
 

 

  91 

Egberts voor de richter van Bedum een huwelijkscontract. Aan bruidegomszijde wa-

ren daarbij aanwezig: Harke Alberts, volle broeder, Jan Hindriks, zwager, Anke Pie-

ters, vrouw van Hindrik Alberts, aangetrouwde zuster, Harke Alberts, sibbevoogd o-

ver Garmt Alberts, en Albert Willems als neef. Aan bruidszijde waren aanwezig: Hijke 

Egberts, volle zuster, Jacob Pieters, zwager, Jan Abels, voormond, en Jan Harms, 

sibbevoogd over de twee minderjarige kinderen van Egbert Jacobs en Grietje Abels. 

De bruid verwisselde vrij snel het tijdelijke met het eeuwige. Op 19 april 1798 maakt 

Pieter Alberts wederom een huwelijkscontact, nu met Anna Margareta Bazuin, 

waarbij blijkt dat hij drie minderjarige kinderen had uit zijn huwelijk met Willemtje 

Egberts. Op 24 september 1818 hertrouwt Pieter Alberts opnieuw, deze keer met 

Wemeltje Hindriks Mulder. Daarbij wordt vermeld dat de bruidegom weduwnaar is 

van Anna Margrietha Bazuin en zoon van Albert Jans en Anje Garmts. Pieter Alberts 

werd gedoopt te Bedum op 29 juni 1760 en overleed, als Pieter Alberts Zijlma, op 85-

jarige leeftijd te Bedum op 27 maart 1846.  

 
 

 

Landgebruikers te Scheemda (1598) 

door R.H. Alma 

 

Navolgend lijstje geeft, zonder enige toelichting, een overzicht van landgebruikers te 

Scheemda met het door hen gebruikte aantal deimten1. Omdat er ook aantallen voeten 

achter staan, betreft het vermoedelijk een dijkrol, waarbij het landgebruik is omge-

slagen naar het onderhoud van een stuk dijk, afgerond op drietallen voeten. Of het een 

ongeveer 5 meter lang dijkje betreft of een langere dijk, waarvan slechts de onder-

houdsplichtigen te Scheemda overgeleverd zijn, blijkt niet uit het overzicht. 

Register van Schembder ackertaell, soe in anno 1598 van die tsamptliche carspellui-

den is gemaeckt 

Hayo Wypkens ............. 6½ deimet 3 voet mit de 4 breen ..... 12½ deimeten 6 voeten 

Tyapko Epkens ............. 13 deimet 6 voet Renger Poppens ............ 9 deimeten 6 voeten 

Hemmo Eltiens ............ 7¼ deimet 3 voett Epko Nantkens ......... 12½ deimeten 3 voeten 

Bolo Bolens beide   Des pastoers herdt mit 

herden t’samen .... 27 deimeten 6 voeten de breen ende mollen- 

Tammo Luppens ........ 14 demeten 6 voeten vehne t’samen ..... 19¼ deimeten 6 voett 

Hittie Phebens ....... 10½ deimeten 6 voeten Aeilt Muller .................. 3 deimeten — 

Eylert Luitiens ......... 7¼ deimeten 3 voeten Omeke Albertz mit een 

Hayo Epkens ............ 13 deimeten 6 voeten deimet uth de breen ...... 6 deimet 3 voeten 

Ubko Herens ......... 17½ deimeten 12 voeten Hubert Koester ................. 8 deimet 3 voeten 

Focko Mennens beide   Lutien Schomacker ....... 2 deimeten — 

herden t’samen . 16½ deimeten 6 voeten Epko Nantkens wester- 

Tyacko Wibkens ....... 20 deimeten 6 voeten hert mit lutke arve ..... 8¼ deimet 6 voeten 

                                                      
1 Hs. in quarto, inv.nr. 133, fol. 30r-31v. 
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Hitye Wibkens herdt .....................   Tiapko Epkens garlandt . 1½ deimet — 


