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YkemaNieuws
Nieuwsbrief
Van de
Commissie stamboomonderzoek

Familie Ykema/Ijkema
Familiewapen Ykema/IJkema

(Wymbritseradeel)

Nieuwsbrief nr, 9.

datum: winter 2004/2005

Een Gelukkig 2005
Van de commissie.
Geachte Ykema-telgen. Zoals jullie in de vorige YkemaNieuws hebben kunnen lezen is uit de
commissie een groep van drie personen gevormd, die zich met de daadwerkelijke tot standkoming van
het Ykema-boek zullen bezig houden, een zogenaamde redactiecommissie. Deze ‘driemanschap’
bestaat uit mevrouw Marthe Rinck de Boer en de heren Rely Ykema en Cor Bakker. Heeft u nog wat
interessants te melden over uw voorouders, laat het ons weten en stuur de kopij naar de redactie van
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uw lijfblad. Het kan nu nog. Veel geluk en wijsheid toegewenst in het voor ons liggende, ongewisse,
nog onbeschreven, nieuwe jaar.

Abonnementen.
Voor ons ligt ook al weer het vijfde jaar van verschijnen van ons familieblad YkemaNieuws. Het is een
verheugend feit dat we aan het eind van het jaar ons eerste lustrum kunnen vieren. Voor het zover is
zullen we voor het behoud van de levensvatbaarheid weer de opbrengst van de abonnementen nodig
hebben. Een jaarabonnement kost nog steeds het voor een ieder luttele bedrag van 2.5 euro, te
voldoen aan het begin van het jaar. Onze penningmeester maak je zielsgelukkig als hij jullie bijdrage
zo snel mogelijk binnen heeft. Giro 963274309 tnv. Ykema M.E. Ede. Onder vermelding van:
‘YkemaNieuws’. Graag uw aller medewerking. Het scheelt ons een hoop extra werk, als we straks
niet achter eventuele achterstallige betalingen aan hoeven te gaan.

Yke Johannes Ykema (1680-1751)
In de hierna volgende geschiedenis speelt Yke Johannes Ykema (1680-1751), boer en dorpsrechter
te Westhem bijzitter/mederechter van Wymbritseradeel en lid van de Staten van Friesland, een
belangrijke rol. Reden om in het kort iets over hem te vertellen.
Yke Johannes Ykema is de laatste gemeenschappelijke stamvader van de drie takken. Hij is de
tweede generatie, die de familienaam Ykema voert. Yke was getrouwd met Trijntje Theodorus
Grootius (1688-1768), een domineesdochter uit Makkum. Het echtpaar is begraven in de kerk van
Westhem. Hun grafstenen liggen in het middenpad voor de preekstoel. Hun zonen Johannes (17171798), Harmen (1722-1782) en Theodorus (1730-1822) zijn de stamvaders van de drie Ykema
takken, Hun zuster Sypertie Ykes Ykema (1770-1768), grootmoeder van Dr. Lieuwe Annes Buma
(1796-1876), stichter van de Buma bibliotheek in Leeuwarden, ligt begraven op het Buma kerkhof in
de buurtschap Smallebrugge bij Woudsend.
Behalve eigengeërfde boer in Westhem in Wymbritseradeel was Yke eigenaar van een sathe en
landen op de buurtschap Wonneburen, een terp noordelijk van Ferwoude in de naastliggende grietenij
Wonseradeel. Als eigenaar van deze sathe raakte hij betrokken bij het conflict over de onbevaarbare
dorpsvaart, als man van aanzien, heeft hij daar een prominente rol in gespeeld. Hier volgt de
geschiedenis van:

Yke Johannes Ykema en de ruzie over de modderige dorpsvaart.
de

Tot ver in de 19 eeuw vond in het waterrijke Friesland het grootste deel van het vervoer plaats over
water. Vooral in de natte maanden van najaar, winter en voorjaar was men op het water aangewezen,
omdat de onverharde wegen en landweggetjes dan onbegaanbaar waren. Boerderijen lagen in die tijd
dan ook zonder uitzondering aan een vaarweg, of waren via een gegraven opvaart bereikbaar, zodat
boer en boerin de producten boter en kaas van hun mini zuivelfabriekje, of eventueel vee voor de
verkoop, konden vervoeren naar de markt van de dichtstbij zijnde stad.
Vaak ook moest het hooi van de weilanden, die ver van de boerderij lagen, ’s zomers met een praam
naar de boerderij worden gevaren om als wintervoorraad voer voor het vee op de hooiberg te worden
opgeslagen. Een goed onderhoud van deze vaarwegen was voor de aanliggende boeren van groot
economisch belang, zoals ook vandaag de dag een goede bereikbaarheid van levensbelang is voor
plaatselijke industrieën.
De verantwoordelijkheid voor de staat waarin de gemeenschappelijke plaatselijke vaarwegen op het
platteland verkeerden, lag ten tijde van de Republiek (1580-1795) bij het grietenijbestuur. De kosten
van het onderhoud daarvan echter moesten gezamenlijk worden gedragen door de eigenaren van wie
land aan het betreffende vaarwater lag. Elke boer moest zelf de opvaart naar zijn eigen boerderij
onderhouden.
Van het dorpje Ferwoude in de grietenij Wonseradeel, ca.2 kilometer ten noorden van het havenstadje
Workum aan de Zuiderzee, was in 1729 de dorpsvaart, de Wimerts genaamd, zodanig dichtgeslibd,
dat hij praktisch onbevaarbaar was, waardoor de markt van het nabij gelegen Workum slecht
bereikbaar was geworden. Waarom men het zover heeft laten komen, vertelt de geschiedenis niet.
Mogelijk dat de verdeling van de kosten van onderhoud een probleem was. Een probleem dat in elk
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geval nog niet was opgelost toen eenmaal besloten was de dorpsvaart richting Workum en vier daarop
uitmondende zijvaarten te gaan slatten (uitbaggeren), zoals hier verderop zal blijken.

Noodkreet aan de grietman.
Hoe het ook zij: Op 9 augustus 1729 laat een viertal ernstig gedupeerde ingezetenen een in wanhoop
geschreven brief bezorgen bij de Grietman van Wonseradeel, Cornelis Baron van Aijlva, met het
verzoek (request) om uit het Grietenijbestuur “een heer uijt het midden van haar te Committeeren ten
wiens overstaan, geagte vier vaarten, bij publike oproepinge, aan de minstaennemende (laagste
aanbesteder) , om te slatten moogen worden bestedet”
En wel om reden dat: ”alle deese vier voorn. Vaarten, niet alleen tot boven het water vol modder,
geheel droog, en onbequaam tot varen zijn, waar bovengedagte ingesetenen als tegenwoordig reed
(pad) nog vaart hebbende omme hunne waren na behoeven ter merkt te brengen, hun hoijzaad, vee
of andere waren, van na de landen te voeren niet alleen werden verhindert, maar souden selvs
genoodsaakt zijn in cas (geval) van brand of ander ongemak (’t geen de heere behoede) hunne
goederen met gedult te zien verbranden, , als komende uijt geen van vorengemelde vaerten een
emmer water bekoomen, soo dat meergemelde Ingesetenen, in deese verlegentheit en
bekommernissen hun genooktsaakt vinden aen ’t ED. geregte te Adresseeren Etc.
Medegedupeerde/belanghebbende van de situatie voor hem en 19 andere eigenaars en/of pachters
van landerijen langs de vaarten, was onze gemeenschappelijke voorvader Yke Johannes Ykema
(1680-1751), boer/ontvanger te Westhem, bijzitter/mederechter van de naastliggende grietenij
Wymbritseradeel en lid van de Staten van Friesland. Hij was eigenaar van de boerderij Ferwoude
floreen nr.3 op Wonneburen, een terp ca.1 km noordelijk van Ferwoude, waarop in die tijd vlak naast
elkaar drie boerderijen stonden. De oostelijke van de drie was van Yke Johannes (zie kaartje). In
1729 verhuurde hij deze boerderij aan Obe Jarigs. In 1749 boerde daar met zijn gezin tot 1762, zijn
zoon Harmen Ykes Ykema (1722 - 1782), de stamvader van de Harmentak. In 1768 waren de erven
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van Yke Johannes Ykema eigenaars.
Opmerking. Nu staan daar nog twee boerderijen. De boerenplaats van Yke Johannes is afgebroken, het floreenkohier van
1850 vermeldt dat de sathe en landen in 1818 in stukken zijn verkocht. Floris (Harmens)Ykema (1762-1842) is dan nog voor
2/15 deel eigenaar. In 1849 staat de huizinge niet meer op de kaart van Eekhof.

Kaart uit 1718. De slatting begon bij de boerderij van Yke Johannes Ykema, (De rechtse boerderij van de drie, te
zien bij Wonnebuiren, zie pijl) en eindigde met inbegrip van 4 zijvaarten, bij de stadsgrens van de stad Workum.

Er moest gebaggerd worden vanaf de boerderij van Yke Johannes op Wonneburen (‘beoosten de
mederr: Ykema zijn hieminge’) rechtstreeks langs Ferwoude tot aan de stadsgrens (‘limietscheijdinge’)
van Workum, over een lengte van ca. 3 kilometer. Met vier zijvaarten mee, totaal ca. 6 km.
Weg met de grietman!
Grietman Cornelis Baron van Aijlva van Wonseradeel laat er geen gras over groeien en roept al op 12
augustus 1729 de belanghebbenden schriftelijk op om op 19 augustus in de geregtskamer van de
grietenij binnen de stad Bolsward bijeen te komen voor een plan van aanpak. De bijeenkomst echter
krijgt een ander verloop dan de meeste deelnemers zullen hebben verwacht.Een groep van ca. 11
aanwezige belanghebbende eigenaren of gemachtigden, ingezetenen van Ferwoude, alsmede Yke
Johannes Ykema, boer/ontvanger te Westhem, als eerste ondertekenaar, en Hylke Klazes,
ontvanger te Sandfirden, scharen zich onvoorwaardelijk achter het request en komen met de grietman
schriftelijk overeen dat onder diens leiding al in het voorjaar van 1730 tot slatten zal worden
overgegaan.
Een aantal belanghebbende eigenaren en gemachtigden, voor het merendeel afkomstig uit Workum,
verklaart echter ter zitting: “ wel te mogen lijden dat de slattinge sijn voortgang hebbe, des (met dien
verstande) dat de selve geschiede bij pondematen door Gecommitteerden bij de geïnteresseerden te
nomineeren en geensins door Commissaris van het Geregte” (De grietman).
Op voorwaarde dat de kosten worden omgeslagen per in eigendom zijnd pondemaat landoppervlak
(0.3674 hectare) in plaats van per floreen (gulden) door de eigenaar verschuldigde belasting op het
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onroerend goed, willen ze meewerken. Bovendien eisen ze dat de leiding van de aanbesteding, het
slatten en de financiële afwikkeling daarvan worden afgehandeld door, uit de kring van
belanghebbenden zelf genomineerde ‘Gecommiteerden’ in plaats van door de grietman of zijn
vervanger. Zo niet, dan zullen ze tegen de overeenkomst van het grietenijbestuur met een deel van
de belanghebbende landeigenaren: “opponeeren en protesteeren”.
Deze landeigenaren uit de steden Workum en (twee) uit Bolsward, blijken dus in tegenstelling tot de
eigenaren uit het dorp Ferwoude zelf en hun medestanders, onder aanvoering van Yke Johannes
Ykema van Westhem, absoluut geen vertrouwen in een eerlijke afhandeling van de slatting door de
grietman van de grietenij Wonseradeel te hebben. Het zal er dan ook, in de discussies op die
bijeenkomst van 19 augustus 1727, gezien de grote belangen, die er op het spel stonden, wel heet
aan toe zijn gegaan.
Voor de rechter.
Van het slatten kan hangende de dan volgende procesvoering, die vier jaar gaat duren, niets
terechtkomen. Eerst is de zaak aanhangig gemaakt bij het Nedergerecht van Wonseradeel. Ze heeft
zich voortgesleept totdat, in hoger beroep, het Hof Van Friesland te Leeuwarden op 19 mei 1733
uitspraak doet.
Het Hof verplicht de Workumer landeigenaren, te gedogen dat de aanbesteding van het slatten ten
overstaan van een niet belanghebbend lid van het Gerecht (grietenijbestuur) van Wonseradeel wordt
gedaan aan de laagste aanbesteder.
Met dien verstande dat:
- . Vanuit de belanghebbende landeigenaren van beide parijen, ieder twee of meer opzichters worden
genomineerd voor het toezicht op het slatten.
-. Iedere belanghebbende het recht heeft om bij de aan besteding aanwezig te zijn.
-. Iedere belanghebbende het recht heeft om na de slatting zijn mening te geven over de kwaliteit van
de slatting, of nadien over de rechtmatigheid van de berekende omslag.
Consensus
Na de uitspraak van het Hof komen de beide gemachtigden van de Workumers, Auke Johannes
(Brouwer) en Tiete Reijns (Backer) bij de grietman met nieuwe voorstellen.en het verzoek hierover
met alle belanghebbende landeigenaren een vergadering te beleggen met het doel om tot een
vergelijk te komen, om daarna zo gauw mogelijkmet het slatten te kunnen beginnen.
De grietman schrijft daartoe op 11 juli 1733 een brief aan de dorpsrechter van Ferwoude, Douwe
Ybema, met de opdracht de ‘geïnteresfeerden’ via hun ‘meijers’ (pachters) te berichten dat op 22 juli
‘de klock tien uur voornoen’ in de Grietenij gerechtskamer binnen de stad Bolsward een bijeenkomst
wordt gehouden, om de voorstellen van de Workumer gemachtigden, Auke Johannes en Tiete Reijns
aan te horen.
Op de bijeenkomst van 22 juli worden beide partijen, waaronder Yke Johannes Ykema als eerste
ondertekenaar van de overeenkomst, het onder anderen eens over de volgende condities:
- De Grietman krijgt als Commissaris de algehele leiding over de slatting
- De kosten van de slatting worden omgeslagen per floreen grondbelasting. Door de eigenaren aan de
grietenij te betalen in drie jaarlijkse termijnen, vermeerderd met een rente percentage van 3% per jaar.
- De door beide partijen gemaakte proceskosten, worden over de florenen van alle belanghebbende
eigenaren omgeslagen en betaald.
- Voor een aantal genoemde vaarten zullen de onderhoudskosten in de toekomst voor de helft over de
floreen, voor de andere helf over de pondemaat worden omgeslagen
Het grietenijbestuur gaat nu voorvarend te werk. Al op 25 juli worden de vaarten opgemeten.
Op 12 augustus vindt de aanbesteding van het slatten plaats. Vijftig kalenderdagen later, op 1
oktober, is alle slatwerk opgeleverd.
Winnaars en verliezers.
Geen van beide partijen komt tenslotte na 4 jaar procederen als absolute winnaar uit de bus. De
grietman behoudt zijn gezag en de regie en het toezicht over alle aspecten van de slatting, daarin
bijgestaan door de gecommitteerden Yke Johannes Ykema en schoolmeester/landeigenaar Siek
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Piers. Verder zijn er drie door de grietman aangewezen opzichters, waaronder dorpsrechter Douwe
Ybema als algemeen opzichter, die daarvoor 55 carolus guldens beurt. De functie van
gecommitteerde levert Yke Johannes 10 carolus guldens op. De grietman beurt ongeveer 60 carolus
guldens voor zijn bemoeienissen.
De Workumers krijgen een flinke vinger in de pap met hun gecommitteerden Auke Johannes
(Brouwer) en Tiete Reijns (Backer), die tevens als opzichter optreden. Deze beide functies leveren
hen elk 10 plus 50 is 60 carolus guldens op Deze heren zijn dus niet slechter geworden van hun
oppositie. De eis van de Workumers om de omslag van de kosten over de pondemaat te berekenen is
afgewezen.
De verliezers, over wiens hoofden deze prestigekwestie tussen de Workumers en de grietenij
georiënteerde eigenaren is uitgevochten, zijn vooral de pachtboeren, die nadat het request naar de
grietman is geschreven, letterlijk nog 4 jaar door moesten modderen.
Rol van Yke Johannes Ykema,
Als eigenaar van de sathe en landen geregistreerd als Ferwoude floreen nr. 3 op Wonneburen was
Yke Johannes belanghebbende bij het slatten. Met zijn expertise en gezag als bijzitter/mederechter
van de grietenij Wymbritseradeel zal hij een prominente rol hebben gespeeld in de discussie en de
procesvoering over de uitvoering van het slatten. Als vertegenwoordiger van het gezag, was hij de
natuurlijke bondgenoot van de grietman van Wonseradeel. Van de beide overeenkomsten die met het
grietenijbestuur werden gesloten was hij de eerste ondertekenaar en degene die het eerst en in het
oog springend genoemd wordt als lid van de grietenij gezinde groep eigenaars. Dat is ook het geval in
de uitspraak van het Hof van Friesland. Toen beide partijen het uiteindelijk eens waren geworden, was
hij een van de gecommiteerden van de grietman, die de financiële kant van de zaak voor deze mede
in de gaten hield en de definitieve omslag van de kosten voor de individuele eigenaars berekende.
Nabeschouwing.
Naar de achtergrond van het conflict kunnen we slechts gissen. Was het de tegenstelling
stad/grietenij? Speelden er op de achtergrond factoren mee waarop wij geen kijk hebben? Duidelijk is
dat de uit Workum afkomstige landeigenaren de grietman van Wonseradeel niet vertrouwden en hem
buiten spel wilden zetten. Bovendien wilden ze dat zij en de andere eigenaren van de aanliggende
landerijen zelf de regie over de slatting zouden voeren. Dat was voor die tijd vermoedelijk ongehoord
en druiste in tegen een eeuwenoude procedure. Verder wilden ze de verrekening van de door de
grietenij voor te schieten kosten op een andere, in hun ogen vermoedelijk rechtvaardiger wijze, over
de eigenaren omgeslagen zien.
De grietman en de gezagsgetrouwe boeren/landeigenaren uit Ferwoude, Westhem en Sandfirden,
onder aanvoering van Yke Johannes, waren vermoedelijk op de gedenkwaardige vergadering van
19 augustus 1729 met stomheid geslagen over de in hun ogen extreme opstelling van de Workumers.
De haartjes gingen overeind staan en de hakken werden in het zand gezet. Bovendie dreigden de
Workumers ter plekke met juridische stappen als ze hun zin niet kregen, zodat van een op redelijkheid
berustende consensus geen sprake meer kon zijn en de bijeenkomst onder grote onenigheid zal zijn
beëindigd. “Al hetwelke de slattinge heeft gestremt, verhindert, ende vertraagt, en door menigvuldige
proceduren uijtgestelt” schrijft de grietman vier jaar later, op 11 juli 1733, aan dorpsrechter Douwe
Ybema van Ferwoude.

De slatting.
De leiding van de slatting berustte tenslotte toch bij grietman Cornelis Baron van Aijlva, als
Commissaris van het project. Hij werd daarin bijgestaan door 4 gecommitteerden met toezicht op en
verantwoording over de financiële kant van de zaak. Dat waren: Yke Johannes Ykema, bijzitter van
Wymbritseradeel met Siek Piers, schoolmeester, tevens pachter en landeigenaar te Ferwoude, beide
als gecommiteerden van de grietman. en Auke Johannes (Brouwer) met Tiete Reijns (Backer), beide
als gecommiteerden van de landeigenaren uit Workum.
Verder waren er 5 opzichters op het werk Dat waren namens de grietman:
Douwe Ybema dorpsrechter te Ferwoude, generaal opzichter; Mr Sieck Piers,
schoolmeester/pachter/eigenaar te Ferwoude en Claas Fekkes, boer/eigenaar te Ferwoude en
namens de Workumers, de vorengenoemde Auke Johannes en Tiete Reijns. Laatstgenoemden
hadden dus contrôle op de financiële en de technische kant van het werk en hadden daardoor een
flinke vinger in de pap.
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Voor de aanbesteding werden de vaarten verdeeld in ca. 60 percelen van ongeveer 100 meter lengte.
Een aannemer mocht maximaal 4 percelen aannemen. Ze kwamen uit alle delen van Friesland. Meer
dan 40 in getal. Over het aantal slatters is niets bekend, maar als we een ruwe schatting doen van 5
tot 10 slatters per aannemer dan zou hun aantal tussen de 200 en 400 man kunnen liggen (niet zo
verwonderlijk als we er van uitgaan dat de bagger schep voor schep en emmer voor emmer op de wal
moest worden gebracht). Hoe aan de invasie van ruwe baggeraars in het nietige Ferwoude het hoofd
is geboden is, vertellen de stukken niet!
Voordat het slatten kon beginnen, moesten in totaal 10 dammen worden aangebracht om de geslatte
vaarten tot na de inspectie van de oplevering droog te houden. Deze dammen moesten door de
aannemers in onderling overleg en samenwerking worden aangebracht en na de goedgekeurde
oplevering worden verwijderd. De eventueel in een aangenomen perceel uitmondende boerensloten
moesten door de betreffende aannemer zelf worden afgedamd. Er moest over gemiddeld een breedte
van ca. 7 meter aan de bovenkant worden gebaggerd, met een diepte van ca. 1.30 meter. De kanten
moesten naar de bodem toe schuin aflopen. Tussen de bagger op de wal en de rand van de vaart
moest ongeveer een meter vrije ruimte zijn. Voor Aller Heiligen (1 november) moest alles weer zijn
verwijderd. Vermoedelijk werd de vruchtbare bagger door de boeren over de aangrenzende weilanden
verspreid.
De gemiddelde aanneemsom voor een perceel van 100 meter was ruwweg 100 carolusgulden..
De totale kosten bedroegen ongeveer 6000 gulden, uit te betalen en voorgeschoten door de grietenij.
Dat kwam de 20 landeigenaren op ca 300 gulden de man te staan, vermeerderd met 3% rente, te
betalen in drie jaarlijkse termijnen van ca 100 gulden per jaar.
Ter vergelijking: Een koe kostte destijd ca. 60 gulden en bracht ongeveer een zelfde bedrag per jaar
op aan boter en kaas. Het jaartractement van de dominee bedroeg destijds 450 gulden.
Na de juridische touwtrekkerij over de organisatie van de slatting, die zich vier jaar voortsleepte, was
tenslotte in 50 kalenderdagen het karwei geklaard. Een karwei dat werd afgesloten met de schriftelijke
verantwoording voor de berekening van de totale kosten die de vier gecommitteerden afelegden
tegenover de grietman. De laatste alinea hiervan luidt:
“Aldus voorenstaande rekeninge, opgenomen, geslooten ende in allen deele geapprobeerd
(goedgekeurd), ten overstaan van de HoogWelgeboore Heer Cornelis Baron van Aijlva Grietman over
Wonseradeel in desen als versogte Commissaris ter presentie van de E:E: Gecommiteerden als Yke
Johannes Ykema, tot Westhem in Wymbritseradeel, Mr Siek Piers, Auke Johannis Brouwer, en Tiete
Reins Backer, beijde te Worcum, en is verder vastgestelt dat de betalinge zal geschieden in drie
termijnen volgens verbaal gehouden den 22. Julij 1733. mits dat d’ omslag zal geschieden met de
maanden Septemb:en October annorum 1733.1734 en 1735. In kennisse der handen van de
Hoogwelgeb. Heer Commissaris, Gecommitteerders hiervoren genoemt,sampt die van de Secretaris.
Actum Bolswart den 9. October 1733.”
Was getekend,
C Van Aijlva
S Piers

Y.J. Ykema
Auke Johannis
Sietze Reijns Backer

A Castel
Opmerking: De handtekeningen bewaren we voor opname in het boek.
Bronnen:
Floreenregister van Ferwoude 1728
Idem1768
Idem 1818
Jelle de Jong. Ferwâlde. Van der Eems, Easterein, 1989
Prekadastrale atlas fan Fryslân, 1700/1640. Wunseradiel Sud, Ferwâlde. Fryske Akademy, Ljouwert, 2000.
Ykema, Marten, Stamboom Ykema.
Kopieën/transcripties:
-.Brief ingezeten van Ferwoude aan de grietman, dd. 9 augustus 1729
-.Verslag van de vergadering in de rechtskamer van de grietenij op 19 augustus 1729
-.Uitspraak van het Hof van Friesland, dd 19 mei 1733. Civiele sententies 581 nr. 12, 1733.
-.Brief van grietman Cornelis Baron van Aylva aan dorpsrechter Douwe Ybema om de belanghebbende eigenaren ter
vergadering bijeen te roepen in de grietenij gerechtskamer te Bolsward, dd. 11 juli 1733.
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-.Verslag van de overeenkomst ter vergadering van 22 juli 1733 gesloten tussen de beide
partijen, om onverwijld tot slatten over te kunnen gaan.
-.Condities en artikelen en bestek van grietenijbestuur, waarop de aannemers in konden schrijven, dd 2 augustus 1733
-.Specificatie van de kosten door of namens het grietenijbestuur gemaakt,.dd 9 oktober 1733
-.Overzicht van de gunningen gedaan bij de aanbesteding op 12 augustus. 1733.
-.Verantwoording van de berekeningvan de slattingskosten per aannemer en totaal opgeteld met de bijkomende kosten door
grietman en gecommitteerden, dd 9 oktober 1733.

Met dank aan Jelle de Jong, Doetinchem voor het ter beschikking stellen van de kopieën uit het
archief van Wonseradeel en de betreffende transcripties, alsmede de beide plaatjes uit zijn boek
’Ferwâlde’. Cor Bakker.
Bijlage.
Brief van 11 jui 1733 van de grietman aan de dorpsrechter van Ferwoude:
Lieve Besondere de Dorpregter van Ferwolde Salut;
Also reeds in der verleder jaare 1729 door d’’Ingesetenen van’t Dorp Ferwolde bij request te kennen is
gegeven hoe dat eerstelijk haar Dorpsvaart lopende van Wondeburen af tot door de Kerckebuuren en
voors door Schernbuuren tot aan de Limiet Scheijdinge van de Stad Worcum als mede de vaart
lopende van de Kerckebuuren af tot aan de Zeedijk de Djippert genaamt, nog de Dorpsvaart lopende
van de Zeedijk tot in de Wimmerts, Diepweij genaamt en eijndelijk de vaart lopende uit de Wimmerts
tot in de Worcumer meer de roggevaart genaamt, dat deselfde vaarten alle droog en onbekwaam zijn
om te konnen gebruickt worden strekkende tot groot nadeel van de negotie en schade voor de
Ingesetenen van voors Dorp, alles breeder ten requeste en daarop gevolgde citatie van Dato den 12.
Augusti 1729 uijtgedrukt en vermits op den 19. Augti: daar aan volgende de Ingesetenen,
geïnterefseert tot de Slattinge, door mij geciteerd zijnde, hebben alle eenparig geaccordeert en voor
noodsakelijk geoordeelt dat vorengemelde vaarten alle wierden geslattet. Soo hebben eenige van de
Selve Sig verklaart dat de kosten over de pondematen en niet over de floreen zoude moeten worden
omgeslagen, dat de Slattinge zoude moeten besteed worden door Gecommitteerden bij de
geïnteresseerden te nomineren en geensins door Commissaris van de Geregte, verclarende hun soo
veel noot tegen de Geregtelijke Slattinge te opponeren en te protesteeren etc: al het welke de
Slattinge heeft gestremt, verhindert ende vertraagt en door menigvuldge proceduren uijtgestelt; edog
dewijle Auke Johannes Brouwer en Tiete Reijns beijde te Worcum, voor haar en wijders lasthebbende
van de haare, die geïnterefseert zijn tot betalinge der Slattinge, mij onlangs hebben versogt, ten eijnde
ik geliefde een convocatie doen uijtschrijven aan alle de Geïnteresseerden, zullende zij eenige
voorslagen doen….
------------zij mij eenigermaten verslag hebben gedaan; om welke redenen dan; Soo is ’t dat ik
Grietman tot bevordering van het gemeene best, u bij dezen vezoeke en Amptshalve verordonneer,
dese aan de Geïnterefseerde Leden tot meergemelde vaartslattinge aan te condigen, en de Meijers te
belasten dat zij haar eijgenaars aanstonds moeten kennifse geven, dat zij voor mij Grietman zullen
hebben te compareren op aanstaande woensdag zijnde 22 julij. De klock tien uur voornoen op de
Grietenije Regtkamer binnen Bolswart, ten eijnde om als dan te aanhoren de voorslagen van
gedagte Geïnterefseerden, en wijder te procederen soo en als verstaan zal worden te behooren, dese
met omstandig relaas in forma. Actum den 11. Julij 1733.
UE. Goede vriend en Grietman. w.g. C. van Aylva

Familieberichten.
Overleden:
Gerritdina Marita Mollenhorst
Overleden te Oldeboorn, op 17 november 2004.
Geboren op 4 januari 1943.
Echtgenote van Arjen IJkema.
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