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© Foto Atse Bruin 

Easthimmerwei 23, Suderburen 
 

Suderburen is in buorskip ûnder it letter stichte Folsgeare. Yn 1700 is de noardlijke 

buorkerij, 42 pondemaat grut, yn gebrûk by Anske Thomas. De súdlike buorkerij, 

25 pondemaat grut, wurdt brûkt troch Dirk Jacobs.  Yn 1708 hawwe beide 

buorkerijen deselde eigner en brûker. Letter wurde se  gearfoege ta ien grutte 

buorkerij. 

 

 

 

Op de kaart fan Schotanus 

út 1718 steane de twa 

buorkerijen noch apart 

yntekene.  

 

 

 

 

  

 

Taeke Jans Westendorp is op 4 july 1797 berne yn Piaam. Hy trout yn 1819 mei 

Marijke Sibbles van der Werf. Nei harren houlik hiere hja de buorkerij op  
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Suderburen fan Lambertus de Haan en Eeltje de Hengst. Hjir wurdt yn 1820 zoon 

Jan berne en yn 1823 Sible Taekes.  

 

Begjin febrewaris 1825 stekt der in swiere noardwesterstoarm mei orkaankrêft 

op, dy’t, kombinearre mei springtij, it wetter yn de Sudersee heech opswypket 

tsjin de Fryske kust. Fan 3 op 4 febrewaris brekke de seediken troch en al gau 

streamt it wetter troch de strjitten fan de Lemmer. Op sneon 5 febrewaris, nei in 

dyktrochbraak by Warkum, stiet de polder by It Heidenskip ûnder wetter. Taeke 

Jans hat noch gjin idee wat der him likernôch 20 kilometer fierderop ôfspilet. Op 

snein 6 febrewaris leit hy noch te sliepen as de arbeider by syn bêd komt. Hy 

fertelt dat hja meihelpe moatte om de Himdyk te bestevigjen om’t de seediken 

troch brutsen binne. Hy skriuwt yn syn deiboek: Ik wou niet, maar moest eindelijk 

gelooven, want toen ik op kwam en uithuis gong toen zag ik van verre meedere 

menschen op den Dijk arbeiden en arbeiders met hun werktuigen erheen trekken 

en eindelijk stuurde ik mijn arbeider er ook heen””. Hy is lykwols noch net ûnder de 

yndruk, want hy giet mei syn frou earst noch nei de R.K.-tsjerke yn Boalsert.  Op 

de weromwei heart hy lykwols fan meardere minsken dat it mienens is. Hy bringt 

syn frou, dy’t swier is, nei har âlden yn Snits. Hy leit in needfoarrie iten oan op’e 

souder.  

 

 

 
afbylding kolleksje Zuiderzeemuseum 

 

 

 

 

 

It ûnderstrûpte lân is blau 

kleure. 

 

 

 

 

In part fan it fee wurdt nei Snits ta dreaun. Dêrnei lizze hja in dykje om de 

buorkerij hinne. It dykje is net sterk genôch en it lêste fee moat ek yn feiligens 

brocht wurde. Op 11 febrewaris is it wetter wer safier sakke dat hja it fee mei in  
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boat werom bringe nei de buorkerij. De trettjinde wol Taeke Jans wer nei tsjerke 

ta, mar de boat is fol. Hy giet dêrom mei syn hynder. It bist moat sa út en troch 

noch oant de búk troch it wetter rinne. Dêrnei sakket it peil geandewei en kinne 

hja de skea opnimme.  

 

Marijke kriget yn oktober 1825 in soan dy’t Taeke Taekes neamd wurdt. In direkt 

gefolch fan de oerstreaming is in grutte útbraak fan syktes. Taeke Taekes wurdt 

siik en ferstjert yn oktober 1826, ien jier âld. Marijke kriget yn desimber 1826  in 

jonge dy’t wer Taeke neamd wurdt. Marijke Sibles van der Werf ferstjert op 5 

novimber 1828 op 29-jierrige leeftyd. De buorlju Klaas Feddes Breeuwsma en 

Gorrit Pieters van der Goot fan Walmastate dogge oanjêfte fan har ferstjerren.  

 

Sible Taekes Westendorp, de twadde soan fan Taeke Jans en Marijke Sibles van 

der Werf, is ien fan de haadpersoanen yn it boek “De Oerpolder” van Hylke 

Speerstra. Hjiryn wurdt syn libben beskreaun mei syn frou Margaretha Tjebbes 

Hettinga út Nijlân op de buorkerij Groot Welgelegen yn It Heidenskip.    

 

 

 

De kopromppleats stiet noch op 

dizze kaart fan 1832  .  

 

 

 

 
                                                Kadaster kaart 1832 

 

 

 

Yn 1831/1832 wurdt der troch de eigners in nije pleats delsetten. De âlde  

kopromppleats wurdt ferfongen troch in grutte stjelp pleats. Wannear’t Taeke 

Westendorp op’e nij trout op 5 maart 1832 mei Sipkie Jarigs Meyer, 

kastleinsdochter fan herberch ‘het Hoogehuis’ út Snits, begjinne hja op in nije 

pleats. Twa moanne nei it houlik wurdt Geertruida berne en yn 1833 folget 

Dominicus. De hierpriis fan de nije pleats leit in stik heger as dy fan de âlde. Taeke  
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Jans beslút te ferhúzjen. De húshâlding giet nei Eksmoarre dêr’t yn 1836 Juliana 

Maria berne wurdt.  

 

De eigners pleatse op 10-10- 1834 yn de LC de neikommende advertinsje:   

Bij besloten briefjes TE HUUR Eene ZATHE en LANDEN met Nieuwe SCHUUR en 

HUIZINGE enz. gelegen te Folsgare gekwoteerd no 2, groot ruim drie en dertig 

bunder, alle Greidlanden voor den tijd van 5 of 7 jaren ter keuze van de 

Verhuurders; thans door Taeke J Westendorp en Vrouw bewoond en gebruikt tot St 

Petri en Mei 1835 

 

LC 17-04-1835:  

VOORNAAM BOEREBOELGOED: De Notaris F. IJ. de BOER te Makkum en A. W. 

NAUTA te IJlst zullen door het Ministerie van laatstgenoemden Maandag den 4 

Mei 1835 des morgens ten 9 ure ten huize van Taeke Jans Westendorp, Boer te  

Folsgare, in het openbaar by boelgoed en tegen gereede betaling presenteren te 

verkoopen 40 Stuks puik best HOORNVEE voor het meerendeel blessen en 

witkoppen , zeer geschikt voor den handel naar Holland , bestaande in 21 melke en 

kalve Koeien , 2 vare dito, 12 Rieren,  5 Hokkelingen alsmede 7 a 8 Suipkalveren, 11 

Biggen en een Hiemdog 

Wijders een beste Kapwagen met raam en dissel, eene Chais, 3 Hooiwagens, 2 

Aardkarren 1 Kaaspers, 1 Kaasvat, 1 Koeltrog, 1 groote Brokade, 1 Schapenrib ,1 

Landrol, 10 koperen Meikaden, 6 houten Emmers, Harken Vorken en verdere 

Boeregereedschsppen. 

Alsmede nog 9 Bedden met hun toebehooren en enige Meubelen waaronder 1 

Mangel en 2 Tafels 

NB Op het Hornleger noch in de Schuur of Boerenhuizing In dezen zullen 

Koekdissen Koekblokken noch Tapperijen worden toegelaten. 

Der komme wol gadingmakkers foar de buorkerij mar de hege hierpriis skrikt nije 

bewenners ôf.   

 

De eigners beslute de buorkerij sels te behearen oant 1839. Dêrnei wurdt de 

buorkerij foar in wat legere hierpriis ferhierd oan Hessel Rintjes Boschma. Hy is in 

soan fan Rintje Jans Boschma en Trijntje van der Meer. Hessel Rintjes trout yn 

1839 mei Bottje Meinderts Wynia út Tzjom. Op Suderburen wurde Rintje 1840, 

Akke 1842 ferstoarn 1843, Meindert 1844 ferstoarn 1850, Akke 1847 en Hilbrand 

1850 berne.   
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Dêrnei ferhuzet de húshâlding Boschma nei Tsjaerddyk 31 dêr’t se de buorkerij 

keapje fan Gerrit Feikes van der Meer dy’t yn 1850 ferstoarn is.  

 

Wannear’t de erven fan famylje de Haan en Rooswinkel de buorkerij yn 1850 

ferkeapje wolle, is de namme Suderburen yn de folksmûle Suurburen wurden. 

Letter wurdt de buorkerij ek Suraburen neamd.  

Yn de LC van novimber 1850 stiet de buorkerij as neikommend beskreaun:  

Eene uitmuntend vruchtbare en welgelegene ZATHE en LANDEN met hechte en 

sterke STELPHUIZINGE geq. No 2 SCHUUR, VARKENSHOK, HIEMINGE, HOVINGE, 

WATERMOLEN, BOOMEN en PLANTAGIE c a, staande en gelegen op Suurburen, 

onder Folsgare Kadaster gemeente Nieuwland sectie C no 18, 19, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 419 en sectie A no 372 en 461 (it Werp) 

Grootte 32 bunder 23 roeden en 44 ellen. Sectie C nog no. 20 20a 21 21a 20b en 

21b groot een bunder 61 roeden en 70 ellen. Verhuurd aan Hessel Rintjes Boschma 

en Vrouw tot St Petri den 12 Mei 1852 en alsdan vrij te aanvaarden.  

 

Sipke Gabes Kooistra, troud mei Yke Ruurds Abma fan Scheender state, wurdt de 

nije eigner fan de buorkerij. Hy moat nei taksaasje lykwols û.o. oernimme fan de 

hierder: de karnmolen, de grootte buthuiszolder, de melkkoelderij, de borden in de 

molkenkelder, de kippenterminal, de losse zolder en borden in het vuurhok, het 

varkenshok met steigerhout, en het hek met palen, leggers, pomp van de 

uitreeddam aan de hieminge.  Verder nog vier graven aan de zuidkant van de kerk 

op de hoek van het pad naar de hoofddeur, de vier zuidelijkste van de acht naast 

elkaar gelegen graven.  

It lân by de pleats rint fan de Mieddyk ôf lâns de Folsgeasteropfeart oant de Ald 

Rien.  It is in gebiet mei in ryk histoarysk ferline dêr’t foar de begjin fan de 

jiertelling al in pleats op in feanterp oan de Ald Rien stiet.  

Acht iuwen letter leit tusken de Ald Rien en de hjoeddeiske pleats Suderburen de 

Doeijingen terp. It gebiet súdlik dêrfan wurdt de Gerbahem neamd.  

It lân noardlik fan de Ald Rien wie noch net egalisearre, mar is trochsnien mei 

djippe slinken. Dit part kriget de namme “wyldebisten lân” en is allinne gaadlik om 

der jongfee weidzje te litten. De bemealling fan de polder waard dien mei in mole, 

letter een tsjasker, dy’t op in stikje grûn by de Smous Polle stie.  
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                                          kaartsje Eekhoff 

 

Rinke Douwes Reitsma út Skraard trout op 28 maaie 1853 mei Rinske Sipkes 

Kooistra. Na harren trouwen wurde hja boer en boerinne op Suderburen. Hjir 

wurden Yke 1855, Janke 1856 ( ferstoarn 1862), Liesbert 1858, Hinke 1861, Janke 

1863 (ferstoarn 1864), Janke 1865 (ferstoarn 1865), Douwe 1867, Janke 1870, 

Sipke 1874 en Hiltje 1876 berne.  

 

Begjin 1867 is der in oanbesteging foar in grutte ferbouwing fan de pleats. Dit 

wurdt koördinearre troch timmerman Pieter Willems Twijnstra út it doarp. Wat 

der ferboud wurdt, wurdt net neamd. 

 

Aldste soan Douwe Rinkes Reitsma trout yn 1891 mei Elizabeth Zandstra út Jutryp. 

Hja is de dochter fan Meije Zandstra en Cornelia Bremer. Douwe is de bedoelde 

opfolger fan Rinke Douwes Reitsma. Hy wurdt earst boer yn Drylts. Hjir wurde 

Rinke 1893, Cornelia 1896, Meije 1898 en Sipke yn 1901 berne.  

Nei it ferstjerren fan Yke Ruurds Abma erft dochter Rinske Sipkes Kooistra de 

pleats mei 5 bunder lân derby.  

Wannear’t Rinske Sipkes Kooistra yn 1897 op 64-jierrige leeftyd ferstjert, buorket 

Rinke Douwes Reitsma noch troch oant 1902. Dan ferhuzet de âld boer nei Drylts.   
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Douwe Reitsma en Elizabeth Zandstra wenje dan mei harren bern op Suderburen 

oant 1923. Dan komme soan  Meije Douwes Reitsma en Geertje Foppes op de 

buorkerij.  

 

Douwe Rinkes Reitsma en  

Elizabeth Zandstra  

 

 

 

foto Fries Landbouwblad 

 

 

Meije Douwes Reitsma en Geertje Foppes krije twa dochters, Hiltje 1925 en 

Elisabeth 1933. Hiltje Meijes trout yn 1951 mei Cornelis Attema en Elisabeth 

Meijes yn 1961 mei Klaas Jelles Abma.  

 

Hiltje en Cornelis Attema komme yn 1961 mei harren trije bern Geertje, Ytje Hinke 

en Jisk op Suderburen. 

Der is no wer in grutte ferbouwing. Nêst de stjelp pleats wurdt in kowestâl boud. 

De molkkelder makket plak foar in nije wenkeamer.  

 

 

 

foto Fries Landbouwblad (nei de ferbouwing) 

 

 

 

 

Efter de pleats komt in nij lisboksbûthús. Jisk en syn frou Gretha komme yn 1981 

op de buorkerij. Hja hawwe in modern boerebedriuw. Jisk is boer yn ieren en  
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sinen, mar hat wat tsjin de nije regeljouwing fan de oerheid. Hja krije trije bern: 

Cor, Jannie en Hilde. Der is net in opfolger en yn 2005 nimme hja it beslút om de 

buorkerij te ferkeapjen. 

 

 

 

 

 

foto Atse Bruin 

 

Jan Tinus Greydanus en Maaike 

Greydanus-Hoekstra komme 

op de buorkerij. Jan Tinus 

begjint mei in stalling foar 

hynders. Der komt dêrom in 

nije loads by de pleats en letter 

noch in binnenbak.  

foto Atse Bruin 

 

 

 

 

By in ferbouwing fan in keamer 

yn  2017 ûntdekt Jan Tinus 

dizze notysje fan skilder J. 

Zoethout út Folsgeare. Hy hat 

as 56 jierrige op de pleats oan 

it wurk west. 

 
                            foto Mario Grims 
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foto Atse Bruin 

Jan Tinus kin syn draai hjir net fine en beslút yn 2016 de pleats te ferkeapjen. Hy 

besiket syn lok yn Frankryk te finen.  

 

De nije eigner is de famylje Raadsveld. Yn de 

pleats is noch altiten in hynderstalling. De 

hynders hâlde ta yn de stâl, komme alle 

dagen bûten en wurde goed fersoarge. Der is 

in binnen- en in bûtenbak beskikber. 

 

 
    

                               

 

foto’s Raadsveldpaardenstalling 

Folsgare 
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foto Wytske Heida 

 

 

Wa wit komt ea de namme Suderburen werom. 

 

Disclaimer: Foar alle foto’s jildt, dat der soarchfâldich útsocht is wa’t de eigner is en is 

tastimming  frege en krigen foar it brûken yn dit finster. Finsters oer persoanen binne pleatst 

nei  weromkeppeling mei belutsenen.  Mocht der nettsjinsteande eat net korrekt wêze, 

graach de redaksje ynformearje. 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewurking en oersetting: Wytske Heida 

Foto's: Atse Bruin, Fries Landbouwblad, Raadsveld- paardenstalling Folsgare, Mario Grims, 
Wytske Heida 

Kaartsjes: Schotanus, Eekhoff, Kadaster, kolleksje Zuiderzeemuseum 

 


