
Drie generaties Hibma en hun boerderij in
de Kleine Bouwhoek
Peter van der Meer

De ligging van het land van de Hibma 's, ingetekend op de Eekhoffkaart van Franekeradeel.
Het' noordelijke complex w~s het eigendom van de familie. Het overige werd bifgepacht'

Boerenboekhoudingen zijn belangrijke bronnen voor de sociale en economi
sche geschiedenis. Hoe vollediger ze zijn, des te beter stellen ze ons in staat
brokjes van de landbouwgeschiedenis uit vorige eeuwen te reconstrueren.
Op dit moment zijn meer dan 120 van dergelijke boekhoudingen bekend.
Boekhoudingen van vóór 1760 zijn zeldzaam, laat staanals ze een langere
periode beslaan. Dat is het geval met het schrijfboek van de familie Hibma,
dat aaneengesloten de periode 1698-1824 bestrijkt. Over enkele maanden
verschijnt het bij de Fryske Akademy. Een impressie.

.=eigendom
_~ gepacht (1742-176

bevat een kroniek van 33 pagina's, even,.
eens dubbel beschreven. De tekst is in
het Nederlands geschreven, hier en
daar gelardeerd met Friese woorden en
uitdrukkingen.
Spahr van der Hoek gebruikte gegevens
uit het schrijfboek voor zijn Geschiede
nis van de Friese lnndbouw uit 1952,
maar gaf aan dat het als vermist werd
beschouwd. Hij had gebruik gemaakt
van aantekeningen die Obe Postma er
eerder van had gemaakt. Naderhand
dook het handschrift op in de Provin
ciale Bibliotheek en uiteindelijk werd
het overgebracht naar het Ryksargyf.
Het schrijfboek werd bijgehouden door
drie generaties van de familie Hibma.
Jan Wijhes (1672-1733) kocht op 1 mei
1697 voor veertien stuivers een schrijf
boek om daarin voortaan van jaar tot
jaar te noteren wat de belangrijkste
ontvangsten en uitgaven waren van zijn
boerenbedrijf. Hij was toen nog boer op

Veertien stuivers
De boekhouding wordt bewaard in het
Ryksargyf in Friesland te Leeuwarden.
Het ingebonden boek met leren kaft is
20 cm hoog en 15 cm breed. Het hand
schrift bestaat feitelijk uit twee delen: het
eerste deel omvat 95 dubbel beschreven
pagina's boekhouding, het tweede deel

Achhuner Noorderpolder. De Hibma's
huurden soms 'ook land bij, zoals van
1748 tot 1760, toen een nabijgelegen
boerderij op Sopsum werd gepacht.

Drie generaties
Zowel hier als in het buitenland beslaat
een boerenboekhouding doorgaans
niet meer dan één generatie. Maar deze
schriftelijke nalatenschap van de fami
lie Hibma schetst ons één en een kwart
eeuw bedrijfsgeschiedenis van een
gemengd landbouwbedrijf. In die tijd
hebben drie generaties Hibma het
bedrijf met wisselend succes geleid.
Het eerste deel heeft vooral betrekking.
op het eigen bedrijf en geeft veel
informatie over de bedrijfsvoering, het
financieel beheer, de opbrengsten en
de arbeidslonen op het bedrijf. Het
tweede deel heeft de vorm van een
kroniek, waarin tevens uitgebreid aan
dacht wordt geschonken aan zaken bui
ten het eigen bedrijf. Het bevat onder
meer interessante informatie over de
familie Hibma zelf en andere weder
waardigheden. Wijbe Jans doet bijvoor
beeld verslag van het pachtersoproer
in 1748 en van het redden van een
kind van de verdrinkingsdood. De uit
gave is tenslotte ook voor genealogen
van belang, vanwege de namen van de
knechts en meiden (die in een bijlage
zijn verwerkt). De boerderij van de
Hibma's lag in de buurschap Sopsum
onder Achluril (Franekeradeel) op een
uitloper van de Kleine Bouwhoek van
Wonseradeel. De terp Sopsum zelf ligt
op de grens van kalkrijke lichte klei in
het noorden en zware, kalkanne knip
klei ten zuiden ervan. Volgens de flor
eencohieren behoorde in totaal 84
pondemaat (30 hectare) land aan het
bedrijf. Met behulp van de prekada
strale atlas van Fljentsjer en Frjentsjer
teradiel was het mogelijk het grondbe
zit van de Hibma's in kaart te brengen.
Het staat op het bijgaande kaartfrag
ment afgebeeld en lag in de latere
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Sopsum, anno 1999. De boerderij van de Hibma's bevond zich op de plek tussen beide 'Pleat
sen', hier gefotografeerd vanuit het oosten (foto: Klazien Schroor)
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taal twintig en het derde kwartaal zelfs
28 dagen. Kennelijk was zoon Wijbe niet
in de wieg gelegd voor schoenmaker.
Als boer deed hij het bepaald beter. Na
het overlijden van zijn moeder zette
hij het bedrijf op energieke wijze voort.
In het Quotisatiekohiervan 1749 werd
Wijbe Jans aangeduid als 'een zeer wel
gesteld eygenerfde boer' en aangesla
gen voor 95 caroliguldens, 15 stuivers,
4 penningen. Hij behoorde daarmee
tot de welgestelden van Achlum.
In Franekeradeel werd 46 % van de
boeren aangeslag~nvoor 50 cg of meer;
bij de niet-boeren behoorde slechts 8
% tot deze hoogste klasse. WijbeJans
was één van de 'dorpsgecommitteerden'
die het Quotisatiekohier van Franekera
deel op 4 september 1749 onderteken
den. Ook de speciekohieren uit de
periode dat de tweede boerderij werd
gepacht laten zien dat Wijbe Jans tot
de hoogstaangeslagenen van Achlum

In mei 1717 werd WijbeJans bij de
plaatselijke schoenmaker in Achlum
uitbesteed. Dit was blijkbaar geen groot
succes, want in het eerste kwartaal ver
zuimde hij tien dagen, het tweede kwar-

.-

Pagina uit het schrijfboek met aantekeningen van Jan Wijbes Hibma over de opbrengst van
het gevJas ('t Noot) en de runderen in de jaren 1761-1763

Liemterp ten noordoosten van Menal
dum. In het vOOIjaar van 1702 aanvaard
de hij het bedrijf te Sopsum. De gebou
wen nam hij over tegen taxatiewaarde.
Ze werden de eerstvolgende jaren gron
dig verbouwd: in 1703 het voorhuis en
in 1704 de schuur. Vanaf dat moment
kreKen zijn boekhoudkundige aante
keningen ook een meer structureel
karakter.

Welgestelde eigenerfde
Jan Wijbes overleed op 3 maart 1733.
Voor zijn begrafenis en het rouwbetoon,
zo leert ons het schrijfboek, werd in
totaal meer dan 78 gulden uitgegeven.
De timmerman ontving daarvan 18
gulden voor het maken van de kist. In
totaal waren er 160 gasten. Zij gebruik
ten 2 halfkan brandewijn (voor 50 stui
vers) en een vat bier (5 caroliguldens).
Voor de begrafenis van zijn weduwe
Sijtske Gerbens in 1741 werd 'slechts'
47 gulden uitgegeven, hoewel daarbij
op 200 gasten gerekend was. De zoon
van]anWijbes, Wijbe]ans (1703-1775)
nam de zorg voor het schrijfboek over.
De familie had er aanvankelijk niet op
gerekend dat hij het boerenbedrijf zou
kunnen overnemen. Op jonge leeftijd
(in 1704) werd Wijbe]ans namelijk
ernstig ziek Zijn vader schreef: 'Den
17 juli is ons Wijbbe Jans wat sijck
geworden en alsoo hij een weijnigh
sick waer, moet hij inwendigh termijn
[=stuipen] gehadt hebbe, dewijl hij de
vrijdaghs noch konde ga.en en de saa
terdaghs waer sijn een beentie slap, ja
sonder krachten.' Enkele jaren lang
werden tal van chirurgijns en dokters
geraadpleegd, tot in Groningen toe.
Jan Wijbes hield nauwgezet bij wat de
kosten waren, maar vermeldde niet of
de behandelingen van de kinderver
lamming ook resultaat hadden.



De terp Sopsum waarop de Hibma'5 in de achttiende eeuw hun landbouwbedrijfuitoefenden
(foto: Klazien Schroor)
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behoorde. Doorgaans had hij inde pe
riode van 1748 tot 1761 ook het groot~

ste"areaal bezaaid land van het dorp.

De Achlum van 1811
Hij werd op het bedrijf opgevolgd door
zijn zoon Jan Wijbes Hibma (1756-1789).
Na zijn overlijden was zijn weduwe Anlje
Sijbouts 'schriexerse deses boek'. In
1811 was zij één van de 39 personen die
toetraden tot de dat jaar opgerichte
Assurantie-Maatschappij "Achlum". Zij
verzekerde de schuur en het binnen-
huis voor f 3600 en het 'reeuw' (land
bouwwerktuigen) plus inboedel voor
een bedrag van f 1500. In 1819 behoor
de zij als 'de weduwe van Jan Wiebes
Hibma' nog steeds tot de deelnemers
in de Onderlinge Bran:d-Assurantie
Societeit. Ze overleed op II oktober
1824 op 69jarige leeftijd, hetgeen in
het boek wordt vermeld door haar
schoonzoon Frans Popes Winia.
Met deze aantekening eindigt het
schrijfboek. Op 20 oktober 1825, ruim
een jaar na de dood van An1je Sijbouts
Hibma, werden de boerderij en het
land door de erfgenamen verkocht.
Na meer dan honderd jaar was het
landbouwbedrijf niet meer in handen
van de familie Hibma. Blijkbaar was
niet één van de erfgenamen in staat om
de overige erfgenamen uit te kopen.
Daar kwam nog bij dat de boerderij
niet vrij van grote schulden was.

Vragen
De meest intrigerende vraag in deze
bedrijfsgeschiedenis is dan ook, hoe
het mogelijk was dat de familie in de
slechte jaren aan het eind van de zeven
tiende eeuw - de startperiode van het
bedrijf - zo goed heeft 'geboerd' en
dat het in een periode van economi
sche bloei ten onder is gegaan. Waren
daarbij persoonlijke omstandigheden

van doorslaggev~ndeaard? Kennelijk
was de grondvester van het familiebe
drijf,Jan Wijbes, een man die het boe
renvak verstond. Ook zijn zoon Wijbe
Jans opereerde, zoals we zagen, succes
vol. De economische omstandigheden
waren toen niet al te gunstig en het
bedrijf werd regehnatig getroffen door
de veepest. Wijbe Jans en zijn vrouw
investeerden echter veel in de verbou
wing van de bedrijfsgebouwen en
pachtten er op een gegeven moment
zelfs een boerderij bij. Ofwas dat laat
ste nu juist de sleutel tot hun succes?
De vraag kan worden gesteld of de
plotselinge dood in 1789 van de derde
in de rij, Jan Wijbes Hibma, het begin
van een periode van verval inleidde?
Was zijn weduwe niet in staat om goed
leiding te geven aan het bedrijf? Een
antwoord op de laatste vraag- valt
moeilijk te geven, omdat zij in het
schrijfboek geen melding meer maak
te van de opbrengsten. Onduidelijk
blijft overigens ook waarom zij tijdens
haar leven niet werd opgevolgd door
haar oudste zoon WijbeJans Hibma?
Was deze niet capabel genoeg om het
bedrijfvoort te zetten? En waarom
schreef niet hij, maar schoonzoon
Frans Popes Wijnia de afsluitende zin
nen in het schrijfboek? Was er soms
ruzie in de familie? Op deze vragen
kon helaas geen antwoord worden
gegeven. Het schrijfboek geeft geen
aanwijzingen in die richting en verde
re gegevens ontbreken.

Bedrijfsresultaten
De aard van het bedrijf veranderde na
de verhuizing naar het gemengd bedrijf
in Sopsum. De productie van zuivel
produkten werd minder belangrijk.
Werd voor die tijd nog regelmatig mel
ding gemaakt van geleverde hoeveel
heden kaas en boter, nadien gebeurde

dat slechts incidenteel en werd de ver
koop van granen en peulvruchten de
VOornaamste bron van inkomsten. De
verschillende gewassen die verbouwd
werden waren: tarwe, haver, rogge, gerst
(vaak ook wintergerst), grauwe 'orten'
(kapucijners), verschillende Soorten
bonen (terpbonen, tuin- of grote bonen)
en tenslotte griemank (een mengsel
van erwten en bonen, dat als veevoer
diende). Zeer incidenteel werd ook
koolzaad verbouwd.
Het grondgebruik en het areaal van het
bedrijf zijn aan de hand van de op
brengsten en de mededelingen daar
over in het boek goed te reconstrueren.
Zoals gezegd besloeg het bijbehorende
grondbezit in totaal 84 pondemaat (31
hectare). Gedurende een aantal jaren
werd melding gemaakt van de hoeveel
heid grond die werd gebruikt. In het
algemeen was er in de periode van
1721 tot 1777 gemiddeld zo'n 29 pon
demaat land (11 hectare) in gebruik
als bouwland.- Dat zou in principe be
tekenen dat de resterende 55 ponde
maat (20 hectare) als weiland zou heb
ben gediend. 1n 1721 en 1724 was 38
pondemaat (14 hectare) in gebruik als
bouwland, maar-in 1742 was er slechts
20 pondemaat (7 hectare) bouwland.
In 1729 werd bijvoorbeeld 34 %, ofwel
10 pondemaat, voor de verbouw van
tarwe bestemd; 8 pondemaat of 27 %
voor peulvruchten, _7 pondemaat ofte
w,el 24 % voor gerst en 41

/ 2 pondemaat
of 15 % voor haver.
De VOOInaamste inkomstenbron vonn
den de opbrengsten uit de verkoop
van landbouwprodukten, granen als
tarwe, haver en gerst voorop. De
graanprodukten, maar ook vlees en af
en toe kaas, werden in de buurt ver
kocht. Deels verkocht men aan lokale
middenstanders en handelaren (zoals
bakkers en graankopers) en anderzijds
aan familie en aan particulieren.

Golven van veepest
Zoals gezegd waren de inkomsten uit
de veeteelt minder belangrijk. De om
vang van de veestapel wordt een aantal
keren venneld: in 1719 16 stuks vee, in
1745 24 stuks vee en in 1756 26 stuks
vee. Belangrijk zijn de passages die
gaan over de gevreesde veepest die in
de achttiende eeuw ongenadig huis
hield. Met korte onderbrekingen heer
ste de rundveepest in Friesland gedu
rende een drietal perioden: 1713-1719,
1744-1767 en van 1768-1786. Ook het
bedrijf van de Hibma's ontkwam niet
aan de veeziekte. Op 2 januari 1719



noteerde Jan Wijbes: 'In dit ons dorp
Achlum sijn wel 9 of 10, die haer ge
heele hoornvee hebben verlooren. Ja,
eenige komen se voor de tweedemael,
ja de darde te verliesen en oock eenige
tot noch toe geheel vrij, waeronder wij
sijn, de Heere sij gelooft en gedanckt.'
Zijn bedrijf was toen nog niet getrof
fen, maar dat zou niet lang meer duren.
Korte tijd later moet hij ongetwijfeld
met pijn in zijn hart hebben opge
schreven. '1719 hebben wij. se verloor
en ontrent Alderheijligen: van 16 maer
3 overhouden, soa 13- verlooren. Twee
rieren en een oude koe overhouden.'
Ook bij volgende gelegenheden werd
duidelijk welk een ramp de veepest
was. In 1745 verloor men achttien
stuks vee, vier jaar later zestien beesten
en in 1760 nog eens dertien stuks.

Personeel
In principe was het personeèl van mei
tot mei in dienst. Meestal 3 á 4 personen;
grootfeint of eerste knecht, de jongfeint
ook weljonge of tweede knecht ge~
noemd, de grootmeid en kleine meid.
De lonen werden aan het eind van het
bedrijfSjaar, op 12 mei ('älde maaie'),
verrekend. In sommige gevallen werden
voor speciale uitgaven of gelegenheden,
bijvoorbeeld een ker:rn.is of-jaarmarkt in
de"buurt, kleine bedragen voorgescho
ten. Het salaris hing niet alleen af van
de functie, maar ook van de ervaring.
Zo kreeg de eerste knecht DurkJeltes
in zijn eerste jaar (1717) 55 gulden;
het tweede jaar ontving hij 66 gulden.
Naast een geldbedrag werd het perso
neel ook in natura uitbetaald; zoals bij
voorbeeld een paar schoenen, maar ook
voor het schoenlappen, kledingstukken,
wanten, sokken, schort, lapgaren of
spelden ging de beurs open. De meeste
werknemers bleven maar een paar jaar,
een enkele uitzondering daargelaten.

Roddel en achterklap
Vele persoonlijke zaken maken het
handschrift interessant. Zo lezen we
daaruit, dat de Hibma's doopsgezind
waren en zich nauw betrokken voeldeJl
bij de lokale geloofsgemeenschap.
Regelmatig werd geld geschonken aan
de doopsgezinde gemeente, eerst te
Menaldum en later aan de gemeente
te Franeker. Zij behoorden daar tot de
'Oude Vlamingen', die zich in 1586
hadden afgescheiden en hun bijeen
komsten hielden in de Schoolsteeg.
Jan Wijbes en Wijbe Jans trouwden
opvallend genoeg tweemaal: in de
doopsgezinde zowel als in de 'gerever
meerde' kerk. Wijbe Jans was tevens
doopsgezind voorganger te Franeker.
Ontroerend is het stichtelijk woord dat
Wijbe Jans ter gelegenheidvan.zijn
huwelijk met Trijn1je]ans in 1745
neerschreef. Het was geen gewoon
huwelijk. De bruid was twintig jaar jón
ger dan haar echtgenoot en had voor
dien dertien jaar als meid op'het
bedrijf gewerkt. Zij kregèn drie kinde
ren, twee dochters en een zoon. Als
om zich te verdedigen tegen de roddel
en achterklap die dit ongewone huwe
lijk kennelijk zou oproepen, dichtte
Wijhe J ans de volgende regels:

Veel achten 't niet bequaam om wel
te kunnen paaren
Te treeden in de echt, dus ongelijk
vanjaaren,
Maar daar de vreese Gods beheerscht
een rein gemoet
Daar maakt de liefd' en vreed' het
houwelijk nog soet.
Dus ongelijk in Uefd' en vree, ik seg
veel beeter ist,
Als van gelijke jaaren mee en dan
met veele twist.

De muzikale Gouver-

nante

De Stichting Nassau en Friesland orga
niseert op 11 november aanstaande
een lezing ditmaal verzorgd door haar
voorzitter, de heer Bearn Bilker, met
als onderwerp: Carolina, Prinses van
Oranje-Nassau, Fürstin von Nassau
Weilburg, ae muzikale Gouvernante.

Prinses Carolina (1743-1787) werd in
Leeuwarden geboren in het Stadhouder
lijk Hof. Ze was erg-muzikaal, ze zong
voortreffelijk en speelde clavecimbel.
Na de dood van haar grootmoeder,
prinses Maria Louise (Marijke Meu)
werd ze zelfs een jaar lang Gouvernante
van Friesland. Tot tweemaal toe nodig
de zij de jonge Wolfgang Amadeus
Mozart uit aan haar hof.' Deze droeg
muziek aan haar en aan haar broer,
stadhouder Willem V, op.

De correspondentie die Carolina haar
leven lang verzorgde geeft een helder
inzicht in haar karakter: een boeiende
persoonlijkheid die haar leven in
dienst stelde van haar gezin, haar fami
lie en vooral van de muziek.

Tijdens -deze Nassaulezing zal muziek
ten gehore worden gebracht van de
componist Mozart, die tijdens zijn perio
de in Nederland gecomponeerd werd.

De lezing vindt plaats in de Waalse
Kerk, Grote Kerkstraat te Leeuwarden.
Aanvang 20.00 um.
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Een deel van de landerijen van de Hibma 's lag in de bocht van de Slachtedijk. Bij het
geboomte rechts lag de nabije buurschap Kie (joto: Klazien SchroOT)


