dit onveranderd, kan 

koopt Joh. Jacobs, een oomzegger, het over en in 1970 wordt het 

verkocht voor recreatie. 

Ook het gedeelte van Johannes en Japke hetwelk ze kochten van 

Waling Jans Meulenaar komt in 1923 aan Tjipke Jans Gulmans. 

Het kleine gedeelte wat mog steeds de armvoogdij behoorde werd 

eerst door Johannes en Japke erbij gekocht voordat ze ook dit 

overdeden aan Tjipke Jans Gulmans. 

Eer” 

In de periode dat Keimpe Johannes er woonde veranderde er nogal 

wat. Hij brak het oude gedeelte geheel af en liet het huis van 

foto 6 er zetten. Het erf gebruikte hij voor opslag van hooi en 

als veestalling, ook een braakhok ontbrak niet. 

De grote leegstand in de jaren 60 deed geen doed aan de leefbaar- 

heid en de komst van de recreanten had z'n vóór en tegen. Eén 

ding staat vast, veel huisjes zijn voor de ondergang behoed door 

de opknapwoede van deze mensen.Zo heeft ook deze medaille weer de 

ed keerzijde die een ieder met zijn kant naar boven mag 

eggen. 

Het perceel A 500 : Op de plaats A 500 stond eens een huis van de 

Diaconie van Ternaard. 

Het was een huis zender erf en het stond met een tussenruimte van 

een steeg bijna tegen het vorige pand (A 499) aangebouwd. 

Het werd bewoond door mensen die door de diaconie waren aangewe- 

zen en vaak ook hiervan ondersteuning kregen. In 1856 koopt Sije 

Hendriks van Sinderen deze woning als onderdak voor hem en z'n 

vrouw Aaltje Stevens Wierstra. Samen met hun 4 kinderen, een 

nicht en een kleindochter bewoonden ze een oppervlakte van 

slechts 56 m?. Sije blijft ook eigenaar als later z'n zoon 

Hendrik er woont. Hendrik, die gehuwd was met Trijntje Freerks 

Elzinga overlijdt al jong, zodat Trijntje met haar zoon Freerk in 

1880 het in eigendom overkrijgt. Joh. Bijland woont hier ook nog 

enkele jaren totdat het huis in 1905 wordt gesloopt en de ruimte 

als erf wordt gebruikt. 

Het perceel A 501 : 
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Het perceel zoals op foto 7 en 8 te zien, is van oorsprong eigen- 

dom geweest van de armvoogdij van Ternaard. Later werd het ver- 

kocht aan Pieter Machiela (1860) en deze verhuurde het weer aan 

de armvoogdij voor f 50,= per jaar. Dit werd gedaan vanwege het 

onderhoud, het werd n.l. verkocht op voorwaarde dat het in rede- 

lijke staat moest worden gebracht en gehouden. Op deze manier 

probeerde de armvoogdij haar hoge onderhoudslasten te verlichten 

en luidde tevens een periode in dat er zo langzamerhand afstand 

gedaan werd van het onroerend goed in de Visbuurt. De gedachten 

gingen steeds meer naar Ternaard en daar werden dan ook woningen 

bijgekacht of gehuurd, . 

Het huis op foto 7 had geen erf, Het erf behoorde aan het huis, 

later schuur, welk erachter gebouwd stond, slechts door een 

steegje gescheiden. 

In 1893 wordt het pand A 501 verkocht aan de familie de Vries en 

in 1917 wordt Sije Jans de Graaf en Z'n vrouw Trijntje Braaksma 

de eigenaar. Jaren later vervalt ook dit huis tot de recreatie, 

  

  

      
Tegenover dit huis staat een schuur (foto 8), hetwelk de enige 

uitbreiding was van A 501. Toen het achterliggende pand schuur 

werd en de steeg niet meer behoefde te worden gebruikt, were er 

een gedeelte aangebouwd, wat ook duidelijk op de foto te zien is. 

Het perceel A 502 : Dat pand is jarenlang eigendom geweest van de 

fam. de Vries. 

Hoewel het in 1832 behoorde aan de armvoogdij van Ternaard wordt 

het al snel verkocht aan Pieter Machiela, die gehuwd met Trijntje 

Eddes Zatürdag, het later verkoopt aan de familie Wopke Johannes 

de Vries. Het pand is links op foto 6 te zien. In 1917 gaat het 

nar de familie de Graaf, eerst Klaas (Jan Gelts) de Graaf en 

later z'n zoon Jan; gehuwd met Wietske Meinema (1945). Voor be- 

woning wordt het dan afgekeurd en Albert v.d. Kooi maakt er een 

schuur van, die tot op heden nog als zodanig in gebruik is. 
Op de scheiding met A 503 stond nog een huisje waar Japke en 

Pietje hun winkeltje in hadden. Een armoedig éenkamerwoninkje 

waar naast de enige deur een tafeltje stond welk diende als toon- 

bank in hun winkeltje en waar alles stonk naar de bok die in 

hetzelfde vertrek stond. (zie ook blz. 8) 

Het perceel A 503 : 

  

  

    
  

Het volgende pand staat op perceelsnummer A 503, ook eens eigen 

aan de armvoogdij van Ternaard in 1832. 
Het was net zo groot als het vorig beschreven perceel, maar iets 
smaller en langer. De zuidkant wordt getoond op foto 9 en de 
noordkant staat op foto 10. 

In 1863 is eigenaar : Jacob Pieters Machiela, die het in 1882 

overdoet aan Auke Lieuwes v.d. Ploeg en Elisabeth Gulmans.Ondanks 

de verbeteringen door de jaren heen aangebracht, is dit pand nog 

redelijk in oude stijl. Auke v.d. Ploeg deed het huis later over 
aan z'n schoonzoon Jan Heerts de Vries die met dochter Minke was 
gehuwd, Het bleef nog een tijdje in de familie want Jan en Minke 
verkochten het aan broer Lieuwe. De vrouw van Lieuwe, Jetske Dijk 
(overl.1919), heeft hier nog een winkeltje gehad. De 'etalage' 

zat naast de voordeur hetgeen op de foto nog duidelijk te zien 
is, Daarachter had ze een piepklein toonbankje van nog geen 50 
em, groot genoeg voor de verkoop van dagelijkse benodigdheden. 
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Na de familie v.d. Ploeg woonden hier ook nog een tweetal jaren 

Tjipke Jans Westra en Antje Hiemstra en in 1930 werd het via Jan 

Ypes de Haan en Jan Bergmans verkocht aan Willem Seepma en Elisa- 

beth Wiersma. Zij woonden hier tot 1947, Willem had hier z'n 

bedrijfje, wat vee en bouw. De opslag van het hooi en het mate 

riaal gebeurde in een groot stenen hok wat op het kale gedeelte 

stond van foto 10. Ook lag hier de omstreden mesthoop, Een mes- 

thoop die nogal eens aanleiding gaf tot een twistgesprek daar de 

gier meestal de verkeerde kant uitliep. 

In 1947/48 werden de volgende eigenaars: Auke Wiersma en Anna de 

Vries. Auke overleed op jonge leeftijd en z'n vrouw heeft nog 

jaren vanuit dit huis petroleum verkocht als bijverdienste. Dit 

gebruikte men als brandstof bij het Koken, er was nog geen gas. 

Ook de kachels hadden soms een scheutje nodig bij het aansteken. 

Tevens is nog bekend dat in de 60er jaren hier de eerste TV stond 

en ze veel bezoek kreeg, Altijd stond hier dan ook de koffie 

klaar terwijl sommigen eens een pak koffie meebrachten om de 

kosten wat te drukken. 

In 1970 kwamen Sije Ruurds de Graaf en Ytske van Duinen hier 

wonen, daarna hun zoon Ruurd, tot het overging in recreatiehan- 

den. 

  

  

      

Het perceel A 504 : 

  

  

    
  

Dit perceel was in 1832 eigendom van Taekle Douwes Soepboer en 

erfgenamen uit Hantum en werd gebruikt als arbeiderswoning, 

In 1842 koopt Jacob Teunis Hoekstra het pand. Hij was kooiker van 

beroep op de in 1756 aangelegde eendekooi in de Ternaarder Polle, 

Hij verkoopt het in 1887 aan z'n opvolger Johannes Jitzes de 

Vries. Johannes was gehuwd met Geertje Machiela en geen onbekende 

naam voor de Visbuurt. 

Na enkele jaren van eigendom verkoopt Jan Gerbens Fennema 

het aan Hessel Johannes Schoorstra en Stijntje van Sinderen, 

Op de noordkant stond nog een groot houten hok, wat door verval 

afgebroken moest worden maar aan de erfindeling is te zien dat 

ook hier de nodige opstallen gestaan hebben. Foto 11 is in feite 

een samentrekking van A 504 met A 505. 

De gevel van dit huis is wel veranderd maar toch is nog te zien 

waar deur en ramen gezeten hebben. In de tijd dat het bewoond 

werd hebben hier o.a. Willem Seepma en Elisabeth Wiersma gewoond. 

Hun dochter Anna, die later huwde met Klaas Schoorstra, is hier 

geboren. 

Na hen woonden hier ook nog Hille en Maaike Vonk. Nadat 

Hessel en Stijntje eruit gingen, kwam het in handen van de fami- 

lie de Graaf die het uiteindelijk verkochten aan de huidige eige- 

naar. 
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Het perceel A 505 : Dit was slechts een huis zonder erf en een 

oppervlakte van maar 80 el. 

Ook hier was in 1832 Taekle Douwes Soepboer de eigenaar maar in 

1842 wordt het samen met A 504 verkocht. 

  Zoals foto 1la ons toont werd 

hier later een compleet nieuwe 

voorkant voorgebouwd. Hoewel 

niet minder in aanzien, toch 

jammer voor het karakteris- 

tieke van de buurt. De oude 

voorkant met de kleine ramen 

en het schuine dak pasten hier 

beter. Eens was het de woning 

van Hessel Johannes Schoorstra 

en Stijntje van Sinderen.Toen 

verhuisden zij naar de andere 
kant van de Visbuurt en in 

1916 kwamen Sijbe de Graaf en 

Jeltje Hessels er wonen. In de 

“volksmond "Sybe Jel" hebben 

hier jaren gewoond en toen 
Sijbe overleed kreeg Jeltje 

hier een bakkerswinkeltje. Ze 

verkocht er bakkerswaren voor 

bakker Kloosterman en op die 

manier verdiende zij er een 

paar centen bij. Er waren nog 

al wat mondjes te vullen. Haar 

  

      man overleed op 33 jarige 

leeftijd en de kinderen waren 

nog maar 14, 5 en nog geen 

jaar. 

Hoewel een moeilijk denkbare combinatie, verkocht ze ook het alom 

bekende kachelpoets. Belangrijk natuurlijk voor het onderhoud van 

kachel en pijpen maar het was ook nodig om de keurig schoonge- 

maakte klompen zwart te maken voor de zondagse gang naar de kerk. 

Tweemaal maakte men de loop naar Ternaard in een schone manches- 

ter broek en op zwarte klompen. Hervormd en Gereformeerd trokken 

's zondags gescheiden op want de dogmatiek zorgde voor afstand 

tussen beide groepen. Ieder bleef bij z'n eigen gekozen richting 

of deze werd door de boer bepaald. 

Door de week merkte men daar niet zoveel van, dan werd er 

gewerkt en was er geen tijd voor discussie e.d. Zondags was een 

rustdag want behalve het melken 's morgens vroeg en 's middags, 

had men vrij en men nam die rust ook. Door de week waren de dagen 

lang en zwaar. Er zal heus tijdens de preek wel eens iemand heb- 

ben zitten dommelen maar wie kan men dat kwalijk nemen! 

Na kerktijd en de koffie trokken velen bij goed weer naar de 

dijk. 
) Men kon daar dan uren zitten, jong en oud, pratend over het 

wel en wee terwijl de jongsten op straat speelden of thuis moeder 

hielpen met het eten. Vaak werd er zondags iets meer aandacht aan 

het eten geschonken; een stukje varkensvlees en een lekker bord 

griesmeelpap bracht wat afwisseling met de havermout en gortepap 

van door de week. 

Na het eten nam vader even rust en daarna ging het gezin voor de 

2e maal naar de kerk. 

En 

oe zondagen beleefde men ingetogen, het was tenslotte een rust- 

ag. 
De preek die gehouden werd was vaak in de stijl zoals de 

boeren die graag hoorden. Deze mensen hadden een eigen inbreng in 

de kerk, ze hadden een eigen bank en een goed zicht op de domi- 

nee.Dit recht op eigen bank werd goed betaald zodat dezen bestemd 

bleven voor de gegoede burgers. Als de 'gewone' man een vaste 

plaats in de kerk wilde, moest dit natuurlijk ook betaald worden: 

hoe dichter bij de preekstoel hoe hoger de prijs. 
Het gebeurde wel eens dat de preek afweek van des boeren 

denkwijze en dan werd er heftig met het hoofd geschud. Als het té 
bar werd dan riep men hartgrondig NEE. De dominee draaide dan 

meestal bij, de geldelijke bijdrage moest niet in gevaar komen 
de diaconie had het geld hard nodig. 
Evenals de boeren hadden ook de Visbuurtsters een eigen hoekje in 
de Herv. kerk. De banken, bij binnenkomst links, waren in gebruik 
door de mensen uit deze buurt. Niemand ging daar dan ook zitten, 
men zag meestal dezelfde gezichten op dezelfde plaatsen. Keimpe 

Johannes Seepma op 't hoekje met Klaas v.d, Weide en Dirk de Haan 

ernaast en in deze vaste opstelling liet men de preek op zich 

inwerken. 
Van één dominee is bekend dat hij een eigen visie was toege- 

daan ondanks boeren, burgers of buitenlui. Hij bracht het Woord 
zoals hij dacht dat goed was.Soms had dat tot gevolg dat vele 
zondagen de 'Herebanken' leeg bleven. Natuurlijk probeerde hij ze 
wel weer terug te halen maar week zelden van zijn standpunt af. 

Gelukkig veranderde de tijd en ging men wat meer openstaan voor 
elkaars standpunten. 

Het perceel A 506 : 
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Eén van de weinige karakteristieke panden is wel dit huis, eens 

eigendom van de Doopsgezinde Gemeente van Ternaard .(foto 12) 

Het huis bezat geen erf en was slechts 36 m? groot.In 

1859 wordt het verkocht aan Rindert Pieters Koopmans wat het 

voorste gedeelte betreft en het achterste naar Jacob Berends 

Gulmans, zie hiervoor A 507. 

In 1891 komt het in de familie v.d. Ploeg, eerst Renze en later 

Andries. De reeds bij het hoofdstuk ‘watervoorziening! genoemde 

regenbak, laat bij dit huis duidelijk zien op welke manier men 

dit regenwater opving. De twee grindbakken zorgden voor de zuive=- 

ring. Elk huis had vroeger deze noodzakelijke voorzieningen en 

bij het ontbreken van een regenbak diende vaak een vat. 

Dit huis werd bewoond door Andries v.d. Ploeg, zoon van Renze. 

Als vrijgezel verdiende hij de kost met rietsnijden en men kon 

dan ook altijd een grote bult riet naast het huis aantreffen. 

Hijzelf bewoonde het voorste gedeelte van het huis en zoals veel 

huizen in die tijd werd ook het achterste gedeelte verhuurd. Hier 

heeft o.a. Jildert Huizinga gewoond. Later werd het één huis, 

Het perceel A 507 : 

  

  

      
Dit lag achter het voorgaande nummer en wordt zoals foto 13 laat 

zien nu gekenmerkt als één vaan de mooiste plekjes in de Vis- 

buurt. ‚ 

Het was in 1832 ook eigendom van de Doopsgezinde Gemeente 

van Ternaard. Het pand wat hier toen stond werd gebruikt als 

kerk. 

A 

De Doopsgezinde kerk in de Visbuurt was een combinatie met Hol- 

werd en Blija. De kerk van Holwerd en die in de Visbuurt werden 

gebouwd aan het eind van de 16e eeuw. Blija kreeg z'n kerk in 

1807. De kerk in Holwerd was het grootst, hier was plaats voor 

plm. 300 pers. en die van Blija en de Visbuurt waren met 200 

pers, vol. Nu moeten we de kerk hier niet zien als een gebouw met 

een toren, nee, het was meer wat wij nu zouden noemen een 

‘stjelpvormig' huis. Het had één kamer en verder een open ruimte 
zonder vertrekken waar men óf stond óf een stoel meebracht.Toch 

werd meer aandacht geschonken aan Blija dan aan de andere twee,- 

Misschien omdat de kerk van Blija jonger was of door achterstal- 

lig onderhoud te Holwerd en de Visbuurt.Het gepleegde onderhoud 
was zeer matig vooral in de Visbuurt. Begin 1800 gaf men totaal 
aan onderhoud £ 200,= uit hetwelk bijna geheel naar Blija ging en 

deze kerk was pas nieuw. 

Men kan echter vermoeden dat men bezig was reeds zowel in 
Holwerd als in Ternaard een nieuw gebouw te zetten en zodoende 

werd er geen onderhoud meer gepleegd. 

Samen hadden deze plaatsen één predikant, die in Hol- 
werd woonde in een huis van de Doopsgez. Gemeente, In plm. 1830 

had hij een tractement van f 700,= per jaar en vrijwonen. De hele 
begroting bedroeg dat jaar f 1996,= en voor de armen werd als 

bijstand maar f 200,= gereserveerd voor dat jaar. Als we bedenken 

dat de ondersteuning voor velen niet meer bedroeg dan f 0,50 tot 
E 2,= per week, dan wás er ook niet veel te verdelen. Zij wel 
vermeld dat de ondersteuning vaak alleen gold van 1 okt — 1 mei, 
daarna nam men aan dat er voldoende werk was. Deze handelswijze 

gold niet alleen de Doopsgezinden doch werd ook toegepast door de 

Herv. Diaconie en Armvoogdij. 

Nadat er een nieuwe kerk in Ternaard gekomen was werd het oude 

pand verkocht aan Jacob Berends Gulmans die er een woning van 

maakte. Vóór 1908 is het afgebroken en het terrein als erf eigen- 
dom geworden van de familie Machiela. Deze hebben er het huis, 
foto 13, op laten zetten en het is lang in de familie geweest. Na 
Pieter Annes kwam z'n zoon Doede. Doede was gehuwd met Jikke 
Westra en toen zij overleed ging hij naar de Lytse wei en kwamen 

Anne Johannes Machiela en Anna Spoelstra er wonen. Hierna was 

spoedig de recreatie aan de beurt. 
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Het perceel A 508 : 

  

  

      
Een plaats waar eens de bebouwing stond van een huis met erf wat 

in 1832 eigendom was van Berend Jans Gulmans en Lysbeth v.d. 

En latere tijd werd er achter nog een huis tegenaan gebouwd. 

Zij verkochten het aan de Armvoogdij van Ternaard die het in 

gebruik hielden tot 1901, daarna werd het verkocht aan Doede 

Johannes Bijland. Het bleef in deze familie tot 1954, want toen 

verkocht Wypkje het aan de gebroeders Streekstra. Wypkje was een 

dochter van Jacob Eelkes de Vries en Dieuwke Johannes Bijland. 

Niet als eigenaars, doch als huurders hebben Hendrik Schoor- 

stra en Lolkje Bijland er ook nog gewoond.Sinds 1975 is het in 

handen van de recreatie, de bijbehorende foto no. 15 toont ons de 

noordkant. 
n 

Hier woont sinds 1955 de familie M. Streekstra. Hij bouwde, vaak 

met afbraakmateriaal, z'n huis en hok. Als vertrouweling van de 

i ij is) icht. Deze 
recreanten staan veel huizen dagelijks onder zijn toezic 

familie is de nog enige van de eigen bevolking, die trouw geble- 

ven is aan z'n geboorteplekje. De ouders woonden destijds op A 

516 alwaar hìj opgroeide en sindsdien de Visbuurt heeft zien 

veranderen. 
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Het perceel A 509 : 

Het huis wat eens op dit stukje grond stond is al jaren geleden 

afgebroken. Het was ook een enigszins vreemde plaats. Met het 

huis van A 510 vormde het een L vormige bewoning. Doordat het er 
wat vreemd tussen stond is het ook altijd nauw betrokken geweest 

bij de gang van zaken van het nu nog bestaande A 510. 

In 1832 was Dirk Douwes Kooistra de eigenaar, hij verkocht 

het al vrij gauw aan Ruurd Dijkstra, die het in 1862 verkocht aan 

Allardus Pieters Hoekstra, een timmerman uit Ternaard. Deze kocht 
het alleen om het op te knappen en daarna te verkopen. Dat doet 

hij dan ook in 1863 aan Gerlof Joh. Jensma, die het gebruikt als 

arbeiderswoning tot 1872, dan koopt een zoon van Ruurd Dijkstra 

het huis. 
Een tiental jaren later wordt Jacob Jans Gulmans de nieuwe eige- 

naar, zijn zoon neemt het nog later over en als deze het verkoopt 

in 1894,worden de Machiela's eigenaar. 
In de bijlagen is goed te volgen wie er allemaal eigenaar geweest 

zijn en 't zou hier overbodig blijken om ze te noemen. Eén zullen 

we toch nog aanhalen n.l. Sjoerd Woudwijk, eigenaar geworden in 

1962.Toen hij aan de slag ging werd A 509 afgebroken en kreeg 
A 510 een ander uiterlijk. Hij vertrok later naar Canada waarna 

het huis overging naar de recreatie. 
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Het perceel A 510 : 

Hiervoor blijven we bij foto 16. 

A 510 was in 1832 eigendom van Mient Harmens van Dijk. 

Hij was gehuwd met Jetske Haijes. Dit echtpaar was verwant aan de 

Schoorstra's. Mient was n.l. de grootvader van Jeltje Hessels de 

Haan, die later huwde met Johannes Klases Schoorstra. (zie hier- 

voor het Schoorstraboek). 

  

  

      
Bij dit huis hoorde een vrij grote tuin, ook nu nog zichtbaar 

(links op foto 16). Johannes en Jeltje kochten het in 1879 en 

woonden hier tot 1882, daarna kwam Jan Molles v.d. Meulen met z'n 

gezin er wonen.De Gulmans familie had het in bezit van 1914 tot 

1953, Jacob Jans verbouwde het drastisch in 1920 voordat z'n zoon 

Pieter er ging wonen. Na de familie Dijkstra kwam Sjoerd Woud- 

wijk, die het perceel het huidige aanzien gaf. Het huis kreeg 

dubbele ramen nadat hij A 509 afgebroken had en de tuin werd 

aangelegd. Tegenwoordig is ook dit pand in gebruik als tweede 

woning. 
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Op deze foto uit plm. 1920 zien we de zijkant van A509 hetwelk er 

toen nog stond. Zelfs een paar van de vele geiten zijn er nog 

duidelijk op te zien. Het gedeelte met de twee ramen en het kel- 

dersraam werd destijds afgebroken en tegen deze kant werd de 

garage gebouwd van foto 16. 

  

Nog een oude foto uit iets latere jaren waaro : i B p onder anderen 

het pand A5l2 zuidkant in de oude staat te zien is, Later is het 

NE kreeg een rechte gevel, Het karakteristieke van dit 

uis verdween hiermee en doet nu een weinig afbreuk aan d 

stijl van dit gebied. n nee 80580 
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Het perceel A 51l : In deze nu lege ruimte met palen afgeschermd, 

(zie foto 14) stond een huis hetwelk eigendom 

was van Dirk Douwes Kooistra. Hij verhuurde het in 1832 aan de 

Armvoogdij van Ternaard voor F 15,= per jaar. ‚ 

Het was maar een klein pand, slechts 48 el.(t 48 m2), niet meer 

dan een flinke kamer met bedsteden en een piepklein achterhuis 

wat diende als opslag en keuken. De timmerman Allardus P. Hoek- 

stra uit Ternaard koopt het als bouwval in 1862 en na een jaar 

klussen wordt het verkocht aan Johannes de Haan. Hierna is Lieuwe 

Boersma een korte tijd eigenaar om het als arbeiderswoning te 

Oe fa hen nemen Klaas Jans Streekstra en Gelske Wiersma het 

over. Aan de andere kant van de weg stond ook nog een schuur 

ij A 511 hoorde. 
dram en Geertje Westra zijn de volgende eigenaars en 

wanneer het (A 508) als tweede woning in gebruik komt wordt dit 

perceel samen getrokken, zodat A 511 als erf „opgaat in A 508. 

Achter het nu afgebroken huis, stond nòg een huisje, hier hebben 

Johannes Machiela en Stijntje Postma gewoond, helaas is het ook 

afgebroken. Een stukje Visbuurt verdwenen, verdwenen een stukje 

karakteristiek gebied. Slechts het geheugen kan deze plaatsen nog 

vullen. 

Het perceel A 512 : 

  

  

17       
nm 

Eén van de grotere percelen welk in 1832 eigendom was van de 
Doopsgezinde Armvoogdij van Ternaard. Het had een oppervlakte van 

470 m?, waarvan het huis 80 m? voor z'n rekening nam. 
In 1858 werd het verkocht aan Sape Wybes Veldema en Jantje Botes 

Schoorstra. Sape was in die tijd boerenknecht en woonde in een 

arbeiderswoning bij Wierum. Daar het een vrij groot perceel was, 
verkocht Sape in 1864 een gedeelte van het erf aan Hendrik Har- 
mens Braak, geen onbekende in de Schoorstra-familie, en deze 

bouwde hierop een huis. 
Na Hendrik Braak komt z'n dochter hier wonen met haar gezin. Zij 

was gehuwd met Pieter Johannes Algra. Dit huis, hetwelk Hendrik 
H. Braak liet bouwen, werd later eigendom van Douwe Heeringa 
samen met Jan Gosling Veldema. Zij verkochten het op hun beurt 

weer aan Hessel Johannes Schoorstra en Stijntje van Sinderen. 
Nadat het nog enkele jaren in bezit is geweest van de familie 

Bleinsma, met ná hen nog Klaas Bandstra en Flora de Jong, kwam 
het uiteindelijk in de familie Seepma, doordat het gekocht werd 

door Dirk Drost die gehuwd was met Hendrikje Seepma. Helaas staat 
er nu nog alleen een schuur, 

  

Kedde ERK ele eh 

rl 

  

17a     
  

Gaan we nu even terug naar het oudste gedeelte, u weet wel daar 
waar Sape Wybes woonde, dan zien we hier een verkoop aan Klaas 
Johannes Schoorstra, 
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In 1893 n.l. komt hij als weduwnaar van Elisabeth (een dochter 

van Sape Wybes Veldema) hier wonen, Hij woont er samen met z'n 

schoonzuster. Een praktische oplossing daar men elkaar op deze 

manier kon helpen, een toestand die men veel tegenkomt in vroeger 

tijd. We spraken al van het ontbreken van „sociale zorg. Men was 

op elkaar aangewezen; vandaar dat de familiebanden erg belangrijk 

waren. Na hen kwamen Renze Posthumus en Ytje v.d. Ploeg er wonen 

en uiteindelijk belanden we ook hier weer in de recreatie. 

(Eoto 17a) 

Het perceel A 513 : 

  

Het perceel A 513 

moeten we verdelen 

over 2 foto's, Het 

bestaat uit een 

noordkant zoals foto 

17 links laat zien 

en een zuidkant 

zoals op foto 18. In 

1805 was het huis in 

tweeën verdeeld, het 

had toen ook twee 

eigenaars: de éne 

helft was van Sape 

Thomas Logterman en 

de andere helft van 

de Armvoogdij. Het 

huis stond op de 

zuidkant en in 1832 

is Sape alleen eige 

naar van huis en 

erf. Hij was gehuwd 

met Ríightje Jacobs 

Brouwer, afkomstig 

van Raard. Hij over- 

leed in 1836 en z'n 

weduwe bleef er 

wonen, met in totaal 

9 personen, Hieron- 

der ook dochter 

Elisabeth die reeds 

jong weduwe was 

geworden. Omtrent 

het type huis weten 

we niets maar qua 

bouwstijl zal het 

niet veel afgeweken 

hebben van de rest 

en er zeker niet zo 

hebben uitgezien als 

op onze foto.Al spoedig wordt het bestaande huis opgesplitst in 2 

woningen. De éne helft wordt verkocht aan Theunis Hendriks Hoek- 

stra, Het gedeelte waar Sape eigenaar van blijft doet hij later 

over aan z'n dochter Wypkje als die met Johannes Doedes Bijland 

        
Af 

trouwt. Elisabeth blijft bij hen inwonen en als in 1898 Johannes 

overlijdt blijft Wypkje achter met 5 jonge kinderen. Op welke 

manier ze het gered heeft weten we niet maar ze blijft nog lange 
tijd eigenaresse van het huis, Uiteindelijk nemen de gebroeders 

Doede en Ette Bijland het over. Later is Lolkje Bijland, die 

gehuwd was met Hendrik Schoorstra, de laatste familietak, voordat 

het als 2e woning verkocht wordt. 
Het noordelijke gedeelte van A 513 zoals op foto 17 links te zien 

is, is van latere datum. Eerst als erf en later als zelfstandig 

perceel werd dit vóór 1856 nog eens opgesplitst in twee gedeel 

tes. 
Het éne wordt gekocht door Gerlof Johannes Jensma, van het andere 

Dlijft Theunis Hendriks Hoekstra eerst eigenaar, daarna verkoopt 

hij het aan Johannes Klases Schoorstra. Tot 1942 blijft dit ge- 
deelte eigendom van de fam. Schoorstra : hier woonde o.a. Bote 
Gerbens. Dit huisje stond achter het afgebeelde op foto 17. 

In 1942 kreeg Sietze Dirks Posthumus het in bezit toen het in 

successie verkocht werd voor Renske en Tjitske Schoorstra. Tot 

1947 bleef hij er wonen, daarna Kwamen Pieter Postma en Aafke 

Poortinga er wonen, Nadat in 1969 Sipke Visser en Jantje Lijzinga 

het kochten ging het spoedig over naar recreatie, 
Later werd het afgebroken en men maakte er erf van, Het huis 

op foto 17 zoals het er nú nog staat in 1989 werd bewoond en was 

eigen aan Anne Pieters Machiela en Renske Seepma. 

Zoals u opgemerkt zult hebben bij verschillende percelen, is bij 

kopen en verkopen vaak een duidelijke familierelatie aan te wij- 

zen. Van mensen buiten de Visbuurt kwamen er weinig namen bij, 

men zocht z'n partner meestal niet ver van huis. 

al



Het perceel A Slé : 

  

  

    
  

9 

Nú in 1989 een lege plaats maar in 1832 stond hier een huis met 

een vrijstaande schuur, op een oppervlakte van 510 me. 

Eigenaar was Dirk Mients Kampstra en Z'n vrouw Antje Evers de 

Vries. Al vrij spoedig wordt een gedeelte verkocht aan Rinze 

Jacobs Hoekstra en krijgen we een scheiding in noordkant en zuid 

kant, Ook wordt er in die tijd een huis mek erf (hetwelk er naast 

lag) bijgekocht door deze Rinze. In 1879 verkoopt Rinze het ge- 

heel aan de familie Kootstra. Dezen blijven er wonen tot 1903, 

dan worden Jan Gelts de Graaf en Klaaske Beintema de eigenaars. 

In 1923 wordt dit huis op de noordkant overgedaan aan Dirk 

Johannes de Haan en Rienkje de Vries. Kort nadat Ytje Hoekstra 

als laatste bewoonster vertrokken was naar Ternaard, is het af- 

gebroken. 

De zuidkant bestond uit twee woonéénheden en een schuur. Eén 

van deze woningen werd ooit bewoond door Wopke Pieters Tamminga 

en Baukje Sytsma met 9 kinderen. Zij waren + 1900 van Aalsum 

gekomen. Wopke was als minderjarige al eigenaar geworden doch hij 

maakte pas na z'n huwelijk gebruik van het huis. Ná hem kwam z'n 

zoon Anne als eigenaar samen met z'n vrouw Johanna Kramer. Anne 

was ook al eigenaar van het naast liggende huis en kocht het 

ouderlijk huis erbij, hetwelk hij verhuurde. 

Het huis wat er tegenaan gebouwd stond was een dubbele woning, 

althans zo werd het gebruikt. Hier woonden Klaas Douwes Wiersma 

en ná hem z'n zoon Harm. Nadat Klaas verhuisde bleef Harm met z'n 

vrouw Aaltje v.d, Zee in de éne helft wonen en d e ander 

werd door z'n broer Douwe met gezin bewoond. s helft 

Samengevat stonden er op dit perceel ooit twee huizen, een 

schuur en een dubbele woning. Helaas zoals foto 19 laat zien is 

alles verdwenen en alleen een nieuwe garage met grasveldje kan 

ons er nog aan herinneren. 

Het perceel A 515 : 

  

  

    
  

Ondanks het feit dat men hier later op bouwde, is het van oor- 

sprong de tuin van A 516. Al vóór 1832 was het samen met het huis 

eigendom van de familie Cornelis van Slooten. 

Een familie met veel bezittingen in Friesland. Na het over- 

lijden van Cornelis erft z'n vrouw alles en bij reorganisatie van 

de eigendommen wordt er veel verkocht. Zo ook deze percelen. In 

1837 worden ze eigendom van Waling Jans Meulenaar. De hele hoek 

wordt verdeeld en we krijgen een duidelijke scheiding van A 515 

ge A SRE, Het hier beschreven gedeelte is te zien op foto's 20 

n . 
Vermoedelijk was het te hoog gegrepen door Waling, want vóór 1845 

komen we hem tegen op de lijsten van Armvoogdij en wordt er ka 

merhuur voor hem betaald, Zijn bezittingen zijn dan ook verkocht 

en krijgen verschillende eigenaars. Zo gebeurt het dat, wat eens 

de tuin was onder het nummer A 515, gekocht wordt door Pieter 

Abes Postma en Jacob Jans Stienstra. Pieter Abes verkoopt zijn 

gedeelte later aan een zoon van Waling en ook Jacob verkoopt het 

andere stuk aan hem. Nu is het geheel weer eigendom van de Meule- 

ars. 
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op de meest noordelijke kant staat ondertussen een huis met 

schuurtje en bij latere verkoop houdt hij -Gooitzen Walings — dit 

zelf. Een stuk erf, hetwelk nu als het ware tussen A 515 en A 516 

ligt, verkoopt hij aan Renze Hessels Schoorstra. Dit komt nu bij 

A 516, Het middelste gedeelte wordt later verkocht aan Jan Heerts 

de Vries en Renske v.d. Ploeg. Zij op hun beurt verkopen het aan 

Johannes Hessels Schoorstra en Stijntje Braaksma; dit huis is 

nog duidelijk te zien op foto 20. 

Velen zullen ook nog wel het winkeltje met de vele kruidenierswa- 

ren gekend hebben. Het winkeltje waar men als jonge knaap zater- 

dags op de namiddag langs liep en voor een paar centen pinda's 

kocht. Op de hoek aan het eind van de Visbuurtstervaart werden 

deze pinda's dan gezamenlijk verorberd, voorzien van het nodige 

kommentaar op 't wereldgebeuren. 

Na Johannes en Stijntje kwam het huis weer in bezit van een Meur 

lenaar n.l. Waling Jans Meulenaar. Hij was gehuwd met Jeltje 

Schoorstra. Zou deze Waling ooit de geschiedenis van Z'n groot- 

vader gekend hebben? 

Nadat het verkocht ís aan Boele Terpstra kwam het vrij snel ook 

in de recreatiesector.Hoewel het noordelijke gedeelte later bij 

het middelste getrokken is, zien we van een bebouwing alleen nog 

een gedeelte Op foto 21, de rest is weggebroken. 

  

  

      

  

  

21a     
  

Nan dit kleine overgebleven stukje op foto 21 stond nog 

Oi huis van de familie van Sinderen.( foto 2la) Hier woonde 

Ei pke Renze met vrouw en vijf kinderen, later kwam zoon Jelle 

ier wonen maar het bleef eigendom van Sipke. Toen het verkocht 

khstiks kwamen Johannes Pieters Machiela en Trijntje Pieters Pos- 

8 zus er wonen en zij verkochten het aan Boele Terpstra. 

id en den, het later grotendeels afgebroken is, het had 

rkante ni Î j tha entree kunnen zijn van de Ternaarderkant van de 

Het gerucht als zou dit ook no i ot g ooit eens een kroegje 

zijn, is niet te achterhalen. Er kan best eens een borvel hhh 

en maar een grote omzet is er nooit geweest. Men 

one nn deze buurt en voor de enige borrel die men dronk 

ing men vaak naar Ternaard of Dokkum. Dat gebeur 

bij koop of verkoop van het vee. Î te dan meestal 
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Het perceel A 516 : 

  

  

      
Dit perceel loopt veelal parallel aan ger vorige So eenelte hek 

i den u a e wed. 
dezelfde eigenaar had, We noem 

ereen die Het in 1837 Rek OE Harns, Jans Heeknapt, UlEs 

is vanaf 1832 natuurlijk noga e 3 E, 8 

renine verbouwd, maar toch entgaat ons niet de stijl uit vroe 

De er Et van Slooten heeft na het overlijden van nd 

man er nog 5 jaar gebruik van gemaakt, daarna werd het in ie 

sie verkocht zoals zoveel van haar bezittingen elders in £E 

land. 
Waling Jans Meulenaar, 

uit Holwerd, heeft niet lang 
een gardenier 

lezier van zijn bezit gehad, het werd verkocht gen aan gen 

Btienstra.Daar Waling er bleef wonen ontving Jaco Je en 

voogdij van Ternaard een huurvergoeding van EF 26,= P j à 

Hiervoor kreeg Waling de beschikking over enkele kamers. Hieruit 

afgeleid kunnen We veronderstellen dat het huis groter gekeert 

is, maar wat met de andere ruimte, gebeurde ee e en 

erven van Ulbe de Vries worden in ieder geval ook elg 

zen Ant verkoopt Jacob Jans Stienstra zijn gedeelte aan en 

Ettes Kuipers; Waarna in 1897 Gooitzen daldnge Mane zin 

overneemt. Dit is maar Voor vijf jaar, want in 190 z 

Weide als eigenaar te boek staat. Hij verkoopt 

rs v.d. : 
Klaas Siege Hartmans die er verder niets mee doet, 
het in 1922 aan boer 

En 

misschien gebruikt als arbeiderswoning, totdat in 

Hessels Schoorstra er komt wonen als eigenaar, 
De familie de Vries verkoopt hun gedeelte al vrij snel aan 

Willem Wikkes Bouma en deze doet het over aan Gooitzen z'n broer 

Renze.Dit duurt tot 1898, dan worden Klaas Douwes Wiersma en 

Jitske Visser de eigenaars. Er wordt flink verbouwd en opgeknapt 

en tevens komt er een schuur bij. In 1938 neemt z'n zoon Harm het 

over en Klaas verhuist naar het huis ernaast. Dit was een lang 

smal huis hetwelk duidelijk te zien is op de kaart van 1920. 

Renze Hessels Schoorstra heeft ondertussen het huis verkocht in 

1941, weer aan Jetze Reinders Hartmans. Het komt daarna in handen 

van de familie Streekstra, de ouders van M, Streekstra.(zie A508) 

Jan Streekstra en Ymkje Talsma hebben hier jaren gewoond. In 

die tijd was Jan vaste arbeider o.a. bij L. Boersma en daarnaast 

huurde hij nog 8 pm land en bezat 2 koeien, die grotendeels voor 

rekening kwamen van moeder en de kinderen. Veel vrije tijd was 
dan ook niet weggelegd voor de meeste mensen. 

Nadat Klaas overleden was kwam dit huis aan Harm en Aaltje. 
Deze lange smalle woning had de breedte van een flinke deur en 

liep tot voorbij het huis A 516. Hier woonden eens Klaas Schoor- 

stra en Anna Seepma, die het van de fam. Wiersma huurden 

(1947-1949) Na hen kwamen nog als huurders Reitse Dijkstra en 

Sytske v.d. Kooi, waarna het in de beginjaren 50 afgebroken werd 

en als erf bij A 516 kwam. 

1923 Renze 

  

  

23     
  

Deze foto is het vergelijken waard met de tekening van Ids 

Wiersma uit 1910. Men herkent duidelijk de overeenkomst met de 

situatie van 1989, 

a  



pe achterkant van dit huis staat op deze tekening ook links. Het 

meest rechtse pand is het huis van foto 20. Op de plaats waar nu 

een schuur staat, zien We op de tekening een mestvaalt met een 

klein schuurtje erachter. 

We spraken reeds over het watergebrek wat tijdens droge zomer- 

maanden kon ontstaan. De Visbuurtstervaart gaf in zo'n geval de 

oplossing en bij de 2.9. “bienstap" zijn vele overall's, potten 

en pannen schoongeboend. Zelfs Ids Wiersma legde de typische 

bezigheid duidelijk vast in zijn tekening. We gaan nu naar de 

overkant van de weg en komen zo bij de laatste twee percelen. 

Het perceel A 517 : 

  

  

      
Dit perceel met een oppervlakte van 510 m? was in 1832 eigendom 

van de Diaconie van Ternaard. Het werd gebouwd tussen 1830 en 

1840 en nadat het kort eigendom is geweest van Jan KlaasenszZ., 

secretaris van WD., werd het gekocht door Anne Jacobs Posthumus 

in 1846. 
Het was altijd een bedrijfspand met een echte gardeniersbe- 

stemming, het schuurtje diende als opslag en praakhok en tevens 

als veestalling voor een paar koeien en geiten. Anne Jacobs Pos- 

thumus en z'n vrouw Renske Dirks Kramstra hebben hier met hun 8 

kinderen hun hele leven gewoond, 

Als hun dochter Japke in 1883 huwt met Johannes Keimpes Seepma 

komen ze erbij inwonen. Vader Anne overlijdt in 1885 maar het 

duurt nog tot 1899 voordat Johannes en Japke het kunnen kopen. 

Tot zolang staat het op naam van Renske en zoon Pieter. 

Johannes en Japke hebben ook nog 

zoon Keimpe en kleinkind Johannes 

overleden was. 

toen Harm v‚d. Veen 

daarna werd het bergplaats. 

Het bleef nadien ook nog in de familie 

jaren inwoning gehad van hun 
nadat Keimpe z'n vrouw Grietje 

Seepma, 
en Japke Seepma er gi 

bewoner was Pieter Jacobs Bo die ne KO ee hier woonde tot 1965, 

  

  

  

  
  

Het perceel A 518 : 

Het laatste huis in deze reeks 

destijds het nummer A 518 gekregen. 

Albert Jans v.d. Meulen, die het 

Jan. Tot plm. 1840 blijft hij 

aan Sipke Hendriks van Sinderen 
Meulen. Het bleef in de familie, want Maaike was een 

Jan Alberts v.d. Meulen, 

er wonen, 

is het pand op foto 26 en heeft 

In 1832 is eigenares de wed. 

later overdoet aan haar zoon 

„dan wordt het verkocht 

en zijn vrouw Maaike van der 

dochter van 
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KAART NO 1 VAN 1832 MET PERCEELSNUMMERS. 

  

    
  

    
Het huis is door de jaren heen nogal verbouwd en opgeknapt, maar 

de stijl is neg hetzelfde als eertijds. 
A 

Het achter dit huis liggende stuk bouwgrond hoorde vanouds al bij 

dit perceel, wat bij een gardenierswoning natuurlijk ideaal was. 

Het perceel had een open verbinding naar de Lytse wei en was 

daarlangs gemakkelijk pereikbaar met paard en wagen. Later werd | 

hier een dichte begroeing om gezet en is er een beschutte tuin 

van gemaakt.Dit huis heeft ook nog vele jaren dienst gedaan als 

arbeiderswoning van Sjolle Hartmans en Fokkema, die het kochten 

voor hun vaste arbeiders. 

Het klinkerweggetje op de voorgrond was destijds voorzien 

van goten links en rechts en de afvoerputten zaten aan het begin 

en eind. Voor het weekend moest alles netjes zijn en werd rond 

het huis alles opgeruimd en zelfs deze goot werd de hele straat 

langs geveegd en geboend. 

  

op 21 juli 1902 werd na aanbesteding toegekend aan Klaas 

Pranger te Dokkum het volgende werk: 

— Voor de Visbuurt 19500 stenen t.b.v. de weg en de oprit naar de 

dijk, het uitgraven, het aanbrengen van een zandbed van 10cm en 

het straten van 147 mtr lang en 2.3 mtr breed, alsmede nog 65 mtr 

bestrating te Wierum én 60 mtr te Nes. Nadien nog 30 dagen ver- 

antwoordelijk voor. onderhoud en herstel. Totaal 556 mtr voor de 

somma van f 284.= 

(aldus gemeente akte 1679, arch. WD532) 
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Eigenaars in de Visbuurt. 
KAART NO 2. MET D 

opgetekend volgens de Gerste kadastrale kaart van 1832 
E TOESTAND DER PERCELEN 1920 TOT CA 1985. 

  

  

  

  

    
  

  

  

kad.nr. — eigenaar 
— bebouwing —opp.vl. 

KA Mi a de AA: D KEN 

A 498 = Pieter Annes Hoekstra — huis en erf =2roe Boel : . r ' ©, Ü 4 GR k on A 

A 499 — Armvoogdy van Ternaard — huis en erf —-2roe 20el 
sa Ee Been „1 TOTRRL LUIT vR en 

A 500 - Diacony van Ternaard — huis — 56el 
er : me Ne ep TE Amert 

A 501 — Armvoogdy van Ternaard — huis = 4zel 
:  SSehaalvan La 1000 

A 502 — Armvoogdy van Ternaard — huis en erf —2roe 90el 
' Ee . : 7 ’ 

A 503 — Armvoogdy van Ternaard — huis,hok en erf-2roe 30el 
7 : En 5 ES ee 

HD 

A 504 — Taekle Douwes Soepboer — huis en erf —groe 40el 
zat TTE ee 

‚ 

A 505 — Taekle Douwes Soepboer — huis - Boel 
5 

7 

A 506 — Doopsgezindte Gemeente — huis = 36el 
. 

À 

A 507 — Doopsgezindte Gemeente — kerk en erf —-3roe 40el 
’ 

A 508 -— Berend Jans Gulmans — huis en erf -4roe 10el 

A 509 — Dirk Douwes Kooistra — tuin —lroe 26el 

A 510 — Mient Harmens van Dijk — huis en tuin -lroe 76el 

A 511 — Dirk Douwes Kooistra — huis _ 48el 

A 512 — Doopsgezindte Armvoogdy — huis en erf =4roe 7Oel 

A 513 — Sape Thomas Logterman = huis en erf -4roe 

A 514 - Dirk Mients Kampstra — huis en schuur -Sroe 10el 

A 515 — wed, C. van Slooten — tuin —-5roe 7Oel 

A 516 — wed. C, van Slooten — huis -lroe 17el 

A 517 — Diacony van Ternaard — erf -5roe 10el 

A 518 — Albert Jans van der Meulen- huis en erf -6roe 1Oel 

Het Kadaster: 

Toen Nederland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd had dat voor 

Westdongeradeel een driedeling tot gevolg. De gemeente viel uit 

een in drie kleinere, rernaard, Holwerd en Nes. Die toestand 

heeft niet Lang geduurd en in 1816 werd de grietenij wWestdongera- 

deel weer in ere hersteld. Toch zijn er van die kortstondige 

verdeling tot op heden nog sporen overgebleven en wel in de ad- 

ministratie van het kadaster. Tot heden ten dage is er nog steeds 

sprake van de kadastrale gemeenten Holwerd, Ternaard en Nes en 

spreken We niet van een kadastrale gemeente Westdongeradeel. 

VISCHBUURT 

 



Situatie overzicht van de 

kadatrale kaart uit ca 1985/88. 

kad.nr. — legger DE. 7 eigenaar 

A 1944 — 

A 2836 =— 5775 — dhr.J.Wolff/Duitsland 

A 2575 =— 5775 — idem 

A 1943 =— 5366 — diverse families 

A 1947 =— 5348 — dhr. D. van der Kooi/Ternaard 

A 2848 — 5348 — idem 

A 2849 =— 5881 = dhr.K.Wietheger/Duits
land 

A 1951 = 5965 5 dhr.H.Schonborn/Duits
land 

A 3243 — 5190 — dhr.H. de Graaf /Ternaard 

A 3244 — 6227 == dhr.G.Jacobs/Ternaard 

A 1955 = 6148 = dhr.G.Baumgard/Duitsl
and 

A 1954 — 5305 = dhr.J.Grauw/Ternaard 

A 2787 — 5664 _ dhr.M.Streekstra/Tern
aard 

A 3198 — 4943 - dhr.M.Allendorf/Duits
land 

A 3196 =— 6003 = ahr.G.Fuchert/Duitsla
nd 

A 3197 = 5972 „ dhr.M.Streekstra/Tern
aard 

A 2934 — 56604 = dhr.M.Streektsra/Tern
aard 

A 1963 ĳ— 5781 = ahr.J.schutter/Duitsl
and 

A 2980 = 6181 = dhr.H.Josef/Duitsland 

A 1969 =— 5827 — dhr.D.Kluh/Duitsland 

A 2738 — 6181 = dhr.H.Josef/Duitsland
 

A 2981 = 5800 = dhr.B.Haber/puitsla
nd 

A 2982 = 5876 — dhr.D.Kluh/Duitsland 

A 2631 — 6116 = ähr.H.Nolte/Duitsland 

A 2983 — 6116 — idem 

A 2964 — 6143/1677 — gemeente dongeradeel 

A 1978 =— 5977 — dhr.w.streekstra/Tern
aard 

A 1979 =— 5481 — dhr.P.Posthumus/Ter
naard 

A 1980 =— 5481 — idem 

A 1962 =— 4943 = Ahr.M.Allendorf/Dui
tsland 

A 2420 =— 5881 = dhr.K.Wietheger/Dui
tsland 
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SLOTWOORD. 
nd gekomen aan het eind van 

ons rondje V 

llen misschien bepaal 

isbuurt en velen onder U zu 
de 

zaken gemist hebben. Het 15 natuurli jk maar een gr eep uit een 

veel langere periode en veel meer mensen waren ooit be Er okken bi 

het leven in deze puurt dan ik zou kunnen noemen. 

Toch is hoop ik de bedoeling wat meer bekendheid te 

d en hebt U het met 
je Westdongeradeel geslaag 

t 

anal Oe at mij U nog even te attenderen oP hen 

Sen eel e het Geslacht Seepma” wat ik hierna bij ge 

gen: 

als een genealogie zal taten verschijnen. 

We zijn nu 40 langzamerha 

de schrijver. 

herfst, 1989 

  

  

  

      

lada BIJLAGEN. kek 

In deze bijlagen wordt U een beeld gegeven van het verloop en de 

verdeling van de betreffende percelen over de gehele periode van 

1832 tot ca heden. Het is een schematische weergave op welke 

wijze de percelen zijn verdeeld en wie er de eigenaars van waren. 

De eigenaars, verantwoordelijk voor de lusten en de lasten, be- 

hoeven niet tevens de bewoners geweest te zijn. De eventuele 

jaartallen achter de namen geven aan wanneer het perceel overging 

in eigendom, tevens is het legger nummer vermeld. Het leggernum- 

mer is het nummer onder hetwelk de persoon in het kadaster voor 

komt en onder hetwelk de meerdere bezittingen geregistreed zijn. 

Het zou te ver voeren al deze namen te verwerken in de tekst van 

het perceel en om de eentonigheid hiervan te voorkomen werden ze 

als bijlage in een chronologische perceelsopbouw opgenomen. 

  

  

í A1031 A1l941 

—-A498 p_A2837 

L____A1032—————Al ni 

A2836 

uit A499---- A2575 
fig.l/foto 3,4,5 

A 498 — 146 — pieter annes hoekstra (1832) 

A 1031 — 606 — jeen douwes kootstra en wytske terpstra (1837) 

A 1941 — 1824 =— jan tjipkes westra en gooïtske de vries (1882) 

2691 — johannes jans westra en doedtje meulenaar 

3252 — doedtje meulenaar 
3353 — jan johannes westra en martje veldema (1931) 

5024 — e.franck/oostenrijk (1976) 

tot heden heeft het een recreatiebestemming. 

A 1032 — 429 — pieter andries van der mei 
674 — sikke klaasdsz cuperij en sijke jans dijkema 

1437 — klaaske s. cuperij en jitse joh. de vries (1871) 

1822 — jitse johannes de vries 

A 1942 — 2950 — pieter posthumus 
3515 — johannes bijland en renske posthumus 

A 2836 — 4025 — johannes jacobs seepma (1954) 

4640 — j.wolff/duitsland (1970) 
recreatiebestemming 

A 2837 — 360 — gemeente dongeradeel. 
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AULIG____
——— A46 

A2575— naar A498- 

9 A1140—-A1945 
Í 

Mi __Laz000 
| 

Allal—ALIM4 
EN nn 

Ma98 
fig.2/foto 6 

A 499 — 7 — armvoogdy ternaard (1832) 

A 1139 — 1894 =— paukje pieters koopmans (1827) 

1824 — jan tjipkes westra en gooïtske de vries (1891) 

A 1946 — 2692 — keimpe johannes seepma (1912) 

2943 — johannes k,seepma en japke annes posthumus (1919) 

3089 — tjipke jans gulmans en ytje joh. 

2575 — 4025 — johannes jacobs seepma (1954) 

A 

- 

4640 — j.wolff/duitsland 

recreatiebestemmin
g. EPEN 

— 96 — waling jans meulenaar 

â Ea — iaoe — waling jans meulenaar en maaike q. de graaf 

2714 — johannes keimpes seepma (1912) 

— 2714 — johannes keimpes seepma 

n hoo — 2943 — johannes k.seepma en japke annes posthumus 

3089 — tjipke jans gulmans 

A 2575 — 4025 — jchannes jacobs seepma 

4640 — j.wolff/duitsland
 

recreatiebestemmi
ng. 

ROO ALAT 

  

65 — diaconYy ternaard (1832) 

1016 — sije hendriks van Men 

- 6 — sije hendriks van sin eren 

ed tol - Benen families voor zeer kleine gedeelten, 

niet te definieren. 
mn _ 

A 500 = 

ASO 
MOAT 

n 

    

pAOA8T | 

MAT 

  

pa 

—B5O02——TTT| 

L__—_A1291 

    

fig. 4/foto 

7 — armvoogdy ternaard Thi 

Ì i 60 
1130 — pieter machiela (18 J 

2103 — Eepke johannes de vries (1893) 

A 1949 — 2739 — johannes wopkes de vries (1914) 

2887 — sije jans de graaf en trijn 

A SOL — 

seepma (1923) 

6,7,8 

tje braaksma (1917) 

vanaf 1960 heeft het een recreatiebestemming.
 

    

  

  

    

voor figuratie zie A 501 

A 502 — 7 — armvoogdy ternaard (1832) 
1130 — pieter machiela en trijntje eddes zaturdag (1860) 

A 1291 — 1130 - idem 
2103 — wopke johannes de vries 

A 1292 — — idem aan A 1291 

A 1947 — 2103 — wopke johannes de vries 
2739 — johannes wopkes de vries en froukje monsma 

2886 — klaas (jan gelts) de graaf 
3731 — jan klases de graaf en wietske meinema (1945) 

3810 — albert jelles van der kooi 

5348 — dirk van der kooi 

A 1948 — idem aan A 1947 

A 2848 — 3810 — albert jelles van der kooi en janke klein (1953) 

5348 — dirk van der kooi 

A 2849 — vanaf 1960 heeft het een recreatiebestemming. 

—_A503 A1285 A1951 

fig. 5/foto 9,10 

A 503 — 7 = armvoogdy ternaard (1832) 
1222 — jacob pieters machiela (1863) 

A 1285 — 1821 = auke lieuwes v.d.ploeg en elisabeth gulmans(1882) 

2637 — tjipke jans westra en antje hiemstra (1928) 

A 1951 — 2884 — jan ypes de haan (1930) 
3332 — willem seepma en elisabeth wiersma (1930) 

3824 — auke wiersma en antje de vries (1948) 

4370 = sije ruurds de graaf (1970) 

4855 — woningburo dokkum (1975) 
vanaf 1976 heeft het een recreatiebestemming. 

—_A504 A1953 A3243 

—_A505_____————Al952———A3244 
fig. 6/foto 11,1la 

A 504 — 302 — taekle douwes soepboer en erven (1832) 

609 — jacob teuníis hoekstra (reeds voor 1842) 

1443 — johannes j.de vries en geertje machiela (1887) 

2288 — jan gerbens fennema 

2512 — hessel joh. schoorstra en styntje van sinderen 

A 1953 — 2860 — sijbe jans de graaf en jeltje schoorstra 
3844 — ruurd de graaf (1949) 

5506 — ruurd de graaf en dieuwke woudwijk 

6227 - g.h.jacobs 
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voor figuratie zie A 504 

      

32) 
— 302 — taekle douwes soepboer (18 

A 50 609 — jacob teunis hoekstra (reeds voor 1842) 

verder verloop identiek aan A 504. ee 

MTA AL9S4 TT 

Aso ALLT3————————A1955 

2507 

fig. 7/foto 12,13 

A 506 — 99 — doopsgezindte gemeente ternaard (1832) 

507 — 99 — idem 

: 1172 — 1076 — rindert pieters koopmans (1859) 

2064 — renze van der ploeg (1891) 

A 1954 — 3578 — andries van der ploeg 

4793 — jan keyzer/nylaard 

4800 — h.m.joose/amsterdam 

5304 — buro langedijk bv 

5305 — jegrau/duitsland, 

= j =— jacob berends gulmans . 

NARE A12 = deter annes machiela en doedt je schoorstra 

A 1955 — 3354 — doede pieters machiela en jitske westra 

3925 — anne johannes machiela en anna spoelstra 

5127 — douwe de boer 

6148 — g.baumgard/duitsland. 

recreatiebestemming. 

ooreeeeeeeeerzeneseeeeeeenn 

eee 

, 

Al4ll——5 
Aso L_a1957 

Carsio 
A2787 

A1956— 

A1961 | A2788 A319B 

  

  —AS11 

uit ongen. A16 

berend jans gulmans en Iysbeth van der kooi 

fig. 8/foto 14,15 

50B — 110 = 

À 7 — armvoogdy kernannd, LSD 

n g9 — doede johannes bijian : . m 

A os — Bast = jacob eelkes de vries en dieuwke joh.bijland 

3953 — klaas en marten streekstra (1954) 

=d 56 
A 1957 — idem aan A 19 

A 2787 — 4383 — marten Jans streekstra 

5664 — marten jans streekstra 

788 — 4381 —- lieuwe wiersma. 

ik 4ga3 — m.allendorf/duitsland 

recreatiebestemming. 

  

    

A 

—_A509——A1058——A1412 

511 

—_A510 

A 

voor figuratie zie A 508 

509 — 

A 1058 — 

A 1958 — 

510 

1413 

1526 

1959 

2786 

1414 

1527 

1960 

204 — dirk douwes kooistra 
1210 — allardus pieters hoekstra, timmerman (1862) 

1024 — gerlof joh. jensma en tietje olivier (1882) 

1812 — johannes de haan (1882) 

3664 — lieuwe boersma 
4213 — klaas jans streekstra en gelske wiersma 

4381 — lieuwe wiersma en geertje westra 

1812 — johannes de haan, ( uit ongenummerd stukje ge- 

meente grond). 

A1958   

——_A2786—A3196— 
  A1413 A1526     A1959 

  —Al414——A1527—-A1960 

  

fig. 9/foto 16,16a 

204 — dirk douwes kooistra 

655 — ruurd dijkstra 
1210 — allardus pieters hoekstra,timmerman (1862) 

1024 — gerlof joh.jensma (1863) 

1475 — teije ruurds dijkstra (1872) 

1820 — jacob jans (jan berendsz) gulmans (1882) 

3085 — pieter jacobs gulmans 

3557 — pieter johannes machiela (1894) 

3637 — hendrik jans postma 

3810 — albert jelles van der kooi 
3975 — klaas renzes posthumus en harmke streekstra 

3926 — johannes feenstra 

4257 — sjoerd woudwijk 

voor figuratie zie A 509 

74 — mient harmens van dijk (1832) 

1701 — jeltje hessels de haan,wed joh.schoorstra (1879) 

1024 — gerlof joh. jensma (1882) 

1890 — jan molles van der meulen (1884) 

1820 — jacob jans gulmans (1914) 

3085 — pieter jacobs gulmans (1923) 
3981 — hendrik taekes dijkstra en jeltje meinema (1953) 
4257 — sjoerd woudwijk, gaat nu samen met A 509 
4257 — sjoerd woudwijk 

recreatiebestemming 
— idem als A 1413 

74 — mient harmens van dijk 
1701 — jeltje hessels de haan,wed joh.schoorstra 
2126 — pieter a. machiela en doedtje j.schoorstra(1894) 

3085 — pieter jacobs gulmans 
3981 — hendrik taekes dijkstra 

4257 — sjoerd woudwijk 
recreatiebestemming. 
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voor A 511 zie A 508 

      

—A1965— 
[ 

AIM 
—A1462-—-A1529-—— 

r 2288 L_n1966 

a1528—| 

da 
ALObA 

fig. 10/foto 17,17a 

ú te 
= — armvoogdy doopsgezindte gemeen 

A5 Neen — sape wijbes veldema en jantje botes schoorstra 

— 1067 — idem 

A len — 1260 — hendrik harmens braak (1864) ba braak 

1721 — pieter johannes algra en jacoba br 

A 1529 — 1731 —- idem 

— inga 

A 1965 — Dn = en. Schoorstra en styntje V&D en 

69 — jan klases de haan en jackele rintjes 

SS — jackele rintjes en rintje jacobs bleinsma 

3938 — klaas bandstra en flora de jong 

4034 — pieter gijsberts heeringa 

4250 — dirk johannes drost en hendrikje seepma 

Í ij A 1965 
1966 — is gelijk aan n 

a 2934 — 4900 — lammert seepma, melkrijder 

4383 — marten jans streekstra 

A 1287 — 1260 — hendrik harmens braak (1864) » 

ij dema -— 1067 — sape wijbes vel 

A +908 2,104 — klaas johannes schoorstra,wed. 

3 — 3516 — renze posthumus ‚ 

} 108 recreatiebestemming. 
ä 

A 1964 — 2104 — klaas johannes schoorstra,wed. 

3085 — pieter jacobs gulmans 

elisabeth veldema 

elisabeth veldema 

  

      

3981 — hendrik taekes dijkstra, hierna recreatiebestemm. 

r—AL122 A1969 
| 

AS) 
A1968 N 

| 1123 pAn -A2980— 
LA 3 

— — 67 

MISO AD MT fig. 11/foto 17,18 

1832) 
— 224 — sape thomas logterman ( 

Ai 974 -— theunis hendriks hoekstra 

975 — pieter jans meulenaar 

A 1122 — 1132 —= johannes doedes bijland en wypkje veldema 

A 1969 — 2289 — doede johannes bijland 

2562 — ette bijland n 

B — geref.kerk ternaaf . 

En = Hendrik schoorstra en lolkje bijland 

recreatiebestemming 

  

  

A 1123 — 974 — theunis hendriks hoekstra 
A 1129 — 1018 — johannes klases schoorstra (voor 1856) 

1207 — jitze jeens kootstra (1862) 
2316 — bote gerbens schoorstra, renske en tjitske (1902) 

A 1968 — 3639 — sietze dirks posthumus (1942) 
3758 — pieter jacobs posthumus en aafke poortinga (1947) 
4574 — sipke visser en jantje lijzinga (1969) 

recreatiebestemming 
lieuwe jacobs poortinga en sytske jacobs bonga 

1024 — gerlof johannes jensma (1856) 
A 1310 — 2057 — tjerk hiddes terpstra, vleeshouwer en koopman 

2560 — anne pieters machiela en renske seepma 
A 1967 — 4471 — johannes machiela 

4574 — sipke visser en jantje lijzinga (1969) 
recreatiebestemming. 

  

  

  

r_A1283—A1688——A1971— Ì 
r-ALl1794 T_A2630 

rA1092— A1284_— A1970 J 
—A514} —A1180 A1687 A1972 

La1093— —A2738 
: rAL311—A1654————A1686 MITS 

Al104— A2740____—_—— 
—uit 2025-zie A515 

fig. 12/foto 19 

A S5lá4 — 178 = dirk mients kampstra (1832) 

810 -— rinze jacobs hoekstra met vrouw 
A 1092 — 178 — dirk mients kampstra 
A 1179 =— 178 — idem 

717 =— ulbe de vries en erven 

A 1283 — 1924 — willem wikkes bouma 

A 1688 — 1406 — doeke piers prins 

2266 — jelle martens van sinderen,koopman 
2235 — klaas douwes wiersma 

A 1971 — 3527 — harm klases wiersma en aaltje van der zee 
4056 — thomas andries postma 

3879 — anne tamminga 

2630 — 4528 — eelke wolters en tjitske de graaf 

1284 — — is gelijk aan A1283 en A1688 

1970 — = is gelijk aan A1971 

1180 — 1155 — auke heeres fennema 

1687 — 2128 — pieter dz torenstra,koopman te dokkum 
2133 — wopke pieters tamminga,minderjarig 

1972 — 2133 — wopke tamminga en baukje sytsma 
3879 — anne tamminga 
4528 — eelke wolters en tjitske de graaf 

recreatiebestemming. 
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We 

1093 — 810 — rinze jacobs hoekstra en vrouw 
1104 — 810 -— idem 

1311 — 1734 — anne douwes kootstra (1879) 
1944 — lieuwe douwes kootstra (1886) 

H
P
 DP

 

AA 

   



  

A iêe = 1359 Ee Ae elis de graaf en klaaske beintema (1903) 

j ienkje de vries (1923) 
— 2683 — dirk johannes de haan en rien 

Â de — 3666 — lammert rienks van der kooi, veekoopman (1966) 

4478 — ytje hoekstra, wed. dirk planting (1966) 

(1974) recreatiebestemming 

      

  
  

A 2740 — 360 — gemeente dongeradeel. a eedieeecane= 

A2740 - 

— DA A2025 
a5i5 A1033—A1974 Lt NT 

_ A1871 A2026 R650 

ALO34 | — 

L A1975 

— uit A516 

Aer ee Eig. 13/foto 20,21,21a 

A 515 — 298 — wed. c. van slooten (voor 1832) 

564 — waling jans meulenaar (1837) 

1033 -— 607 —- pieter abes postma 

À 1730 — gooitzen walings meulenaar 

A 1974 — 1730 — idem 

A 1034 — 739 — jacob jans stienstra (1837) 

Ì 1442 — ids ettes kuipers 

1730 — gooïitzen waling meulenaar 

— 1730 — idem 

â 1975 — 3013 -— jan heerts de vries en renske van der ploeg E 

3260 — johannes hendriks schoorstra en stijntje braaksma 

4118 — waling meulenaar 

2026 — — is gelijk aan A1975 

n
p
 

2629 — 4232 — boele terpstra en jantje de vries 

recreatiebestemming. € 

- 2758 — renze hessels schoorstra , 

A 2025 2855 — sipke renzes van sinderen en de 5 kinderen 

3231 — johannes pieters machiela en trijntje posthumus 

2739 — 3231 — idem . . . 

À 4232 — boele terpstra en jantje de vries 

recreatiebestemming. 

A 2740 — 360 — gemeente dongeradeel. 

A 1872 — — uit A516 getrokken. 

    

it A515-A1034 
ij aeta Mott Ì 

—A2632 
rAi035 | L_—A2983 

—AS16—| 
| 

ERLO3E——ALOTSALIIET 
ear | 

fig.14/foto 22,23 

  

  

A 516 — 298 — wed. c. van slooten (voor 1832) 

564 — waling jans meulenaar (1837)   

  

A 1025 — 739 — jacob jans stienstra (1337) 

1442 — ids ettes kuipers (1871) 

1730 — gooitzen walings meulenaar (1897) 

2370 — klaas siegers van der weide (1904) 
A 1872 — 2370 — idem 

A 1977 — 2947 — jetze reinders hartmans (1922) 

3084 — renze hessels schoorstra (1923) 

2947 — jetze reinders hartmans (1941) 

3785 — jan streekstra (1948) 
2632 — 4528 — eelke wolters en tjitske de graaf (1967) 
1036 — 717 — ulbe de vries en erven 

1924 — willem wikkes bouma 

2127 — renze walings meulenaar 

2235 — klaas douwes wiersma (1898) 
A 1873 — 2225 — idem 
A 1976 — 3527 — harm klases wiersma en aaltje van der zee (1938) 
A 2631 — 3527 — idem 

recreatiebestemming. 
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A 2981 — — idem 

A 2983 — — idem 

—_A1695—_—A1980 : 
—A1689—— f 

—A517——A1037— L_A1696 A1979— 
—A1690—— 

fig. 15/foto 24,25 

A 517 — 65 — diacony van ternaard (voor 1832) 

193 — jan klaasensz, secretaris wd 
A 1037 — 193 = idem , verkoop voor 1846 

BOO — anne jacobs posthumus en renske dirks kramstra 
A 1689 — 800 — idem 

A 1690 — 800 — idem 

A 1695 — 800 — idem 

A 1696 — 800 — idem 

A 1979 — 800 — idem 
3758 — pieter jacobs posthumus 

A 1980 — 2655 — renske dirks kramstra en pieter annes posthumus 
4293 — johannes keimpes seepma 

4323 — pieter jacobs posthumus 

3758 — pieter jacobs posthumus 

A51 r-Al415 
— B f A1878 A1978 

ET n 

fig. 16/foto 26 

A 518 — 234 — wed. albert jans van der meulen (1832) 
jan alberts van der meulen 

661 — sipke hendriks van sinderen en maaike vd meulen 
A 1415 — 661 — idem 

|



A 1416 — 
A 1878 — 

A 1978 — 

661 
661 
661 

2972 

3624 

3893 

4462 

4875 

5134 

5135 

  

idem 
idem 
idem 

jan renzes van sinderen 

jelle sipkes v sinderen en aaltje elzinga (1941) 

sjolle hartmans (1960) 
theunis fokkema (1966) 

sijbrand de vries (1974) 

hendrik wijnsma, makelaar (1978) 

johannes soer 
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Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van het pand Visbuurt no. 59 
kadaster nummer A 1139 en eigendom van Gooitske de Vries, wed. 
van Jan Tjipkes Westra. ( zie A 499), 
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ONBEWOONBAARVERKLARING, 
(Art. 18, te lid, der WONINGWEL) 

De RAAD der Gemeente WEST-DONGERADEEL ; , 
\ 

Gezien artikel 18 van de Woningwet; 

Mede gezien bet op den AL frl 199 (/ uitgebracht advies 

der Gezondheidscommissie gezeteld te DOCEUM, aangaande hot onbewoonbaar 

verklaren van eene woning, gelegen AC Saar), Jl 

Girard PPF * _, kadastraal bekend 

vati_Paen zere ‚ Sectie eÂ, No, iz 

Overwegende, dat bovengenoemde woning ongeschikt is ter bewoning en niet 

door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht; 

ee Ar arbre et; er 

Hierbij wordt het voorstel van blz. 66 door de Gemeente Raad 

vastgesteld en de onbewoonbaarverklaring is een feit geworden. 

De grootte van deze woning bestond slechts uit één kamer van 

285em lang, 280em breed en 195cm hoog. Deze kamer had 3 ramen of 

raampjes van resp. 0.6, 0,5 en 0.12 m2 en ze konden geen van alle 

geopend worden tevens bevonden in deze kamer zich ook de twee 

slaapplaatsen. De WC of zoals toen een ‘huske' was niet aanwezig 

en het riool was de greppel naast het huis. Op slechts 5 meter 

van de woning bevond zich een mestvaalt waarvan het vocht zich 

een weg zocht via dezelfde greppel. 

Dit is een van de vele voorbeelden van wonen zoals dat jaren hier 

geduurt heeft voordat er verbetering kwam in de toestand. 

  

  

  

GERAADPLEEGDE BRONNEN: 

Vissers van Wad en Gat, S.J. van der Molen 

de Dongeradelen, Herma van der Berg 

Reboelje in de Dongeradelen 1749,D:P.Keizer 
Dr. Wumkes dlI en d1II 

Tusschen Vlie en Eems, Halbertsma 

Het ontstaan van Frieslands N.O. hoek,J.W.Greide 
Drie eeuwen Friesland, dr J.A.Faber 

Van de mond der oude Middelzee,K.J.van den Akker 
Geschiedenis van Friesland,dr.JJ.Spahr van der Hoek ea 
Binnendijken van Friesland, Rienks en Walter ' 
Diverse stukken Streekarchief te Dokkum 

De Tegenwoordige Staat van Friesland 

BESLUIT: 

Ë Her 
10, de woning, gelegen ES Leimen Alasdislijd 

iT Els 4 EE. Ears kadastraal bekend Gemeente 

Seam aem se, Sectie A 5 ME, onbewoonbaar te verklaren; 

      

mn, L dend Gd P 

echie wac. 
te tijd beden Haus dit bänluisie—varstraken. ke 

ite ä. enof dit luit ig geh dhaafd 

Aldus vastgesteld in de vergadering van den Raad der Gemeente 

WEST-DONGERADEEL, den a..AL wo. 

De Secretaris, De Voorzitter, 
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INHOUD: 

VOORWOORD .......uo eeen een ee ee US Gie ee 

de FRIEZEN .......senen eee wenn kee ke ee 

het ONTSTAAN (de periode tot ca 1832) .. 

de VISBUURT (de periode na 1832) ....... 

a. het werk 
b. de jeugd 
c. de watervoorziening 
d. de vlasbouw 

e. het volkslied 

JACOB SYBES 1749 ..... EDE WEA ACNE BN 

INLEIDING tot de perceelsbeschrijving ..… 

de PERCELEN ......eneen eenn BME tee te 

KAART 1832 met eigenaars ....ssssesnvens 

KAART CA 1980 met eigenaars ..….....seee. 

STATISTIEKEN ‚.saeesseneeneeveneatenes. 

SLOTWOORD ...... EEUORUG GEVERS nne 

BIJLAGEN nae eener venenee ee venne en 

BRONNEN .....ssaneee Seemee eres bne. . 

KRKKKKKKKRNKKKKKKKKAKKKK 

  

  

 


