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) Margaretha Addinga, dochter van Jurgen Addinga en Anna Thedema. 

20 mei 1534, doop van [het kind van] Egbert Scipper. (1336) 

9 juni 1534, een eerste mis, ten huize van Claes Voile. (1333, 84) 

13 juni 1534, stadhouder [jr. Karel van Gelre] doopheffer van meister Hermans syns 

dyenres kind. (1333, 84v) 

16 aug. 1534, mijn jonker [Karel van Gelre] uitgenodigd door Eyzo Jergis voor de 

bruiloft (‘tewarscypp’). (1336) 
Eise Jarges, tr. 2

o
 1510 Rixte HerAlma, † 1516 (volgens handschriftgenealogieën). Een 

derde huwelijk is niet bekend. Wellicht is dit een huwelijk van zijn zoon Redmer Jarges 

met Alijt Eelts of van Coppen Jarges die (volgens handschriftgenealogieën in 1535) huwde 

met Eva Froma. 

19 aug. 1534, ‘gebeden van eyner genaempt Johan de Slochteren’ [voor diens 

huwelijk of de doop van diens kind?]. (1336) 

30 aug. 1534, eerste mis van heer Jacop van Kollom, vicaris in de Akerk. (1336) 

20 sept. 1534, doop van [het kind van] meyster Focko Gravemeyster. (1336) 

 

 

 

 

 

Dijkrol van Vliedorp (1542, 1568) 
 

door R.H. Alma 

 

Dit kleine extract van een dijkrol verdient de naam dijkrol eigenlijk niet. Vanwege de 

ouderdom — dijkrollen uit deze tijd zijn zeldzaam — en omdat hij goed verstopt is1, 

kan het echter geen kwaad de tekst als bladvulling hier te laten volgen. 

 

Anno 1542 is beschreven de dicken tho Vledrup 

etc. erst op de Petten 

etc. hiernae up Reckkers uthterdijck 

etc. hiernae Nyekerckster hamrich 

etc. op Egghen uthterdijck ofte Edseke Brungers begint Vledorpse hamrich 

etc. hiernae op Abele tho Westerhusen uthterdijck 

etc. up dat Hillige uthterdijck 

etc. hiernae up Krijns uthterdijck 

post tenebras spero lucem 

etc. De ouster Nyedijck begint up Johan Aylkens olde uthterdijck ,1568, spe vivo 

etc. dit sijn de dijcken in Alma hamrick 

etc. dit sijn in Ulrum hamrick 

etc. dit sijn de dijcken in Ulrum hamrick van Hou af thoe rekenen 
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F.A. Lewe, inv.nr. 619, reg. 82, R.F. 1534.17. 
1
 Hs. in folio 175d, fol. 69r. 


