Van turfschipper tot boer

Familiegeschiedenis Van der Pal
De oorsprong van de familie Van der Pal ligt in de grensstreek van Fryslân en Groningen, bij
Ureterp. Het is een streek die tot ontwikkeling kwam nadat in de tweede helft van de 17e eeuw de
Drachtster Vaart werd doorgetrokken vanaf Drachten tot voorbij Bakkeveen. Het gaf de bewoners
langs het nieuwe kanaal de gelegenheid turf af te graven en per schip af te voeren naar Drachten
en de rest van Fryslân.
Dit leverde al vrij snel ook een
grensconflict op. Drie
veenbazen uit Noorderdragten,
Arp Wijbes Reijdingh bijzitter
van Smallingerland, Fokke
Sytses en Pier Aukes doen in
juni 1718 bij het Hof van
Friesland hun beklag over een
hele rij bewoners van Ureterp,
waaronder ook een zekere
Gerrit Johannes. Deze Gerrit is
de oudst bekende Van der Pal,
hoewel die achternaam in die
tijd nog niet gebruikt werd.
Afgezien van de rechtszaak is
ook niets van hem bekend,
behalve dat zijn vrouw Jantsen
Jelckes was.
De veenbazen uit Drachten
beklaagden zich over het feit
dat de inwoners van Ureterp grietenij Opsterland - turf en
baggelaar groeven ten noorden
van het Oud Diep en daar
rooigreppels en boekweitakkers
aanlegden. Volgens de
Drachtsters hoorde het gebied
ten noorden van het Oud Diep
bij de grietenij Opsterland en
hadden de Ureterpers daar
niets te zoeken.
Er volgt een mistige twist over
waar de grens tussen de beide
grietenijen nu gezocht dient te
worden. Het Hof kan in de zaak
geen duidelijke uitspraak doen,
want het blijkt dat Groningen en
Fryslan nog aan het
onderhandelen zijn waar de
grens tussen de beide
provincies gezocht moet
worden. Met andere woorden,
het kan zijn dat het betwistte
gebied noch in Smallingerland,
noch in Opsterland ligt, maar in
Groningen.
Daardoor wordt de uitspraak
pas in juli 1724 gedaan, een
week nadat de
onderhandelingen tussen de

Ureterp langs de Vaart (Ureterpervallaat) in de eerste helft van de 20e eeuw

provincies zijn afgerond. Volgens
het Hof dienen de gedaagden –
de Ureterpers dus – zich “in't
toekomende te onthouden van 't
graeven van turff, en baggelaer,
midsgaeders van 't maecken van
boeckweijten ackers, en
reijgruppelen in der impetranten
veenen over 't soogenaemde
Oude diept in de Grietenije van
Smallingerlandt gelegen en breder
ten processe gemelt bij poene van
vijff en twintigh gouden Frijsse
rijders bij ieder der gedaagden in
cas van contraventie tegens de
Heerlijckheijt te verbeuren”.
De Uretepers laten het er niet bij
zitten, dienen een revisieverzoek
in, waarin nogmaals de oude loop
van vaarten en greppels die de
grens tussen de grietenijen
vormen, wordt betwist en een klein
jaar later – op 15 mei 1725 –
wordt het vonnis herzien. Niet in
het voordeel van de Ureterpers,
maar ook de Drachtsters worden
niet in het gelijk gesteld. Het
Salomonsoordeel van het Hof luidt
dat het betwistte gebied sinds kort
bij de provincie Fryslân hoort en
dus nog niet aan één van de twee
grietenijen toegewezen kan zijn en
dus aan de provincie toebehoort.
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Dit stukje niemandsland is dan
ook direct inzet van nieuwe
procedures, die voor in de
Provinciale Staten van Fryslân
uitgevochten worden.
Gerrit heeft dus direct gebruik
gemaakt van de aanleg van de
vaart en ook zijn zoon
Johannes Gerrits lijkt dat te
hebben gedaan: hij was
schipper en zal waarschijnlijk
als voornaamste vracht de turf
uit de streek rond Ureterp
hebben gehad.
Johannes is geboren rond 1690
en is omstreeks 1718 getrouwd
met Doutsen Willems, geboren
januari 1692 te Dragten.
Van der Pol
Twee generaties later, neemt
Oene Jelkes [96] de achtenaam
Van der Pol aan. Ook een broer
(Jan) en een zus (Doutzen)
nemen die naam aan, terwijl de
oudste broer (Johannes) zich
voortaan Roersma noemt. De
naam Van der Pol wordt nog
enkele generaties gebruikt.
Waar de naam vandaan komt is
onduidelijk en waarom dit later
Van der Pal met een A is
geworden ook niet bekend. Het

kan zijn dat de naam werd
gewijzigd om verwarring met
een andere familie Van der Pol
in Ureterp te voorkomen.
Van Oene is bekend dat hij in
1815 voor ƒ250,- een huis
verkoopt, maar in de daarop
volgende jaren ook land koopt.
In 1829 koopt hij voor ƒ2600,“zathe en landen” bij Ureterp en
enkele dagen later verkoopt hij
(dezelfde?) zathe en landen
voor ƒ1500,-!?
In 1832 woont Oene Jelkes
direct aan de Ureterper Vaart,
dus niet in het dorp Ureterp zelf,
maar aan wat de Ureterper
Vallaat is gaan heten. Daar had
hij een huisje met een
boomgaard en bezat ten
noorden van Ureterper Vallaat,
ongeveer waar de snelweg naar
Groningen nu ligt ook nog
enkele stukken (afgegraven
veen-) land.
Schippersgilde
Wiebe Oenes van der Pal zou
wel eens één van de 20
Ureterper en 10 Drachtster
schippers kunnen zijn die in
1874 het schippersgilde
Binnenvaarts Welvaren
oprichtten. De eerste
schippersgildevoorzitter was de
bekende notaris Jan Gelinde
van Blom. De vereniging
vergaderde één keer per jaar, 's
winters in de herberg
'Landmans Welvaren'. Deze
herberg stond op de hoek van
de Noorderbuurt en de
Noordkade. Een grote vlag van
5,60 bij 3,40 m in de nationale
driekleur hing dan uit met als
opschrift: 'Eendragt maakt
macht en hulde aan 't
schippersgilde Opsterland Smallingerland'.
In de bovenzaal van de herberg
zaten de schippersbazen, waar
de nieuwe schippersknechten
zich konden aanmonsteren. De
voorzitter was getooid met een
zilveren halsketting met een
embleem van de gilde.
Een hele rij luidruchtige lieden,
die vanuit de gelagkamer naar
boven waren gekomen om hun

geluk te beproeven werden hier
geselecteerd op grootte en
sterkte. De rest van de dag werd
met uitbundig feestvieren en
overvloedig drinken doorgebracht.
Deze dag werd meestal besloten
met een hospartij achter een
vioolspeler aan.
Uit een advertentie in de
Leeuwarder Courant blijkt dat
Wiebe Oenes en zijn vrouw
Sietske Willems Wouda na hun
overlijden onroerend goed
nalieten. Dat werd in februari 1894
geveild in opdracht van de
erfgenamen. Het betrof 3 huizen
en 5 hectare land te Terwispel en
een huis met tuin te Ureterp.

De geschiedenis van de familie
Van der Pal wordt gedomineerd
door schippers. Eeuwenlang
voeren zij vanuit hun woonplaats
Ureterp de hele provincie door,
waarschijnlijk met turf. De Van der
Pal die met die traditie brak was
Jelke Wiebes. Hij was eerst nog
wel schipper, maar de nadruk
kwam al snel te liggen op het
boerenleven.
Jelke van der Pal is op 11 mei
1856 om zes uur 's morgens in
Dragten geboren. Hij trouwde op
24 december 1879 in
Beetsterzwaag met Jantje van
Zwol, die op 27 februari 1859 in
Terwispel was geboren. Op het
moment van hun huwelijk was
Jelke schipper en woonden zij in
Terwispel.
Huisman schrijft dat na 1866
pogingen worden gedaan om het
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uitgeveende en ondergelopen
land tussen Luxwoude, Tijnje en
Gersloot droog te leggen. Dit
bleek een dusdanig ingrijpend
karwei, dat het in 1876 nog niet
was afgerond. In dat jaar werd
met de kanalisatie van de
Wispel en het Moediep
begonnen. Het nog jaren zou
duren voor de 1000 hectare van
de Lytse Sé in cultuur gebracht
zou worden, “hoewel zich wel
langzamerhand een paar
boeren in het gebied vestigden,
zoals Jacob Velde, Jelke van
der Pal, Evert van der Vliet,
Auke F. van der Vliet en Anne
Bouma.”
Onroerend goedhandel
Uit het notarieel archief van
Tresoar blijkt dat Jelke van der
Pal in 1904 schipper te
Terwispel was. Drie jaar later
blijkt hij nog wel weiland bij
Terwispelte bezitten en te
verhuren, maar zelf woont hij in
Idskenhuizen. In 1907 woont hij
in Luxwoude. Hij verhuurt dan
weiland bij Lippenhuizen dat
gezamenlijk bezit is van hem en
Jan Jans Harkes te Gorredijk.
Volgens datzelfde archief is hij
11 juni 1907 nog schipper te
Terwispel en op 27 juni
landbouwer te Oosterzee. Jelke
was dus zowel boer als
schipper. Misschien gaf die
combinatie meer zekerheid van
inkomen. In oktober 1907
verkoopt hij zijn ijzeren
tjalkschip.
R. van der Meer-Snijder schrijft
dat Jelke en Jantje in het begin
van de twintigste eeuw naar
Echtenerpolder verhuisden,
waar ze een boerderij aan de
Otterweg kochten. Er volgen
een aantal jaren waarin Jelke
flink aan het handelen is. Er
worden hypotheken afgesloten,
percelen land gekocht en
verkocht, met name bij
Oosterzee. Ook koopt en
verkoopt Jelke huizen in
Lemmer en Langweer. In
januari 1909 verkoopt hij hooien rietland aan Auke Jans de
Vries [26], die zes jaar later de
schoonvader van zijn zoon
Jochum [12] zou worden. In
1912 lijkt het minder goed te

gaan: er wordt meer ver- dan
gekocht. Opmerkelijk is dat
Jelke in augustus van dat jaar
nog een ijzeren tjalkschip De
Goede Verwachting verkoopt.
Het schip gaat voor ƒ4175 naar
schipper Louis de Haan uit
Medemblik.
Toen het boeren slecht bleek te
gaan, werd de boerderij op 30
december 1912, verkocht aan
Harm Willems Akkerman.
Volgens het notarieel archief
van Tresoar kostte de aankoop
van deze boerenplaats met
percelen land Akkerman het
flinke bedrag van ƒ12.000. Toch
liet Jelke weer een nieuwe
boerderij bouwen, ook weer aan
de Otterweg. Dit deed hij
waarschijnlijk van een nieuwe
hypotheek van ƒ11.000, die hij
in mei 1913 afsloot bij Ale
Gerben uit Den Haag. Nog
diezelfde dag koopt hij – met
een tweede hypotheek? –
vastigheden in Oosterzee voor
ƒ4.000. Blijkbaar was het niet
iemand die bij de pakken neer
ging zitten.
Jelke overleed in 1918 op 62jarige leeftijd aan de Spaanse
Griep. Op 27 februari 1919 zijn

De oude boerderij van Jelke van der Pal met de nieuwe bewoners, de familie Akkerman

de zonen Jochum en Oene bij de
notaris in Langweer geweest,
waarschijnlijk werd daar de
verkoop van de boerderij van
Jelke vastgelegd. Na de verkoop
van de boerderij door zoon
Jochum, liet Jantje een nieuw
huisje bouwen naast de boerderij,
waar zij met zoon Oene ging
wonen. In 1925 krijgt
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Jantje nog een hypotheek
verstrekt door Gosse Hoekstra
in Joure. Jantje overleed in
Oosterzee op 5 februari 1933.
Johannes Beers

