
IN STIKJE OANFOLJENDE YNFORMAASJE OER DE SKIEDNIS FAN DE  
DOARPSTUN SNAKKERBUORREN-LEKKUM. 
 
Oan de hân fan de kadastrale en prekadastrale atlas Ljouwerteradiel (útjûn 
troch de Fryske Akademy yn 2002) en kaarten fan ca 1976 en 1982. 
De kadastrale is basearre op de âldste kadastrale kaarten en de byhearrende 
‘legger’, list fan eigeners, opperflakte ensf.út 1832 (de kaarten binne soms al 
wat earder makke). 
De prekadastrale atlas giet oer it floreenplichtich lân fan alle doarpen. De 
‘floreenkohieren’ binne byholden of bewarre bleaun fan 1700 oant ca 1860. 
(Floreenbelesting wie grûnbelesting; op it measte goeie lân lei doe sa’n 
belesting; lân fan spesjale eigeners wie soms frijsteld, bgl it lettere Eeburg 
wie fan âlds floreenfrij.) Dan hiene alle doarpen noch pleatsen mei stimrjocht. 
Fan 1500 ôf of al earder, oant 1795 –begjin Frânse besetting- keazen de 
eigeners fan dy pleatsen it gritenijbestjoer. Nei de Frânse tiid ha se noch in 
50 jier domeny’s en skoalmasters keazen (dat diene se ek al yn de ieuwen 
derfoar). 
Lekkum hie fan âlds 22 pleatsen mei stimrjocht en 46 floreenplichtige 
ienheden. De lytste stimpleats wie mar goed 7 ha, de grutste 46 ha (dy hie 
twa stimmen). Twa fan dy pleatsen leine súd fan de Bonke: de pleats der’t no 
al lang in hûnetrimsalon sit (earder de Biltsaerd-feefokkerij) en ien oan de 
noardkant fan de Heechterp (no de Blommebuert). It noardlikste ¼ oant 1/3 
fan Camminghabuorren hearde fan âlds ek ûnder Lekkum. Al yn 1640 wie 
jonker Buygers eigener fan 3½ stim(pleats) en de jonkers Herema fan fiif. 
De floreenplichtege ienheden bûten de stimpleatsen wiene meast lytser as 2 
ha. 
 
It oarspronklik kadastraal nr fan de Doarpstún wie (Jelsum) D.323 + súd 
derfan nr 322; oan de westrâne derfan –oastkant fan Oan’e Dyk- wie in blokje 
fan 4 hûskes boud. Dat moat it noch besteande wêze, der’t de súdlikste no 
garaazjes binne. De panden noard fan dat blokje binne dus letter boud. Op 
de súdwestpunt fan D.323 stie doe ek in hûs, it lân wie doe ‘Bouwland’; beide 
eigendom fan Snakkerbuorster skipper Sipke Sipkes Postma.  
Yn it boekje ‘een toekomst voor snakkerburen’ út 1976 (’75?), mei 
gemeentelike/kadastrale kaarten út dy tiid, binne by de westkant fan D.323 
twa dûbele hûzen te finen. It noardlikste stikje wie noch frij, en dat moat no de 
tagong fan parkearplak en túnlân wêze. It boarterstúntsje leit dan op de SW-
punt fan nr D.324, D.323 wie mar 0,57 ha. D.322 wie 0,97 ha; eigener derfan 
wie de Ljouwerter keapman Oed Petrus Waller. Dy wie doe ek eigener fan de 
stienbakkerij noard fan de Bonke. De kaart út it Snakkerbuorrenboekje út 
1976, en ek Topgrafyske kaart út 1982 jouwe oan, dat de âlde kad.nrs 323 en 
322, en ek 320 doe ien túnperseel wiene. Dat 320 wie in súdwestlik 
oanhingsel (0,23 ha) fan it blok 323/322. Dat is der no net mear by, of is dat 
no ‘de bosk’? It is wol in nijsgjirrich stik, want it wie yn 1832 in ‘plaiziertuin’ fan 
Ljouwerter Jentsje Cats. Westlik derfan, oastkant Oan’e Dyk, stie in djoer hûs 



fan dyselde Cats. Sa’t it liket, is dat letter yn trijen dield, it blok súd fan it 
boppeneamde ‘garaazjeblok’. Mar dat bedriuw fan kaarten 1976 en ’82 kin 
wol fuortkomme út dy plaiziertuin fan Cats.  (Wierskynlik Jentsje Epeus C, 
1793-1853, troud 1815 mei Dodonea Bienema.) 
Is de Doarpstún D.323 en de noardlike helte fan D.322? Dat soe tegearre op 
ca 1 ha komme. De measte grûn fan de Doarpstún hearde fan âlds by 2 of 3 
Lekkumer pleatsen (sjoch hjirûnder). 
Op de Topografyske kaart 1982 binne op it kompleks blykber systematysk 
plante beammen (fruitbeammen?) oanjûn en 3 paralelle streekjes. Sokke 
jouwe op oare plakken túnkersbêden oan; mar tún- en bougrûn is wyt, greid 
is grien, dit kompleks wie doe grien oanjûn (gers of oergroeide tún, en 
beammen).  
 
It ‘wite hûs’, tusken it ‘garaazjeblok’ en de ‘trijeling’ fan it simmerhûs wie 
mooglik earder it koetshûs fan Cats; dat stie al op’e hichte fan D.320. Sa op it 
each liket de bosk minstens like súdlik te kommen as it wite hûs. Dan liket de 
Doarpstún dochs itselde as it bedriuw dat yn 1982 noch bestie. Kad.nrs 323, 
322 en 320 wiene meiïnoar 1,76 ha; mar oan de kant fan Oan’e Dyk is fan de 
earste twa in aardich stik weifallen, parkearterrein, tunen by de hûzen ensf. 
 
Wat de prekadastrale tiid oangiet, dus dy fan de floreenkohieren: it is 
opfallend dat oan de oastkant fan Oan’e Dyk, oant healwei de Lekkumerdyk, 
5 smelle floreennrs op’e rige lizze. Súd derfan heal sa djip it boppeneamde 
D.320 hie floreennr 41. Súd derfan rûn floreennr 40 oan de Bonke ta. Noard 
fan floreennr 41 in stik lân fan floreennr 5 (wat no Burmaniasathe hjit); dan in 
kamp fan floreennr 8. (Dy tegearre wiene letter D.322.) Noard derfan in 
partsje fan floreennr 14 (letter D.323).Noard derfan floreennrs 37 en 30; dat 
binne no noch kampen greid. 
Floreennr 14 wie in pleats fan 20 ha, dy hie earder Lekkum stim 1. De 
huzinge yn de buert de tsjerke? 
Floreennr 8 wie de Lekkumer fikary-pleats, 18 ha. Blykber stie de huzinge 
derfan oan de Ie, súd fan de oaljemûne; sawat op it plak fan it ‘direkteurshûs’.  
De floreennrs 41 (yn 1832 fan Cats) en 40 wiene yn 1700 aparte 
komplekskes mei lytse eigeners. 
 
Fan de skiednis fan de plaiziertún tusken 1700 en 1832 en 1832 en 1982 
moat wol mear te finen wêze + de oergong fan plaiziertún nei túnbedriuw.  
 
Wytse Tjoelker, maaie ’08. 
OANFULLING MAAIE ’13. 
 
Myn ferhaal hjirboppe út 2008 is tink eins sonder kaartsjes derby net botte 
dúdlik. Dy hie ik der doe tink net by levere, mar kin dat frij maklik no wol 
dwaan, ik ha it spul wol thús en it liket my ek wol in geskikt putsje foar myn 
kontrakt-deidielen op it HCL. It soe dan ek wol in nijsgjirrich ferhaal wurde 



kinne foar it bled Leovardia. Oant no ta kin ik it mei de redaksje fan Leovardia 
net rjocht iens wurde: ik ferpof it eins om soks yn it ABN te skriuwen en sij 
hawwe dat leafst. ‘Frysk is foar har abonnee’s te dreech’; it sil dan wol del 
komme –wat my oangiet- op de kompromistaal Liwwadders, alhoewol’t de 
redaksje ek dêr net op sit te wachtsjen. No ja, sa fier is it ek noch net. 
 
Noch even weromkomme op de Lekkumer, Snakkerbuorster pleatsen 
boppeneamd. Ik ha it ôfronne jier ondersyk dien nei de pleatsen om Ljouwert 
hinne, ûo de Lekkumer (dat moat dit jier noch in boek wurde). Dus moat ik it 
boppesteande wat oanfolle: de huzinge fan de eardere fikarypleats stie net 
direkt oan de Ie, it wie de nei ’45 pas ôfbrutsen ‘âldfryske’ pleats 
oarspronklik.sonder skuorre (sjoch doarpsskiednis Lekkum c.a). Dy stie op it 
tsjintwurdige folkstúnkompleks tusken Dyk en Ie. 
De huzinge fan floreennr 5 stie fan âlds súdkant Bouwedyk, Burmaniasate is 
in nije huzinge nei brân ‘op in kâld stee’ fan floreennr 12; de kearn fan 
Blitsaarder terp (súd fan it âlde hiem fan 5) wie blykber ek fan 12. Sa’t it liket 
hearde it lân no fan Burmania east fan de Lekkumerdyk ek by Blitsaard. 
 
It liket der dus op, dat ‘de bosk’ en it trijedûbele hûs west derfan as plaisirtuin 
en somerwoninge, floreennr 41, de oarsprong fan it doarpstúnkompleks 
wiene. (It nije stik leit op fan âlds floreenfrije grûn east fan 41.) By de smelle 
kampen noard fan 41, dy’t 1700 ensf by ferskillende pleatsen 5, 8 en 14 
hearden, liket it oft se earst by Snakkerbuorster huzen heard ha. Mar dy 
skiednis foar 1700 is tink net mear nei te gean. 
De skiednis fan floreennr 41 moat fan 1700-1858 (lêste floreenkohier) wol 
goed nei te gean wêze. 
 
Ik sjoch no pas even (wer?) op de site fan de Doarpstún nei Geschiedenis. Ik 
miende dat dy Vegelin âlder wie as myn iikpunt 1832, mar ik sjoch no: fan 
1850-’70, en dat it de Vegelins binne fan Achter de Hoven, Fribourg. Der stiet 
nammers dat de stiching Fribourg yn Huzum siet. Dat soe in bestjoersadres 
wêze kinne, mar ik nim eins oan in fersin: Achter de Hoven, alles noard fan 
de Potmarge, hearde teminsten al sont de 14e ieu by de klokslach, 
‘jurisdictie’ fan de sted Ljouwert. (En Huzum heart dêr pas by sont 1-1-1944, 
derfoar Ljouwerterdiel.) Fribourg wie tink stifte op in part fan de tún fan it 
bûten Marienburg fan de lêste Nassau-weduwe hjirre. Wierskynlik dêrtroch 
wie dy noardkant fan de Potmarge al gau gerniersgrûn. De súdkant wie dat 
nammers sonder dat dêr in aadlik kompleks west hat, gewoan omt de grûn 
der geskikt foar wie (lykas Snakkerbuorren by in rivierke lâns …). By Fribourg 
sels moat ek gerniersgrûn west ha. (Ik ha sels it boek fan P Smeding (1979) 
oer de skiednis fan de túnbou yn FRL net, ik mien dat dat ‘op ‘e tún’ (yn it 
praathûs) wol stiet; dêryn moat ek wol in âlde plattegrûn fan it bûten 
Mariënburg oant de Potmarge stean. Mar goed, dit is foar De Tún in 
sydspoar.  



Yn it lytse mar nijsgjirrige bûten Fribourg ha fêst Vegelins van Claerbergen 
wenne, de stifter wie grif, yn 1872,  jr mr Pieter B.J. Vegelin v Claerbergen 
(1808-’79, boargemaster fan Haskerlân) en noch guon fan syn bern (net-
troude freules VvCl.). Letter wie it hielendal in hofke, oant it yn 1985 net de 
muoite fan it bewarjen wurdich wie omt der in grut nij skoalgebou fan 
Comenius op boud wurde ‘moast’. (Of blykber hearde ek it haadgebou, 
‘chalet’, út 1872 daliks by it hofke en wennen Vegelins yn in lang foar 1985 
ferdwûn gebou fan Mariënburg.) Op site HCL beeldbank steane wol moaie 
foto’s fan Fribourg, yn de skoalnijbou noch de namme- en wapenstiennen 
dêrút (achter beplanting amper sichtber). Wannear hat gemeente Ljouwert de 
tún dan oernaam fan stichting Fribourg? Ik ha fia site Tresoar socht yn dêr 
digitaal –meast hiel koart- ynfierde notarieel argyf, en yn digitaal argyf L.C. Yn 
it lêste in advertinsje út 1898 dat Fribourg de ‘gardeniersgrond te 
Snakkerburen’ te hier oanbea, ‘thans huurder G. Botke’. Dêr gjin jongere 
berjochten Fribourg – Snakkerbuorren. Wol oer de stichting, dat de 
boargemaster fan Ljwt q.q. bestjoerslid wie, ek in lid fan fam Vegelin v Cl. En 
in herfoarme domeny fan Ljwt. It hofke wie teminsten yn de jierren 1950 noch 
yn funksje.  
It notarieel argyf is digitaal meast dochs wol o/m 1925 ontsluten, mar ik fyn 
dêr neat oer ferkeap fan De Tun fan Fribourg oan gemeente Ljouwert. It is 
miskien ek logysk dat dy pas nei 1943 (’45) plak fûn hat. Ik sil op it HCL 
nochris in baltsje opsmite.          
 
Yn it ‘geschiedenis’-ferhaal no stiet nim ik oan in –dochs wol steurende- 
typflater: Gerrit ‘Borke’ dy’t fan 1883-’98 in part fan De Tún hierde, wie grif in 
Gerrit Botke, ien fan de bekendste gerniers-/túnkersfamyljes út Ljouwert-
Huzum e.o. (sjoch de hjirboppe al oanhelle advertinsje 1898). Ik bin net wis 
welke Gerrit oft dit wie, fan deselden dy’t ik yn myn bestanden ha, is Gerrit 
Teakes Botke, troud 1870 it meast logys; syn omke Gerrit Botke troud 1837 
wie grif de neamde jierren al te âld, dy syn pakesizzers te jong.  
 
Mar goed, noch mar wat fierder werom yn de skiednis fan De Tún. Yn it 
iikpuntjier 1832 wie dus in Jentsje Cats –hjir sonder mear- eigener fan 
floreennr 41. It like hjir op de Botkes, foar safier dat onder Wurdum doe 
Jentsje Epeus Cats eigendom hie, onder Huzum syn neef Jentsje Sibles. De 
pake der’t se nei neamd wiene, Jentsje Sibles Cats sr., wie al stoarn yn 1822, 
hy wie wol 93 jier wurden. It is oannimlik dat dit besit –simmerhûs en 
plaisirtún- by him wei kamen, of noch earder fan de frou der’t hy 1753 mei 
troud wie: Sjuwke P. Blok. Har broer Hein P. Blok *1734 hie letter op 
floreennr 40 it Snakkerbuorster tichelwurk; hy hat yn 1778 de memoarjesstien 
‘lein’ fan de tsjintwurdige Lekkumer tsjerke (boppe de doar), dat wie grif omt 
hy yn 1762 troud wie mei Wytske Hettinga Tromp fan it bûten Eeburg. (Dat 
wie stifte troch har heit; omt Hein en Wytske gjin bern hiene, ha letter oare 
Trompen Eeburch erfd; de tunen fan Eeburch wiene der noch mids jierren 



1970 (gemeente-kwekerij), doe is de Lekkumer nijbou der opkaam. In tredde 
tunkerij –nei Fribourg, Marienburg- mei in link nei De Tún.) 
In neef fan Sjuwke en Hein Blok, Cornelis Jurjens Blok, hie eigendom súd fan 
de Bonke (dêr wie lang bekend ‘it Blokkepaad’). Mooglik kaam dat besit fan 
beide fan memme kant. Fan Sjuwke en Hein wie dat Antsje Heins Tichelaar, 
sy hie it Noardflietster tichelwurk erfd fan har heit. Hoe âld oft it 
Snakkerbuorster is, wurdt hjirûnder útwurke.   
           
Oanfullings op it boppensteande nochris op in rychje.      
It liket dus oannimlik dat De Tún ontstien is út in bûtenhûs fan Jentje Cats, 
mei plaisirtún derachter der’t no ‘de bosk’ is. Yn boekje Snakkerbuorren 1976 
op s.9 in foto fan it –fersutere- bûtenhûs foar de restauraasje yn ’75. Nei myn 
idee stiet it dêr ferkeardom: de trijeling wie grif it bûtenhûs, de noch 
besteande noardeastlike oanbou doe mooglik koetshûs. Yn 1832 stie it as ien 
gehiel ‘huis en erf’, belestber as f.120 jierliks ynkommen; fierder wiene der op 
Snakkerbuorren gjin djoerdere hûzen as f.36, ek de herberch. (Eeburch 
Lekkum stie foar f.180.)    
De noardliker stikken der’t no de tún en de fruitbeammen op steane, binne –
troch Vegelin van Claerbergen?- bykocht. Dy jr mr P.B.J Vegelin v Cl., 
boargemaster fan Haskerlân, soe de plaisirtuin 1850 kocht ha fan Cats. Dy 
oankeap ha ik net boppe krige út notarieel argyf digitaal fia site Tresoar. (Der 
is in soad út te heljen, mar de digitale gegevens binne net kompleet. De 
notarissen ferkochten faak ek ‘diverse percelen’, net altyd mei de plakken 
derby; as al ferkeapers en keapers neamd wurde, dan lang net altyd –bij 
‘diverse percelen’- wat fan wa nei wa gie.  
Vegelin hat blykber it bûtenhûs der net by kocht. Hy ferkocht wol yn 1870 in 
hûs ‘yn Lekkum’ foar f.570, mar dat tsjutte doe al net mear op in grutter hûs. 
Ik bin Vegelin yn de floreenkohieren ek net tsjinkaam by de plaisirtún fan nr 
41; mooglik giet it by him al om wat no de kearn fan De Tún is (D.322, earder 
by floreennrs 5 en 8); fan Vegelin is wol te finen dat hy yndied –pas regele 
1880- besit yn Lekkum neiliet oan (syn) stichting Fribourg. 
By bûtenhûs en plaisirtún bin ik nammers Jentje Cats ek net tsjinkaam; al yn 
1768 en ek yn de jongste floreenkohieren (1858, 1860) deselde eigener al dy 
fan floreennr 40, it tichelwurk. Yn 1832 wie Snakkerbuorren súd fan 
kastleinshoeke eigendom fan stienfabrikant Oeds Petrus Waller, útsein it 
bûtenhûs en de plaisirtún (Waller wenne yn Ljouwert). Mar D.322, no de 
kearn fan De Tún, hie Waller ek. En it lân noard en súd fan de Bonke oant 
wer’t no de brêge yn de Lekkumerdyk is. (Dy is der pas letter kaam, de ienige 
wei nei Lekkum gie doe oer Snakkerbuorren!)  
Boekje 1976 neamt by de trijeling ‘ene heer Simon’; dat liket de namme fan in 
midsieuse pastoar, mar heart by de 19e ieuse eigener fan it tichelwurk, of 
eins wie syn frou dat; sy wie ien fan beide dochters fan Oeds Waller. Sa 
wiene der letter twa neven Oeds Petrus Waller Simon en Oeds Petrus Waller 
Zeper; it ferneamen fan in –wolstelde- pake gie doe wat fierder as yn de 
20ste ieu. 



 
It âldste floreenkohier dat ik neisjoen ha, wie 1728. Doe wiene bûtenhûs en 
plaisirtún fan de ontfanger Willem Jans Span (troud 1706, hy wie doe –mr- 
timmerman). Wol aardich om noch even op yn te gean, foar safier dat 
neiteam Span fan dy Willem oant nei WO II yn Lekkum wenne as túnker op 
de eardere tunen fan Eeburch. (Willem syn heit Jan Christiaan Span troude 
yn Ljouwert 1679; hy wie soldaat, net oanjûn wer’t hy wei kaam. Foarfaar fan 
alle Spannen yn NW-Fryslân?) Wannear’t de tsjintwurdige –faak ferboude- 
trijeling boud is? Grif foar 1832; en dat jildt ek foar it ‘garaazjeblokje’, dat ek 
wol restauraasje fertsjinne; dat sil boud wêze troch Oeds Waller (foar syn 
arbeiders?). 
Yn 1728 wie der op floreennr 40, noard fan de Bonke, noch gjin tichelwurk. 
Mar yn 1738 wie Pyter Blok al eigener, en dy wie 1726 al troud mei 
tichelersdochter Antsje Heins. 1748 en ’58 wie as widdo dy eigenerske, 1768 
wie Hein P. Blok eigener sagoed fan it tichelwurk as fan it bûtenhûs. (NB: 
mooglik ‘en mede-erven’, syn suster Sjuwke Cats-Blok.) 1787 ferkocht hy syn 
beide tichelwurken (digitaal argyf LC): it Noardflietster oan Jacob Freerks de 
Haan (eigener 1832 N.J Dirks wie in skoansoan). It Snakkerbuorster oan 
Petrus Frans Waller. (Teminsten Petrus syn pake Johs Waller wie al 
Ljouwerter, doarwarder sa.1725. In âldere Waller ek soldaat?) It bûtenhûs+ is 
wierskynlik net mei ferkocht en sa erfd troch famylje Cats, neiteam fan Sjuke 
P Blok, nei 1832 dochs ferkocht oan fam Waller. Al yn 1792 wurdt skreaun 
fan ‘it tichelwurk fan de widdo Waller’, dat wie Eelkje Oedses Spoelstra; sy 
stoar yn 1809, soan Oeds *1785, X 1807 wie har erf; hy stoar 1855. (Hy wie 
blykber ek eigener wurden fan it Dronrypster tichelwurk ‘de Orebyter’, dat 
waard erfd troch syn jongste dochter en har erven Zeper.)   
Niis is al oanjûn dat op Snakkerbuorren nei OPW syn âldste dochter -Meina 
Catharina- kaam, sa.1831 troud mei hear (Jan David) Simon. Fan Simon 
wurdt skreaun dat hy ontfanger wie (fan Menameradiel?), hy wie ek 
ondernimmer. It erfde tichelwurk hat blykber ynspirearre ta mear: Simon stifte 
1857 in nij tichelwurk krekt westlik fan gemeente Ljouwert, te sizzen op 
Skinkeskâns dat doe noch onder Deinum foel (de Swette wie de grins). Meina 
Catharina stoar 1865, hear Simon ferhûze 1870 nei Nijmegen, der’t in soan 
wenne. Opfolger stienfabrikant waard de ek al neamde âldste, net troude 
soan Oeds Petrus Waller Simon. Yn 1878 hie Waller Simon it wol besjoen; hy 
ferkocht foar f.52.000 teminsten beide tichelwurken oan de ondernimmende 
grytman fan Ferwerterdiel I. van Andringa de Kempenaer (de famylje fan ‘it 
Grytmanshûs’ Ljwt Grutte Tsjerkstrjitte hoeke Bollemansteech). De 
firmanamme bleau ‘Waller Simon’. Dy grytman stoar yn 1895, yn 1896 binne 
de tichelwurken ferkocht en dat betsjutte de ein fan it Snakkerbuorster, 
Skinkeskâns bakte noch yn 1971, 9 miljoen stien yn’t jier. (Neffens Skiednis 
Menameradiel 1972 soe it personeel ynkrompen wurde fan 38 nei 32 man, 
mar om ’73 hinne waard stienfabryk Skinkeskâns opheft.) 
 



Noch in opmerklike notariele akte út 1864: mefr M.C Simon-Waller ferkocht in 
hûs op Snakkerbuorren foar goed f.300 en in hûs ‘of trije wennings’ foar hast 
f.900. It earste oan in Snakkerbuorster Terpstra, de trije yn ien oan Stienzer 
Ruurd Piters Brouwer (foar de ferhier?); ik nim eins oan dat it earste de no 
wite noardeastlike oanbou is, en de trije yn ien it bûtenhûs 1832 fan Jentsje 
Cats. Dus teminsten sont 1864, mooglik al earder ferdield yn 3 wennings. 
 

 
 
Myn fraach wie dan noch hoe’t jr P.B.J. Vegelin de boargemaster fan 
Haskerlân yn it spul kaam is. It notarieel argyf jout op de kombinaasje Vegelin 
en dizze famylje Simon mar ien ‘hit’ (en Vegelin Waller jout deselde, mei O.P 
Waller Simon): neidat mefr M.C Simon-Waller dus yn 1865 stoarn wie, ha har 
man/widner en bern yn 1869 fia notaris H Albarda 29 ‘kavels’ yn Ljouwert en 
Lekkum ferkocht. Nêst ferskillende Snakkerbuorsters wie ek jr P.B.J Vegelin 
keaper. (Op de site binne nûmers fan de akte te finen, dy binne op lêsseal 
Tresoar op te freegjen en te besjen.) Wer’t no op de site by Geschiedenis 
skreaun is 1850-1870 moat dus wierskynlik lêzen wurde dat (in part fan) De 
Tún  tusken ’50 en ’70 ntl yn 1869 kocht is, en 1880 eigendom waard fan 
Stchting Fribourg. 
 
SKIEDNIS DOARPSTUN, OANFOLLING 4-6-‘13 



Op it HCL ha ik noch even socht nei de oergong fan De Tún fan stichting 
Fribourg nei de Gemeente. Ik kom dêr fia Website HCL by Raadsverslagen 
mei sykterm Snakkerbuorren teminsten ien treffer oer tsjin: 
4-2-1970 waard de Ried foarsteld om yn Snakkerbuorren 1,50 ha grûn oan te 
keapjen fan dhr R Meijer dy’t ophâlde woe mei syn túnboubedriuw. It hiele 
perseel wie 1,68 ha; it westlikste stik fan it perseel wie net te keap. 
Kadastraal nûmer fan it perseel wie doe Ljwt H.1084.  
(Ik ha grif al neamd dat by it begjin fan it kadaster yn 1832 
Lekkum/Snakkerbuorren (en Miedum?) kadastrale gemeente Jelsum D 
wiene. De oarspronklike kadastrale nûmers binne faak feroare: as der 
perselen feroaren (gearrfoege of splitst waarden, of as der bgl in stik ôfgie 
foar in nij hiem) krigen se in nij nûmer.) Mar teminsten dit part fan 
Snakkerbuorren is dus fan kad.gem Jelsum oergien nei Ljouwert. 
Ik ha noch net fierder socht. Ik miende begrepen te hawwen dat De Tún 
foardat okkerjiers it nije stik der by kaam, grutter wie as 1,5 ha. Mar it 
boppensteande slacht grif op de kearn fan De Tún (‘fan Meijer’). Dan wie dy 
dus gjin hierder, mar eigener. Hoe en wannear’t hy eigener wurden wie, is net 
dúdlik. 
Al mei al komme der by de riedsferslaggen by syktermen 
Snakkerbuorren+Meijer 4 hits, twa út 1999 dy’t hjir net ta de saak dogge. De 
âldste is fan 12-8-1959, nammers  net R mar J Meijer dy’t syn hûs op 
Snakkerbuorren doe nr Lekkum 160 kocht hie en fan de gemeente 25 m2 
grûn kocht. Net wis dat dat mei De Tún te krijen hat.  
Mar it sil der dus op del komme dat de gemeente pas sont 1970 eigener is 
fan –de kearn fan- De Tún. 
 
Wytse Tjoelker. 
              
 
         


