Uit Aldnijs 19 – september 1997

Iets over "Boeyencamp " te Sotterum door S. Oppedijk

Ik las in Aldnijs nr. 2 (juni 1993) iets over Zathe Boeyencamp onder
Makkum van de heer L. Yntema uit Hilversum en wil daar bij dezen
eens op reageren.
Dit artikel kwam mij onder ogen doordat ik van Otto Gielstra enkele
bladen (nummers van Aldnijs van de stichting Ald Makkum die toen
voor het eerst verschenen, red.) kreeg toegestuurd vanwege een
reactie mijnerzijds eind vorig jaar.

Ik werk sinds 1983 als vrijwilliger voor de "Freonen fan de Argiven fan
Fryslan" als thuiswerker doordat ik sinds 1982 bezig was met het uitzoeken van mijn eigen 'Stamboom van de Familie Oppedijk'. Via
Wymbritseradeel in 1740 kwam ik in de voorgaande periode terecht in
Wonseradeel en wel beginnend bij het jaar 1698 waarin mijn eerst bekende voorvader Nies Dirks trouwde met Sjouck Jorryts van Cornwerd,
afkomstig van Zathe Boeyencamp te Sotterum onder Cornwerd.

Na veel speurwerk in de Neder-gerechten van Wonseradeel kwam ik
een acte tegen uit 1720 waarin de boedelbeschrijving van bovenstaanden na het overlijden van Nies Dirks.
Hierin wordt vermeld dat hij twee kinderen had: Jorryt Nies oud 15 jaar
en Dirk Nies oud in het 6e jaar waarvan de moeder reeds was overleden. Het bleek dat zij een bouwboerderij bewoonden onder Pingjum
naast de tegenwoordige Watinga Zathe. Lang heeft het voorhuis er
nog gestaan tot na 1900, de schuur was reeds eerder afgebroken.
In het jaar 1698 was de eigenaar hiervan Claas Balck, burgemeester
van Bolsward en tot 1845 bleef het in bezit van zijn nageslacht.

1954: foto: GAW

Sept. 1997: Naast de oude zathe is een nieuw manegecomplex gebouwd. De
boerderij zal worden gesloopt. foto’s: Otto Gielstra

Nu ga ik verder met "Boeyencamp" want hiervan kreeg ik gegevens uit
een acte van 1683 uit de Nedergerechten. Hierin wordt vermeld dat
Acke Meinerts na het overlijden van haar man Jorrit Gerloffs wederom
in het huwelijk was getreden, met Gerrit Jacobs, ontvanger te Cornwerd. Dit vereistte een inventarisatie en scheiding op de Zathe ten
behoeve van de vijf kinderen van Acke Meinerts, t.w. Jeltje 10 jaar,
Sjouck 9 jaar (de latere echtgenote varr Nies Dirks), Gerloff 7 jaar,
Sjoerd 5 en Trijntje 3 jaren oud. Jorrit Gerloffs was in leven veeboer
zoals blijkt. Zij hadden 15 melkkoeien, 3 droge koeien, l bolle,
3 rieren, 6 holdings, l ruin, 2 lammen, l varken en 4 biggen.

Verder was bij de boerderij nog een schuur en een watermolen. Ook
hoorde bij het bezit 5,5 pondemaat land onder Makkum. Uit de acte
van 1720 bleek dat Nies Dirks toentertijd mede-eigenaar was samen
met zijn zwager Gerloffs Jorryts die dat jaar op "Boeyencamp" woonde.
Ik ben niet nagegaan hoelang deze familie de Zathe bewoonde want
dat had niet mijn verdere interesse. Wel heb ik heb Ate van Dijk, de
huidige bewoner, nog eens gevraagd naar oude bescheiden maar hij
kon mij niet helpen. Denkelijk heeft de eerder vermelde heer L. Yntema deze in zijn bezit.

Oppedijk

Nu even terug naar mijn eigen stamboom: de beide wezen Jorryt en Dirk
Nieses bleven dus alleen en van Jorryt is bekend dat hij in Wonseradeel
bleef en zijn nageslacht de naam Nadema aan nam in 1811, hiervan is
in de Zurich wonende Jacob (Jappie) Nadema wel de bekendste nazaat
van hem. Dirk Nieses heeft denkelijk een opleiding tot schoenmaker
gehad want na omzwervingen kwam ik hem tegen als schoenmaker in
Oudega W.

Hij huwde rond 1740 met Saakje Hilles en zij kregen 4 kinderen waarvan
de zoon Nies nog met zijn vader weer boer werd in de nabijheid van het
dorp Oosthem. Deze Nies Dirks nam de naam Oppedijk aan in 1811 hij
woonde toen op een boerderij bij Nijesyl onder Oosthem.
Deze was enige jaren daarvoor in 1807 gekocht van de Burmanias Van
Welderen Rengers. Nadien hebben nog 5 generaties in de nabijheid van
de stad Bolsward als veehouder hun brood verdiend. Hiervan was mijn
groot-vader Sipke Nieses in onze tak de laatste na zijn overlijden in
1933 op 75 jarige leeftijd.
Vanwege de crisisjaren heeft mijn vader de stap niet durven wagen om
de boerderij aan de Exmorrasterweg over te nemen. In die tijd waren de
hypotheeklasten bijna niet meer op te brengen en mede doordat ook
nog drie broers en een zuster hun erfdeel te goed hadden was het een
onmogelijke opgave om de boerderij in bezit te houden.
Ook zijn gezin bestond toen al uit zes personen en wat ook een bezwaar
was dat mijn grootmoeder en haar zwager ook nog eens deel uit maakten van deze huishouding. De zwager Dirks Nieses was toen 85 jaar
oud.
In 1933 werd de boerderij verkocht voor iets meer dan 2000.00 gulden,
hierbij niet inbegrepen de landerijen bestaande uit ruim zes hectare.
Mijn vader had toen al een vaste aanstelling bij de N.T.M. (Nederlandse
Tramweg Maatschappij) en koos voor een zekere baan. Achteraf bezien
had mijn moeder er wel spijt van en ook ik heb me altijd tot het boerenleven aangetrokken gevoeld. Maar alla, het heeft niet zo mogen zijn en
gedane zaken nemen geen keer.
Mijn toekomst lag bij het busvervoer en na mijn huwelijk met Tjamkje
Faber, dochter van Sjoerd Ynte Faber en Afke (Patat) Broersma uit Makkum kwam ik in 1955 bij het L.A.B. (Leeuwarder AutoBus onderneming)
te Bolsward.

Afke Faber-Broersma begon als eerste met het verkopen van patat in de
Vlecke Makkum zo rond 1955, ze stond dan op de hoek van het Plein bij
de wagenmakerij van Hettema achter een door zeil overdekte schammel
waarop deze nieuwe lekkernij werd gebakken. In het begin kreeg ze
dan wel te horen: "Bakte jirpels?, no, dy kinne we thús ek wol krije", maar
langzamerhand raakte ook dit product ingeburgerd in Makkum.

±1964: Midden Markt 13, pension en lunchroom De Waag

Lunchroom De Waag

Na een korte periode in de voormalige viswinkel van Albert Dek in de Middenstraat
tegenover Gretha Bergsma, werd het huis aan de Markt, laatst bewoond door Geert
(Mels) Poepjes, aangekocht. Dit werd verbouwd tot Lunchroom en kreeg de naam
"De Waag". Deze zaak hebben ze ongeveer 5 jaar gedreven en is toen overgedaan
aan Siebe Adema, dit was zo rond 1963.
Na de verkoop hebben ze nog een halfjaar in het waaghuis gewoond, heel
toepasselijk vanuit "de Waag" naar de waag. Nadien kochten ze een grote ark,
deze kwam tegenover de aardewerkfabriek van Tichelaar te liggen en hier woonden
ze nog een tiental jaren. Sjoerd Ynte was een zoon van Frans Ynte Faber en Yfke
van der Meulen beschreven in Aldnijs van april '96. Afke Broersma was een dochter
van Pier Broersma en Tjamkje Reinders Bakker welke woonden in de Slotmakersstraat waar later zijn vrouw Sjoukje van der Laan een petroleumzaak had met
aanverwante artikelen. Pier Broersma had een vrachtrijderij op Pingjum en Harlingen, zijn wagen heeft nog een tijdlang op het erf gestaan van de "Izeren Ko" te Allingawier naar ik meen. Zijn schoonvader Reindèr Bakker had in de
Slotmakkersstraat een lompenhandel en woonde naast hem. Ik heb zowel de
Fabers als de Broersma's hun voorgeslacht uitgezocht en beide geslachten hebben
hun wortels in Wonseradeel liggen.
S. Oppedijk, Bolsward

