
 

Info-gids                         Tamminga dag FNT 2017  
 (08-april, MFC in Burdaard, aanvang 11.00 uur) 

 

Onze Tamminga vereniging, “Feriening Neiteam Tamminga”, heeft als stamvader Ytzen Lieuwes 
Tamminga, die ± 200 jaar geleden in Boksum is geboren en daar z’n hele leven heeft gewoond. 
 

De voorouders van Ytzen Lieuwes (ons voorgeslacht dus) komen uit de omgeving van Bartlehiem-
Burdaard-Wanswert. Aan de achterzijde meer informatie over deze voorouders. 
 

Onze voorouders vanaf 1650 in volgorde van “vader op zoon”: 
 

 Hette Ytzens  ►   Ytzen Hettes   ►   Jan Ytzens   ►   Ytzen Jans   ►   Lieuwe Ytzens ► 
  

Ytzen Lieuwes * ► Karsjen Ytzens/Lieuwe Ytzens ► onze grootouders ** ► onze ouders ** 
 

* “Onze stamvader”     
**  voor (waarschijnlijk) alle bezoekende familieleden zijn dit de grootouders / ouders. 
 

Hieronder de route langs de verscheidene locaties waar onze voorouders hebben gewoond. 
Paars: fiets route (±12 km)                   Rood/stippen: auto route        start: MFC Burdaard 

 
 

1) Hette Ytzens en echtgenote, naam onbekend;   Boerderij oostkant van de Dokkumer Ee.  
2) Ytzen Hettes en Saakje Jennes;     Boerderij op de Wirdserterp. 
3) Jan Ytzens en Baukje Lieuwes;    Boerderij “Pastorie Pleats” 
4)  Jan Ytzens en Baukje Lieuwes;              Boerderij “Weeshuis Pleats” 

Ytzen Jans en Yentje Baukes Hooghiemstra;  Boerderij “Weeshuis Pleats” 
5) Ytzen Jans en Yentje Baukes Hooghiemstra;  “Boerebedoening” bij Tergracht 
 

A) Koaiplaats in de buurschap Kolkhuzen; vanaf begin 1800 verscheidene voorouders gewoond. 
B) Boerderij “Olbrandsweeren”; Hier hebben Ytzen Hettes en Saakje Jennes eerst geboerd.  
C) Bartlehiem; van Bethlehem, het vrouwenklooster van de beroemde abdij Mariengaarde, onder 

Hallum 
D) Molen Victor en kerk (hof) Wanswert; 
E) Hotel-cafe-restaurant “It Posthȗs”. 

 
 



                 
               Dokkumer Ee bij Tergracht, met aan de   
              overkant de plek waar vroeger de boerderij stond 

 
1)  Hette Ytzens is geboren omstreeks 1650, de naam van zijn 
vrouw is onbekend. Zij hadden 4 kinderen, hun tweede kind, 
Ytzen is onze voorouder. De boerderij van Hette Ytsens was een 
kloostermeierij van Mariengaarde, een pachtboerderij die in 1581 
werd genationaliseerd door de Staten van Friesland. De 
voorganger van Hette was nog pachter, maar Hette kocht de 
boerderij van de Staten. 

 
Wirdserterp nabij Wanswert 

2) Ytzen Hettes en Saakje Jennes trouwden in 1707, Ytzen is 
geboren omstreeks 1680 en gestorven omstreeks 1750. Ze hebben 
eerst 13 jaar geboerd op boerderij “Olbrandsweeren” en daarna zijn ze 
in 1728 verhuisd en als pachtboer op de Wirdserterp gekomen, op de 
plaats waar nu de kop/hals/romp-boerderij “Eben Haezer” staat. Ytzen 
en Saakje hadden 5 kinderen, de middelste Jan is onze voorouder. 
Ytzen stond bekend als een redelijk  welgesteld boer. Zijn broer Tjeerd 
was zijn buurman op de boerderij “Gasthuisplaats” van het St. 
Antonijgasthuis, te Leeuwarden.                                          

                                                                                                                    Pastorie pleats nabij Wanswert      
 

3) Jan Ytzens en Baukje Lieuwes trouwden in 1747.  Jan is geboren in 
1713 en overleden omstreeks 1780. Na hun huwelijk boerden ze eerst op de 
Pastorie pleats, maar al spoedig vertrokken ze naar de veel grotere 
“Weeshuis-pleats”. De moeder van Jan Ytzens, Saakje vestigt zich later als 
weduwe op de Pastorie-pleats. Ze hebben 2 kinderen waarvan Ytzen onze 
voorouder is. 

 
      Weeshuis pleats nabij Wanswert 

4)  Ytzen Jans en Yentje Baukes Hooghiemstra trouwden in 1774. 
Ytzen Jans is geboren in 1749 en overleden in 1826. Na 9 jaar verhuizen 
zij naar Wanswert nr. 27 en weer later naar een boerenbedoening bij 
Tergracht met 1 paard, 3 koeien en 1 vaars. Het lijkt dat Ytzen en Yentje 
slecht bij kas zitten, er zijn ook diverse rechtszaken vanwege betalingen. 
Ytzen Jans neemt op 14 maart 1812, per akte officieel de naam 
Tamminga aan. Ze hebben 6 kinderen, 3 zonen gaan naar Boksum en 
Marsum waar onder Lieuwe die onze voorouder is. 
 

Lieuwe Ytzens en Janke Jentjes Schuurmans trouwden in 1811 en wonen in Boksum. Ytzen en 
Janke hebben 4 kinderen waarvan de oudste, Ytzen Lieuwes onze ‘stamvader’ is. Lieuwe is tragisch 
overleden toen hij 30 jaar oud was (dit verhaal op de familie dag), Janke overlijd op haar 86ste.  
 

A) Koaiplaats in de buurschap Kolkhuzen van begin 1800 verscheidene voorouders: Marten 
Hendriks Hellinga x Grietje Jacobus’ Viersen; Sara Martens Hellinga x Benjamin Hanses Kroodsma; 
Grietje Benjamins Kroodsma x Meile Gerrits Miedema; Dirkje Meiles Miedema x Karsjen Ytzens 
Tamminga; Meile Karsjens Tamminga x Ymkje Benjamins de Jong; * Karsjen Meiles Tamminga. 
 

B)  Boerderij “Olbrandsweeren”: Hier hebben Ytzen Hettes en Saakje Jennes eerst geboerd 
tot 1720. De boerderij heet tegenwoordig in de volksmond Holbrandsje en dat komt van 
Olbrandsweeren, later verbasterd tot Oldebrandsweeren 
                                                                                                  Molen Victor met op de achtergrond de kerk van Wanswert 

C) Molen Victor bij Wanswert, achter de Pastorie 
Plaats, werd in 1867 gebouwd voor de bemaling van 
de polder Ald Piip, als vervanging van zes kleinere 
poldermolens en drie tjaskers. In 1975 werd de 
molen eigendom van de Stichting De Fryske Mole, 
die hem twee jaar later liet restaureren. De molen 
bemaalt de Wanswerderpolder. Victor werd in 2006 
door het Wetterskip Fryslân aangewezen als 
reservegemaal in geval van wateroverlast. De 
molenaar zal ons uitleg geven over de historie en 
werking.  


