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© Foto: collectie Fries Scheepvaartmuseum Sneek 

Pasveer 
Tjalhuizum 2 en 3 

 

Al eeuwenlang komt de naam “ Pasveer “ voor onder Tjalhuizum. Aan de rand van 

de Middelzee was hier een veerverbinding met het dorp Hartwerd aan de 

overkant. In het  boek  “ Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân ” van Rienks en 

Walther staat dat nabij een oude zeedijk van de Middelzee aan de noordwestkant 

van Tjalhuizum een boerderij stond die “ Pasveer of Pasfear “ werd genoemd.  

Kerst Huisman omschrijft in een artikel in de Leeuwarder Courant van 26 augustus 

1999 de betekenis van de naam “Pasveer”. 

 

Gedeelte uit het artikel van Kerst Huisman: 

“ Er zijn of waren trouwens meer Pasveers. Ook een boerderij bij Tjalhuizum heet 

zo.  Op het eerste gezicht doet de naam denken aan de aanduiding voor een veer 

dat mensen overzet van de ene kant naar de andere kant van het water. Het zou 

in sommige gevallen wel kunnen. De herbergen in Workum en Bolsward stonden 

aan het water en er kan daar best een veer zijn geweest. Bij Pasveer in Loënga en 

Tjalhuizum wordt het al wat moeilijker. Loënga ligt niet ver van de Sneeker 

Trekvaart, maar er is op korte afstand van Pasveer al sinds mensenheugenis een  

brug, dus een veer daar in de vaart lijkt niet erg logisch. Maar bij Tjalhuizum ligt en 

lag helemaal geen vaart, daar was zeker ook geen veer “ 
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Tjalhuizum wordt in 1381 voor het eerst genoemd als Tialhusum en lag toen al 

niet meer aan het water.     

 

Als de Middelzee wordt ingepolderd verliest de 

boerderij de naam “ Pasveer “  en zal later bekend 

worden onder de naam  “ Foekema State “  

 

 

 

 

 

 
                     Kaart kadaster 

 

 

 

                      

                                                              

                                         

                                                     

 

 

In 1473 wordt de Tjalhuizumer leane  al genoemd als Tijallahuustera. 

                                                                                                                            

In het “ Register van Aanbreng uit 1511”  wordt onder Tiallahuijssum genoemd  

“  Het oude veer “  

 

Refiner Lowssz meijer.:   Item xvi ponden graslandt, genoempt die grote fenna,die 

oestereijnd lopt op an Gosselix Janssz huijs , die westerside lopt an die olde veer.  

 

In het Floreen cohier van Tjalhuizum van 1798 staat onder no. 7:  
Hessel Johannes voor ½  en Gerrit Jenties in qlt als curator over de kinderen van Jetze Bouwes 

voor  ½ Eig. en Wybe Jans bruiker van een zathe groot vijf en veertig p/m de Rijdweg ten 

noorden Hinne Anskis en Oniedes ten zuiden en oosten en Jelle Wiglama  
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Het floreen cohier werd om de tien jaar opgemaakt. Bij tussentijdse wijzigingen 

werd een notitie toegevoegd bij het betreffende nummer. 

 

Bij no. 7 staat de notitie dat de zathe in drie gedeelten is verkocht en waarvan 

Gerrit Okkes eigenaar en gebruiker is van 1 p /m (pondemaat, 3 pondemaat is 

bijna een hectare) 

 

No 7    Doeke Jetzes         E. en Br van  34  pondm.         17 fl 

Jelle Wybes Br.     Wed. Hilbrand Rintjes       ---  //  ---      10   --//--        5fl    Gerrit 

Okkes          --- //  ---         1   --//--              1 fl             

( E= eigenaar, B= gebruiker. fl=floreen, de munteenheid waarmee de belasting op 

het land moest worden betaald) 

 

Bij deze notitie staat echter geen jaartal, het is dus niet bekend wanneer deze 

verandering heeft plaats gevonden. 

 

Echter. in de krant staat dat de boerderij in 1808 is verkocht. Bovengenoemde 

notitie zal zijn gemaakt n.a.v. deze gebeurtenis.   

 
Vriesche courant     17-12-1808 

 

Uit dit bericht blijkt dus dat de boerderij, ten Floreen Cohiere op No. 7,  is 

verkocht aan drie eigenaars zoals beschreven in de notitie bij het floreen cohier uit  
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1798 en Gerrit Okkes is dus eind december 1808 eigenaar geworden van een 

perceel van 1 pondemaat.  

 

12 mei 1809 komt het perceel vrij en Gerrit Okkes laat er een herberg op bouwen 

die de naam “Pasveer” krijgt. De herberg staat op de kruising van de Grienedyk / 

Ringdyk en Jongedyk, / Tjalhuizumer leane.  Zuidoost  van de herberg ligt een 

perceel land dat de paardenwei wordt genoemd. Hier konden de reizigers in de 

zomer hun paard laten uitrusten en grazen.  

 

Gerrit Okkes wil na het overlijden van zijn vrouw Trijntie Symons hertrouwen met 

Trijntje Hendriks Jellema uit Tirns die 41 jaar jonger is.  

In het trouwregister van de Hervormde gemeente IJsbrechtum - Tjalhuizum - Tirns 

staat bij 28 -02-1808: 

Soort akte:   tweede proclamatie 

Bruidegom   Gerrit Okkes   wonende te Tirns 

Bruid             Trijntje Hendriks wonende te Tirns 

Bijzonderheden:    NB (niet bevestigd) 

 

Op 18 december 1808 doet Gerrit Okkes aangifte van de geboorte van Wimke die 

al op 22 november 1808 in Nijland is geboren.  

Gerrit Okkes zou dus volgens het Gerecht niet getrouwd zijn, maar woont samen 

met Trijntje Hendriks. Ze verhuizen in 1809 van Tirns naar de herberg “Pasveer” te 

Tjalhuizum.  

 

In het register staat bij 

bijzonderheden vermeld:    De 

vader is afkomstig van Tirns, het kind 

is overleden te Tjalhuizen, 26 juni 

1811. Gerrijt Okkes verklaarde de 

vader te zijn,  

Trijntje Hendriks is de dochters 

dochter van zijn overleden vrouw. 3e 

proclamatie voor het Gerecht om te 

trouwen verboden verklaard.  
 

Tresoar 
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Op 27 december 1811 neemt Gerrit Okkes, wonende te Tjalhuizum, de naam 

Hoekema aan en verklaart: “Dat hij heeft noch kinderen noch kleinkinderen.” 

Gerrit en Trijntje krijgen na het overlijden van Wimke nog Femke, Geertje,  Okke 

en Hendrik die allemaal in de herberg van Tjalhuizum worden geboren.  
 

De herberg “ Pasveer “ is in 1818 nog  eigendom van Gerrit Okkes de Boer  

( = Hoekema).  

 

Tjalhuizum 1818 Floreen No. 7    
Doeke Jetzes Tolsma Eig en Br. van vier en dertig pondematen, de wed. Hilbrand Rintjes Eig. 

en Douwe Jans Bosma Br. van tien pondematen en Gerrit Okkes de Boer Eig en Br van een 

pondematen. Het eerste perceel de wed. H Rintjes met name Pietje Hanses ten oosten, Gerrit 

Okkes ten westen, Simke Pieters ten zuiden, en de rijdweg ten noorden.  Het tweede perceel 

H. Oneides ten oosten, Doeke Jetzes ten westen en de Rijdweg ten zuiden en noorden. Het 

derde perceel Doeke Jetzes ten oosten de Groene Dijk ten westen en Simke Pieters ten zuiden 

en noorden  

Opm:    Doeke Jetzes neemt in 1811 de naam Bouwma aan maar wordt hier Tolsma genoemd. 

 

In de LC van 06-04-1827 staat: 
“ Eene hechte HUIZINGE en HERBERG, met derzelver ERF en verdere annexen, staande en 

gelegen onder den dorpe Tjalhuizum, bij Gerrit Okkes Hoekema, laatst bewoond geweest en 

met er dood ontruimd; den 12 mei 1827, voor den kooper te aanvaarden” 

 

Als Gerrit Okkes Hoekema op 77-jarige leeftijd overlijdt, is Trijntje Hendriks 36 

jaar. Ze wordt  “ kasteleinsche “ in de herberg van IJsbrechtum. Op 18 september 

1827 trouwt ze met boerenarbeider Sjoerd Pieters Faber die ook in IJsbrechtum 

woont.   

 

Wiebe Gerbens Terpstra, boer te Tjalhuizum en getrouwd met Antje Feddes, 

overlijdt op 30 juli 1826 op 57-jarige leeftijd. Hun zoon Fedde Wiebes Terpstra 

koopt namens zijn moeder de herberg ‘Pasveer” voor een bedrag van fl 1395,75.  

 

Weduwe Antje Feddes gaat er zelf niet wonen maar verhuurt de woning aan twee 

gezinnen. Eén van de huurders is Gerrit Bokkes de Boer die in 1823 getrouwd is 

met Jitske Sybrens Spiering. Op 26 mei 1833 wordt Bokke Gerrits de Boer geboren.  

Weduwe Antje Feddes blijft boerin en is volgens het kadaster in 1832 

‘eigenaarsche’ van de voormalige herberg. 
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Kadaster: 1832   Plaats: Nijland 
Minuutplan:  Nijland A4 

Eigenaar: de weduwe van Wijbe Gerbens Terpstra (landbouwersche) wonende te Tjalhuizum. 

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting 

393 Huis en Erf 410 1 45 

394 Bouwland 2880 1  

In 1834 doet Antje Feddes het huurcontract van de boerderij officieel over aan 

haar zoon Fedde Wiebes en verhuist naar IJsbrechtum. Ze blijft tot oktober 1837 

eigenaresse van de oude herberg.  

 

Notaris: Jan Jacobus Wiersma  Kantoor: Sneek, 21 oktober 1837  
Notaris akte van verkoop door Antje Feddes wonende te IJsbrechtum  

Ligging vastgoed: Tjalhuizum  /  een huizinge en herberg  / Bedrag: koopsom  

fl. 1450 

Koper in kwaliteit:   Simon Pieters Spoelstra als kerkvoogd  / wonende te Tjalhuizum 

 

21 oktober 1837  
Antje Feddes weduwe van Wybe Gerbens Terpstra zonder opzettelijk bedrijf te IJsbrechtum 

woonachtig verkoopersche ter eener. En  Simon Pieters Spoelstra boer wonende te 

Tjalhuizum  in kwaliteit als administrerend kerkvoogd  van den dorpe en zodanig mede  

agerende en de rato Gevende  voor de mede kerkvoogden den hoog welgeboren heer Sjuck 

van Welderen Baron Rengers Lid van de tweede kamer der Staten Generaal en Grietman van 

Wymbritseradeel te IJsbrechtum woonachtig en Emke Rientzes Rienstra boer te Tjalhuizum 

Kooper te andere Zijde .  

De welke bij deze tegenwoordige akte … in koop aan te nemen  

Eene Huizinge en Herberg met derzelver Erf tuin en verdere annexen staande en gelegen 

onder den dorpe Tjalhuizum belast op nummer zeven te Tjalhuizum met een floreen en 

bekend op den perceel gemeente Nieuwland sectie A nummer 393 en 394 thans door Gerrit  

Bokkes de Boer en Pieter Hanzes (Elsinga) als huurders in gebruik hebbende tot naastliggers 

ten oosten de Rijdweg ten noorden de Groenendijk ten zuiden en westen Feetzes Goingarijp 

De kerk van Tjalhuizum koopt de herberg en zal deze als dubbele woning 

verhuren.  

Bokke Gerrits de Boer ( zoon van oud huurder Gerrit Bokkes)  trouwt op 9 oktober 

1858 met Fetje de Jong. Ze gaan in Nijland wonen. Fetje overlijdt op 16 mei 1867 

en  laat Bokke achter met zes kinderen. Bokke hertrouwt op 27 januari 1871 met 

Rigtje Gerkens Walinga. In Nijland krijgen ze vier kinderen. In 1875 verhuizen ze 

naar de herberg in Tjalhuizum. Hier krijgen ze nog zeven kinderen.  
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LC 17-02-1879 

 

De kerkvoogden gebruiken de 

herberg van Bokke de Boer als 

vergaderzaal.  

 

 

 

 

 

Bokke Gerrits wordt hier Bokke Jans  

en  

Pasveer wordt “t Pasver” genoemd  
                                                                                                                             

                                                  LC 30-01-1880 

                                                                                            

 

Als Baukje Bokkes de Boer trouwt in 1893 is haar vader Bokke Gerrits kastelein in 

de herberg   “Pasveer”  te Tjalhuizum. 
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De kinderen Gerke Bokkes, 

Tjitske Bokkes en Cornelius 

Bokkes de Boer  zijn 

geëmigreerd naar Quincy, 

Norfolk, Massachusetts, 

United States. Er zijn foto’s 

genomen van Bokke en 

Rigtje bij de herberg in 

Tjalhuizum met drie van 

hun kinderen,  

waarschijnlijk voor de 

overzeese familieleden.  

foto Tresoar 

                                                                                                                                                                                 

Bokke en Rigtje te midden van 

hun kroost met op de 

achtergrond de 

Tjalhuizumerleane.   

Op het bord staat :       

Tjalhuizum, 16 sept, 1900  

 

 

 

 
foto Tresoar 

 

Bokke Gerrits was agent voor kalvervoeding en 

wasmiddel voor schapen  
              LC 22-05-1901 

 

 

 

 

LC 13-05-1901 
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Op 20 juni 1906 komt Bokke Gerrits de Boer te overlijden. Op zijn overlijdensakte 

staat dat Rein Hettinga en Siek Bruinsma, beide boer, wonende te Tjalhuizum, de 

aangevers zijn.  

 

 

 

 

 

 

 
“ dat  Bokke de Boer ,  oud drie en zeventig jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende 

te Tjalhuizum , laatst echtgenoot van Rigtje Walinga vroeger van Fetje de Jong, zoon van 

wijlen de echtelieden, Gerrit de Boer en Titske Spieringa  “  

LC 25-06-1906 

 

Grafsteen van Bokke en Richtje op het kerkhof 

van Tjalhuizum.  

 

 

 

                                                                                            foto: Atse Bruin  
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LC 15-02-1909 

 

 

 

 

In de LC van 15 febr. 1909 staat een “Herberg “ te koop. Er staat echter niet bij 

waar de herberg staat.  Zou dit de herberg  “Pasveer” in Tjalhuizum kunnen zijn? 

 

De tekst van de advertentie duidt niet op een commercieel ingestelde belegger 

maar meer op een eigenaar als een kerk.  

We mogen wel concluderen dat de herberg in 1909 door de kerk is verbouwd en 

niet is herbouwd in 1910 zoals staat vermeld op de site van de kadastrale kaart.  

 

Volgens de site 

https://kadastralekaart.com/ heeft 

de dubbele woning op de plek van de 

herberg Pasveer nu het adres 

Tjalhuizum no 2 en 3, bouwdatum 

1910 

                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                     foto Tresoar                                                                    foto Atse Bruin 

https://kadastralekaart.com/
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Bij de verbouwing is de zijgevel rechtop getrokken en het raam boven de deur is 

dichtgemaakt. De deur en het raampje rechts komen overeen met de oude foto. 

Waarschijnlijk zijn de twee ramen links op de foto uit 1900 pas in de zestiger jaren, 

toen grote ramen populair werden, veranderd in één raam. Het plafond in de 

woonkamer is exact hetzelfde als dat in de herberg van Oosterend en moet dus 

van eerdere datum dan 1909 zijn. 

Meer aanwijzingen die op een verbouwing wijzen, zijn nog niet gevonden.  

Tijdens de verbouwing zal het uithangbord aan het Fries Scheepvaart Museum in 

Sneek zijn geschonken. Dit betekent dat de herberg is gesloten en het pand 

voortaan als woning zal worden gebruikt. Het bord heeft  de volgende 

beschrijving:       

                                   

Titel:   Uithangbord van herberg 'Rust een weinig' 

te Tjalhuizum. 

Vervaardiger: Onbekend 

Datering: 1900 

Afmeting:  hoogte 30.0 cm, lengte 45.5 cm 

Beschrijving: Uithangbord. Rechthoekig van vorm 

met een accoladevormige onderkant.  

 

Witte letters op bruine achtergrond: 'Pasveer'. Op de andere zijde: 'Rêst Hwat'. 

Achtergrondinformatie:    Het bord hing bij Pasveer onder Tjalhuizum. De tekst 

'Rêst Hwat' is niet origineel. Oorspronkelijk stond er 'rust een weinig'. 

Bron tekst en foto: Collectie Fries Scheepvaart Museum 

 
Sneeker Nieuwsblad 8 september 1937  

 

Het adres is in 1937 nog 

simpel:   

“  Pasveer Tjalhuizum  “   

 

Petrus Adema, landarbeider,  trouwt op 10 oktober 1937 met Jantje Hoogeveen 

en heeft waarschijnlijk de advertentie geplaatst om de trouwerij te kunnen 

bekostigen. Hij blijft maar één jaar in de voormalige herberg wonen, na hem komt 

Dirk Kooi die ook maar een jaartje blijft. Vervolgens komt Daan Hazenberg in 

1939, hij blijft hier wonen tot zijn overlijden in 1972. 
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Op 12 mei 1951 verkoopt kerkvoogd Sijmen Jeltema namens de kerkvoogdij der 

Nederduitsch-Hervormde Gemeente van IJsbrechtum - Tjalhuizum - Tirns: 

 

A) de woning, plaatselijk genummerd no 2 te Tjalhuizum, aan de heer J. Yntema, 

conciërge,  uit Leeuwarden, voor een bedrag van fl 1500, -- .  

Het perceel is bekend ten kadaster gemeente Nieuwland sectie A4 no 1052 ( oud 

nummer 774) bestaande uit een woning met houten berghok en erf groot drie en 

zestig centiare. Het noordoostelijk gedeelte (omliggend erf met hok) ter grootte 

van ongeveer een are en 80 centiare van perceel nummer 1053 (oud nummer 

775) 

Het hek op de foto uit 1900 van de herberg is de erfgrens die vlak voor het huis 

langs loopt.  

Zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer acht are en negentig centiare van 

perceel nummer 1275 (oud nummer 776).     

 

 B) de woning, plaatselijk bekend genummerd no 3 te Tjalhuizum, aan de heer 

Geert Bos, boerenarbeider, voor een bedrag van fl 2250, --. Het perceel is bekend                                           

gemeente Nieuwland sectie A4  no 1053 (oud nummer 775)   bestaande uit een 

woning, erf en stenen bergschuur groot het resterende gedeelte van 1053, vier 

are en tien centiare.   Het resterende 

noordelijke gedeelte van perceel nummer 

1275 (oud nummer 776) groot ongeveer 

veertien are, een en tachtig centiare.                    

                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                    Netteplan 1887 

 

De verbouwde herberg in 2022 met links no. 

2 met houten schuur en rechts no. 3 met 

stenen bergschuur. 

 
foto: Atse Bruin  
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Door de jaren heen komen en gaan nieuwe bewoners, er ontbreekt nog een nieuw 

uithangbord met de naam “Pasveer” dat herinnert aan de tijd dat de woningen 

nog een herberg waren.  

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 
Bewerking: Wytske Heida  
Foto's: Atse Bruin, Tresoar, Fries Scheepvaartmuseum Sneek 
Kaartjes: Netteplan, kadaster 
Krantenartikelen:Sneeker Nieuwsblad, Leeuwarder Courant, Vriesche Courant 
 
 
Disclaimer: Voor alle foto’s geldt,  dat er zorgvuldig is uitgezocht wie de eigenaar is en is 
toestemming  gevraagd en gekregen voor gebruik in dit venster. Vensters over personen 
zijn geplaatst na feedback met betrokkenen.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, 
gelieve de redactie te informeren. 
 


