
Verzoekschrift van de ingezetenen van Rauwerderhem aan het provinciaal 

bestuur om toestemming voor de bouw van een huis op de landerijen van het 

leen; 1796  

Aan de repraesentanten des Vrieschen volks te Leeuwarden.  

Gegevewen met verschuldigde eerbied te kennen de ingezetenen van het district 

Rauwerderhem dat aldaar in het dorp Poppingawier word een zeker Leen Albardaleen 

genaamd, waarvan de eigenaars onbekend en niet te vinden zijn, bestaande dit leen meede 

in een plakje grond of hieminge, thans bij Ynte Yntes en Age Harmens in gebruik. Welk 

plakje grond zeer geschikt en geleegen is dat daar op een huis gebouwd kan worden, te 

meer omdat gedagte huurders er niets tegen hebben, alsoo het zelve geheel buiten haar 

nadeel kan geschieden en vermits Bouwe Oepts, die een braaf, eerlijk en oppasgend 

persoon, hups van leven, handel en wandel is, en een huisgesin met negen kinder besit, die 

op aanstaande Maij nog zonder huis of verblijf is, veroorzaakt dat hij het geweer voor 

vrijheid en de Regten van den Mensch en Burger heeft opgevat en als een braaf patriot en 

weldenkende vaderlander zijn kinders, die daartoe geschikt zijn, aanzet, en dus zijn woning 

op aanstaande Maij moet verlaaten, want Eijzinga heeft gezegd, Bouwe Oepts, zal uit mijn 

huis weg, om dat hij de wapens heeft opgevat en hem ook voor een patriot kleed, gelijk hij 

ook getoond heeft, - en het zelve verhuurd aan een andersdenkende persoon, welke bekend 

staat voor een tegenstander van de tegenwoordige regeering, die beter na de smaak van 

Eijzinga is, enkel uit spijt van brave en weldenkende patriotten, waare vaderlanders, 

beminnaars van de nieuwe Constitutie, die de zaak met eenen ongeschikte aristocraat 

Eijzinga niet kan vereffenen. 

Zoo zouden de ondergetekenden ootmoedig aan Ulieden versoeken dat aan haar mogte 

worden geaccordeert dat zij supplianten op gedagte Leen voor deese persoon met zijn swaar 

huisgezin, die maar geringe of genoegzaam geene middelen besit, een huisinge of verblijf 

mogen bouwen, het geen met een behorlijke eeuwige renthe konden beswaard worden en 

zekerlijk in het vervolg van tijd voor opgedagte Leen voordelig en waar door deesen persoon 

met zijn swaar huisgesin gered en geholpen waare; Alwaaromme wij oordelen het onsen 

schuldigen pligt te zijn deesen aan Ulieden voor te stellen met gedienstig versoek dat het 

Ulieden mogen behagen om de supplianten hun versoek goedgunstiglijk te accordeeren qua 

Faco etc.   

  

O. Ruardi, procureur-fiscaal. Leden van den Geregte Rauwerderhem: J.W. Heeringa, Tjeerd 

Jacobus, P.J. Vollema, F.O. Boersma, P. Hettes. [Ingezetenen:] Jan Harmens, Tjett Harmens, 

Sanne Willems, Dit is Tijx X Oepts gewone merk, W. Veenema dorpregter Tersool, S.A. 

Venema, Pater J. Houben, Durk Klaases, Willem Jans, Sijbbren Pijtters, Age Pijtters, Tijs 

Klaases, J.W. Heeringa, Jouke Jans Hylberda, Kor(nelis) D. Bijlsma, Dirck Jillerts, Hendrik 

Jans, Gerryt Abrams, A.C. Nijdam, D. Wopkes, F. Swarts, G.P. Vollema, Wijbe Jentjes, Tjede 

Wijebes, Age Hemkes, Jan Joekis, D. Oosterhoff, Auke Tjallings, Tjalling Aukes Junijor, 

Tjalling Aukes, Eeltie Goitsens, Ane Hiddes, Hendrik Roels, Pier Jans. 

In dorso: Request voor de Ingezeetenen van het district Rauwerderhem, 17 22/2 96.Rec. 27 

Febr. 1796.  

Bron: RAF, archief BRF nr. 553. 

 


