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De schoolmeesters van Ameland in de loop der tijden.

1. Ballum

Op 15 nov. 1635 verkocht mr. Sijmon Jickesz, "schooldienaer tot Ballum" een huis.a

In 1684 was mr. Sieds Jetzes collecteur te Ballum, evenzo in 1689.  Daar de collecteurs teb

Hollum en Nes tevens de schoolmeesters waren, zal dat in Ballum ook het geval geweest zijn.
(De toevoeging "mr.", wijst daar trouwens ook op.) Hij kwam in april 1690 nog voor als
collecteur, maar in juli 1690 was Dieuwke Gerrijts zijn weduwe. In 1701 was zij nog in
Ballum.
In juli 1693 was Gerrijt Sijdses collecteur te Ballum; van hem is het zeker dat hij ook
schoolmeester was, bijv. op 8 juni 1694.  Als collecteur ontving hij jaarlijks 17 c.g. 10 st. Inc

febr. 1707 was hij diaken van de gereformeerde gemeente. Op 4 nov. 1717 waren mr. Gerrijt
Sijdses en Ydske Beerns echtelieden.  (In juni 1710 stonden zij reeds als echteliedend

geboekstaafd.) In nov. 1718 werd hij nog genoemd als schoolmeester.  In okt. 1748 wase

Gerrijt Sijdses "old-schoolmeester" te Ballum.
In sept. 1749 was mr. Sijds Gerrijts hier als schoolmeester. In 1753 was hij hier nog. In juli
1763 was Gerrit Sijdzes schoolmeester te Ballum met zijn vrouw Lysabet Kersjes. Hij
hertrouwde op 23 maart 1783 met Jantje Hendriks van Hollum. Zijn opvolger was zijn zoon
mr. Sieds Gerrits, die hier op 27 mei 1798 trouwde met Johanna Oepts, ook van Ballum. Hij
was toen reeds schoolmeester; maar de precieze datum van opvolging van zijn vader is niet
bekend. Na 1812 noemde hij zich Sieds Gerrits Meester. Ballum kreeg bij Koninklijk Besluit
van 15 nov. 1819 ƒ 100 rijkstraktement. In 1827 werd de school vernieuwd. Op 1 jan. 1834
ging hij met pensioen.
Op 21 jan. 1834 kwam Gerrit Aitjes van Tuinen, 3e ranger en ondermeester te Dokkum. Het
inkomen bestond in 1834 uit: ƒ 100 van het rijk, ƒ 65 van de gemeente, ƒ 3 als koster, ca. ƒ 20
aan landhuur en de schoolpenningen van 35 à 40 kinderen, die 2½ ct. per week betaalden. Zijn
vrouw Bregje Dirks de Vries is gestorven op 19 nov. 1857, op bijna 46-jarige leeftijd. Meester
Van Tuinen ging in 1892 met pensioen. Hij werd toen opgevolgd door P.J. Braaksma uit
Buren. In 1899 vertrok hij naar Nes. Zijn opvolger werd toen T. Bos van St. Philipsland. In
1911 werd K. Groenewold benoemd, die in 1930 naar Nes vertrok.
In mei 1930 kwam J. van Douwen, onderwijzer te Hindeloopen. In nov. 1930 was G. Hofker
hier als tijdelijk hoofd van de school. Op 1 jan. 1931 werd mej. T. Piersma, onderwijzeres te
Nes, tijdelijk hoofd van deze school te Ballum. Op 1 mei 1932 werd W.M. Groentjes,
onderwijzer te Bergum, aangesteld als hoofd van deze school.
Gedeputeerde Staten besloot op 14 maart 1934 de school te Ballum op te heffen. De
gemeenteraad, die al in een eerder stadium de opheffing had geweigerd, ging in beroep bij de
Kroon. Het besluit van Gedeputeerde Staten werd bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1934
vernietigd: de school bleef bestaan! W.M. Groentjes vertrok op 1 sept. 1936 naar Heuvenen.
Per 1 sept. 1936 kwam tijdelijk S. de Vries aan het hoofd van deze school. Op 1 jan. 1937
werd R. Freije, onderwijzer te Kolham, aangesteld. In 1946 werd hij opgevolgd door D. de
Vries, onderwijzer te Groningen. Eind 1949 vertrok hij naar Ternaard. In 1950 kwam zijn
opvolger E. Burema, onderwijzer in Rolde. In 1954 was hij nog aan deze school te Ballum
verbonden.

2. Buren.

Indien "Nes in de Buuren" betekent Buren, en daar dus een afzonderlijke school is geweest,
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dan zijn daarvan een aantal schoolmeesters bekend.
Op de Regtsdag van 31 jan. 1643 werd mr. Joannis Casparus Carolus gelast "omme zijn
schoole met de bedieninge 1E May 1643" te verlaten.  Er werd echter niet vermeld, waar hija

schoolmeester was, maar aangezien Nes en Hollum toentertijd, beide een meester hadden, zal
hij te Ballum of Buren geweest moeten zijn. In 1664 was mr. Jan Gerbens schoolmeester "tot
Nes in de Buuren". Hij vertrok in juni 1664 naar "Nes in de Duijnen".
Op 21 jan. 1704 was Jacob Eedes "schooldienaer in de buieren op Ameland".  In 1727 wasb

mr. Ede Jacobs schoolmeester "tot Nes in de Buuren".
In 1736 was Sijmen Attema koster en gesworen clercq te "Nes in de Buuren". Zijn vrouw was
Geertje Lammerts. In 1768 was hij hier nog als koster. In maart 1739 woonde mr. Cornelis
Aitema in "de Buren". (Van beide laatstgenoemden is niet duidelijk in hoeverre zij ook
schoolmeester te Buren waren.) In de Lijst van Scholen en schoolmeesters in Friesland in
1817 komt evenwel de school van Buren niet voor. Bij Koninklijk Besluit van 15 nov. 1819
werden aan Hollum, Ballum en Nes rijkstraktementen toegestaan van respectievelijk ƒ 150,
ƒ 100 en ƒ 100. Buren werd daarbij niet vermeld.
In 1827 werden evenwel een school en onderwijzerswoning te Buren gesticht. De bouw
hiervan werd op 26 juni 1827 aanbesteed.  De jeugd werd daar onderwezen door de oudec

Cornelis Jacobs Schots. Hij overleed op 3 aug. 1828.
Op 10 mei 1830 werd Gerco Wiardi Wiebenga, 3e rang, aangesteld als hoofd van deze school.
Het traktement bestond uit: ƒ 156 van de grietenij, de schoolpenningen van ca. 25 leerlingen
en een woning. In 1851 werd hij afgezet wegens onzedelijkheid en de school werd vacant
verklaard bij Resolutie van Gedeputeerde Staten van 11 dec. 1851. Op 26 juli 1852 werd zijn
akte ingetrokken bij Resolutie van Gedeputeerde Staten. De minister van Binnenlandse Zaken
benoemde in 1852 W. Manders, hulponderwijzer te Amsterdam, hoewel de gemeenteraad een
ander had benoemd. Het salaris bestond toen uit: ƒ 156, ƒ 35, de schoolpenningen en een
woning. De school werd jarenlang provisioneel waargenomen.
In aug. 1858 werd Gabe van der Kam, 2e rang, aangesteld. Hij vertrok reeds op 1 april 1859
naar Welsrijp. In okt. 1859 werd Nicolaas Schepers, hulponderwijzer te Hollum benoemd. In
1888 werd hij opgevolgd door P.J. Braaksma. In 1892 kwam er een nieuwe school. In
datzelfde jaar vertrok P.J. Braaksma naar Ballum. In 1892 kwam S. Bergsma, eerder
onderwijzer te Ried en te Bergumerheide. Hij vertrok in 1900 naar Wierum en werd in dat jaar
opgevolgd door H. Huizinga, onderwijzer te Holwerd. In 1914 kwam T. Oud, die hier in 1947
nog in functie was.
De school werd in 1950 bij raadsbesluit van 27 febr. opgeheven, omdat alle leerlingen
overgingen naar de rooms-katholieke school te Nes. De school en de woning werden openbaar
verkocht en in 1950 ingericht als café.

3. Hollum.

In mei en okt. 1642 was mr. Wopcke Alles schooldienaar te Hollum. In aug. 1667 was mr.
Lenart Schimmel "schooldienaer" te Hollum.  In de jaren 1684 en 1687 was hij collecteur ted

Hollum en zeker nog schoolmeester, want in Nes waren deze beide bedieningen ook in één
hand.  In juli 1689 was hier Neeltie Dircks, weduwe van wijlen mr. Lenert Schimmel, in levene

collecteur en schooldienaar te Hollum. Nadien was Obbe Hilbrands collecteur te Hollum; het
is niet zeker of hij ook schoolmeester was. (Op 12 mei 1668 was H. Obbes procureur te
Ballum. Vermoedelijk was hij de vader van deze collecteur te Hollum.) In 1694 werd Obbe
Hilbrands nog genoemd als collecteur. Het traktement voor die functie bedroeg toen 30 c.g.
per jaar.
In 1701 was mr. Gribbert Gribberts (1), schoolmeester te Hollum. Op 1 mei 1723 waren
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Gribbert Gribberts, schoolmeester te Hollum en Sjouckjen Harmens echtelieden. Hij
hertrouwde op 7 dec. 1727 met Sijtske Foekes uit Hollum.
Op 20 jan. 1741 trouwde mr. Gribbert Gribberts (2), schooldienaar en zoon van eerder
genoemde, met Antke Reins. Dit echtpaar kwam nog voor in 1746. Op 3 nov. 1754
hertrouwde hij met Hijlkje Sibouts, beiden van Hollum. In 1758 was hij nog als koster en
schooldienaar te Hollum. In febr. 1769 was hij hier nog als koster en schoolmeester; hij
tekende "de tweede naam van deze bedieninge".  Hij zal hier tot 1788 gestaan hebben, toena

volgens de Leeuwarder Courant van 13 sept. 1788 de school vacant was en sollicitanten
werden opgeroepen voor de functie van voorzanger en schoolmeester.
Waarschijnlijk is toen benoemd Gribbert Gribberts de Jonge, waarschijnlijk een zoon van de
vorige. Hij was hier op 28 mei 1767 gehuwd met Foekje Geerts, beiden van Hollum. Zij is
gestorven in 1783. Hij hertrouwde op 25 jan. 1787 met Jenske Piers. Tot die tijd werd hij niet
met de titel van "mr." aangeduid. (In april 1800 was H.G. Bakker schoolmeester te Hollum op
Ameland.)  Mr. Gribbert Gribberts de Jong is hier in het laatst van 1817 of in het begin vanb

1818 overleden.
De school werd van 1818 tot 1820 provisioneel waargenomen door Douwe Gerbens, die reeds
in 1802 als "voorsinger" genoemd werd. (Deze Douwe Gerbens was op 2 aug. 1799 afgezet
als schoolmeester en collecteur op Ameland. Op 15 febr. 1805 wilde het grietenijbestuur hem
weer aanstellen.)c

Op 1 jan. 1821 werd Jan Willems Bosch, 2e rang uit Kleinemeer (Gr.), aangesteld als hoofd te
Hollum. Het inkomen was toen ƒ 110 van de grietenij, ƒ 150 van het Rijk, de
schoolpenningen van 60 à 70 leerlingen à 80 ct. per jaar, vrij wonen en ƒ 10 per jaar tot
onderhoud van een koe. In 1821 kwam er een nieuwe school. Hij is in 1854 met pensioen
gegaan en gestorven op 20 febr. 1859, oud 74 jaar en 5 maanden. Vóór sept. 1854 werd de
hier reeds 7 jaar fungerende ondermeester Inne Ruurds Wijga, 2e rang, aangesteld. In 1861
was H.W. Korenstra werkzaam als ondermeester. In het voorjaar van 1865 kreeg Wijga eervol
ontslag. Hij werd in de zomer van dat jaar opgevolgd door J. Ferwerda, uit Waaxens (WD).
Het inkomen bedroeg toen ƒ 630 en een woning. In 1888 kreeg hij eervol ontslag om
gezondheidsredenen.
Hij werd toen opgevolgd door B.F. Bersma, die in 1903 met pensioen ging. Toen kwam O.
Bangma. In 1904 kwam J. Keuning, die in 1908 naar Groningen vertrok. Hij werd in 1909
opgevolgd door G.A. Visser, die op zijn beurt in 1911 werd opgevolgd door G. Soegies. In
1913 kwam J.H. Ronhaar, die in 1920 werd opgevolgd door J.F. Dam. In 1923 werd W.
Hoogeveen benoemd, die in 1931 naar Boornbergum vertrok. Hierna was J. van Douwen
gedurende 15 maanden waarnemend hoofd der school.
In 1932 werd H.J.C. van der Snoek, onderwijzer te Middelburg, benoemd als hoofd van deze
school. In nov. 1935 vertrok hij naar Hoornsterzwaag. Op 15 febr. 1936 kwam zijn opvolger,
J. de Bruin, onderwijzer-wachtgelder te Amsterdam. Op 1 aug. 1954 ging hij weer terug naar
Amsterdam, waar hij onderwijzer werd aan een ULO school. Op 1 jan. 1955 werd J. Hoeve,
onderwijzer te Leeuwarden, benoemd als hoofd van de school te Hollum.

Bijzonder onderwijs

Op 1 okt. 1898 werd te Hollum de Wilhelminaschool, een school voor christelijk nationaal
onderwijs, geopend. Als hoofd werd toen benoemd J. Bouma, onderwijzer te Ferwerd. Op 1
dec. 1907 werd hij opgevolgd door A. Hamer, onderwijzer te Oudega (Sm.). In 1941 kwam H.
Postma, onderwijzer te Paesens. In de jaren '40 werd hij opgevolgd door J. Beerda, die in
1950 naar Lollum vertrok. Hij werd toen (waarschijnlijk) opgevolgd door de heer De Wind. In
sept. 1953 kreeg het toenmalige hoofd van deze school, de heer Visser, een benoeming als
onderwijzer aan het sanatorium "Sonnevanck" te Harderwijk. Hij werd in dat jaar opgevolgd
door O. Reitsma, uit Wilsum.
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Omstreeks 1890 kwam in Hollum een rooms-katholieke school, waardoor de openbare school
van Nes veel kinderen verloor, wat het hoofd G. Postma zich zéér aantrok, zodat hij ontslag
vroeg.

4. Nes

Op 16 nov. 1631 werd te Nes een huis verkocht door mr. Phlips d' Bruine, "gewesene
schoolmeester van Nes".  In aug. 1636 kocht mr. Roeloff Willems, koster en schoolmeester tea

Nes, aldaar een huis.  Hij is in 1664 gestorven; in 1665 leefde zijn weduwe nog. In juni 1664b

werd hij opgevolgd door mr. Jan Gerbens. Hij was reeds schoolmeester "tot Nes in de
Buuren" en werd toen benoemd in "Nes in de duijnen". Het traktement bedroeg 110 c.g. In juli
1670 was hij nog steeds schooldienaar te Nes.  Op 27 jan. 1675 werd hij aangeduid als Janc

Gerbrants, schoolmeester te Nes,  en in febr. 1676 was hij hier nog.d e

Sedert 1683 was mr. Gerben Jansen Buirsma hier collecteur en schoolmeester. Hij was
blijkbaar een zoon van de vorige meester. Op St. Jan 1684 ontving hij 50 c.g. wegens één jaar
schoolmeesterstraktement. Dit ging zo door tot juli 1702.  De 50 c.g. werden door de Heerenf

van Ameland betaald, evenals de 35 gulden per jaar als collecteur. Sedert Jacobi 1702 was mr.
Ringer Scheltis "gesuccedeert" in plaats van mr. Gerbrant Jans, schoolmeester te Nes. Hij is te
"Nes in duyn" gestorven vóór 12 jan. 1708.  Zijn vrouw Auckjen Jacobsdr. overleefde hem. Ing

jan. 1758 was sprake van de overleden Aukje de Dieu, weduwe van de schoolmeester Ringer
Jacobs Scheltus. Zij had in Amsterdam gewoond, alwaar zij ook is overleden.
In 1708 was Marten Jansen Wiltschut, neef van de burgemeester Broer Sjoerds, schooldienaar
te Nes. Waarschijnlijk was hij slechts tijdelijk aangesteld, want op 31 maart 1708 benoemde
Amalia, Prinses van Nassau etc. in plaats van de overleden Ringer Scheltes, "voor de kerk- en
schooldienst te Nes in duyn, mr. Ofke Sjoerds, school- en rekenmr. te Harlingen, als kundig in
lesen, schrijven, cijfferen, en stuyrmanschap, bij provisie voor twee jaar". Zij houdt aan zich
"het vergeven der collecten, voormaals wel bij de schoolmeester bedient". Zij heeft
"gepermitteert aan Geertje Pieters de onderschool en onderwijs van jonge kinderen tot ons
wederseggen".  Mr. Ofke Sjoerds werd dus benoemd tot kerk- en schooldienaar enh

rekenmeester. Op 13 sept. 1712 waren Ofke Sjoerds, schooldienaar te Nes, en Diuke Minnes
echtelieden. Hij is in het begin van 1716 overleden.
Op 28 april 1716 benoemde Maria-Louise van Hessen-Cassel tot zijn opvolger: mr. Pieter
Siedses. (Zie bijlage.) Op 1 jan. 1728 en 15 juli 1728 werd hij tevens genoemd als collecteur
in Nes. Op 9 dec. 1729 trouwde Pieter Sijdses, schoolmeester alhier, met Imkje Cornelis. In
jan. 1744 waren Pieter Sijdses en Emtien Cornelis echtelieden te Nes.  In okt. 1754 werd hiji

nog genoemd als schoolmeester, koster en collecteur in het dorp Nes. Hij stond bij de mensen
bekend als een braaf en oppassend man. In 1754 had hij er 40 dienstjaren op zitten en hij
vroeg daarom, mede gezien zijn zwakke gezondheid, op 65-jarige leeftijd ontslag. Zijn salaris
bestond toen uit: 50 c.g. van de Heer van Ameland, van het dorp 60 gulden, als collecteur 25
gulden, 100 c.g. aan schoolpenningen van de leerlingen (120 à 130 kinderen); in totaal 235
c.g. Hij moest zelf een huis als school houden; hetgeen hem 1200 gulden gekost had. Hij
wilde dit schoolhuis door de dorpsvolmachten laten overnemen voor 100 c.g. per jaar,
levenslang aan de meester uit te keren en daarna 50 gulden per jaar aan zijn weduwe, zolang
die leefde. De eventuele nieuwe meester kon dan hierin wonen en de toelage van de
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volmachten kon van 60 tot 20 gulden verlaagd worden. Bovenstaande voorstellen werden eind
1754 aangenomen. De oude meester heeft toen afstand van zijn functie gedaan.
Hij werd in mei 1755 opgevolgd door Daniël Polet, koster en schoolmeester te Nes. In 1766
was hij hier nog. Zijn broer Ismael Polet was sedert 1749 substituut Bailluw van Ameland en
tevens rentmeester.
Omstreeks 1800 was Eenke Jacobs (de Jonge) schoolmeester en koster te Nes. Wanneer hij
met deze functies begonnen is, kan moeilijk worden achterhaald. Reeds in 1765 was hij hier
getrouwd met Jeltje Gjets en ook in 1769 werd hij nog genoemd, doch telkens zonder de
aanduiding "mr.". Hij was een Amelander en was hier geboren in 1737; hij is eind 1808
overleden.
In 1809 werd Andreas Glazener, 3e rang, provisioneel benoemd; in 1810 werd hij vast
aangesteld. Het traktement bestond uit ƒ 110, de schoolpenningen en vrij wonen. Hij was hier
in 1788 getrouwd met Fetje Hessels. In het voorjaar van 1835 ging hij met pensioen.
In de zomer van 1835 kwam Folkert Eeltjes Dijkstra, 2e ranger en provisioneel te Makkum.
Het inkomen bedroeg toen ƒ 250, de schoolpenningen (ca. 80 leerlingen à 2½ ct. per week) en
een woning. In 1836 werd de school vernieuwd. Hij gaf vanaf 1843 ook onderwijs in de
zeevaartkunde, met ƒ 150 subsidie van de provincie. Hij leidde ook jongens op tot stuurman
bij de koopvaardij. Van zijn hand verscheen in 1842 Geschiedenis van Vriesland, bestemd
voor het onderwijs. Hij vertrok op 1 april 1856 naar Assen, waar hij op 1 nov. 1889 zijn 60-
jarige onderwijzersloopbaan herdacht. Als opvolger in Nes werd R. van de Wint provisioneel
aangesteld.
Op 1 juli 1856 kwam Rein Gaukes Kuiken, 2e rang en geboren op 4 maart 1814, van de
Oosthoek onder Sint Jacobiparochie. Ook hij gaf - met ƒ 150 subsidie van de provincie - les in
zeevaartkunde. De zeevaartkundige school op Ameland werd bij missive  van de Minister vana

Binnenlandse Zaken aan Gedeputeerde Staten, verklaard een school van Middelbaar
Onderwijs te zijn, tengevolge de Wet van 2 mei 1863.  Rein Kuiken ging op 1 jan. 1868 metb

pensioen, bij Koninklijk Besluit van 1 febr. 1868. Hem werd een toelage toegekend van ƒ 318.
In de zomer van 1868 werd hij opgevolgd door Derk Arkema uit Annen. Ook hij werd weer
belast met het geven van zeevaartkundig onderwijs met ƒ 150 subsidie van de provincie. In
1884 werd hij opgevolgd door Gerben Postma, geboren te Dantumawoude op 6 juni 1847 en
onderwijzer te Akkerwoude. Hij was gehuwd met G. Bosma. Hij was tevens Fries schrijver. In
1890 ging hij met pensioen. Hij is te Murmerwoude overleden op 13 juli 1925, op 78-jarige
leeftijd. Op zijn graf te Murmerwoude staat: "Hier rust een diepe denker met veel kennis".
Hij werd in 1890 opgevolgd door F.D. le Fèbre, die in 1896 om gezondheidsredenen eervol
ontslag kreeg. In 1897 kwam R. Kiestra, onderwijzer te Haarlem. Hij vertrok in 1899 naar 's-
Graveland en was van 1901 tot 1926 hoofd van een school in Amsterdam. Hij woonde na zijn
pensionering te Jorwerd, waar hij op 17 jan. 1932 overleed.
In 1899 kwam P.J. Braaksma uit Ballum. Hij werd in 1914 opgevolgd door A. Pruim. (In
1942 was P.J. Braaksma nog woonachtig te Leeuwarden.) In 1918 werd S. Schoppen benoemd
als hoofd van deze school te Nes. In 1923 werd hij opgevolgd door J. Bakker, die omstreeks
15 mei 1930 naar Den Helder vertrok. Hij werd toen opgevolgd door K. Groenewold uit
Ballum. Hij ging met pensioen op 1 nov. 1937.
Op 1 nov. 1937 kwam zijn opvolger J. Bonnes, onderwijzer te Emmer Compascuum. In 1946
werd F.H. Overbeek, onderwijzer te Doetinchem, benoemd. In 1952 werd hij benoemd aan de
U.L.O. te Borger. In datzelfde jaar 1952 werd een nieuwe school gebouwd; de oude school
werd in 1954 verbouwd tot gymnastieklokaal.
In 1952 werd M.L. Siebel, onderwijzer te Utrecht, benoemd als hoofd van deze school. Hij is
in 1955 naar Herwijnen vertrokken. Eind 1955 kwam hier W. van der Sluis, onderwijzer te
Houtigehage.
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Bijzonder onderwijs

Omstreeks 1 mei 1950 werd te Nes een rooms-katholieke school geopend, met T. Oud uit
Buren als hoofd. Hij is op 1 jan. 1954 met pensioen gegaan; hij was toen in totaal 40 jaar
hoofd van een school op Ameland geweest en daarvoor nog 7 jaar elders.

Op 9 sept. 1947 werd hier een openbare lagere school voor ULO geopend. Een nieuwe school
werd hiervoor gebouwd uit Duitse barakken: de Burgemeester Waldaschool. Per 1 sept. 1947
was W.H. Schoonaard, ULO-onderwijzer te Terneuzen, aangesteld als hoofd van deze school.
In april 1952 werd een nieuwe school in gebruik genomen. Het fraaie gebouw bevatte aan de
westkant zes lokalen voor ULO en aan de oostkant twee lokalen voor de gewone lagere
school. De heer Schoonaard vertrok op 1 aug. 1954 naar Eenrum, om daar hoofd van een ULO
en GLO te worden. Hij werd in dat jaar opgevolgd door A.P.H. Halff, onderwijzer te Meppel.

Bijlage

28 April 1716. Wij Maria Louise etc.

Also door 't overlijden van Ofke Sjoerds Swemmer in leven Kerckendienaer,
school en rekenmr. tot Nes op Ameland, den voorsz. dienst aldaer is komen te
vaceren en ten hoogsten nodig zijnde dat die bedieninge door een bequaem
persoon weder worde waergenomen. Soo ist dat wij op de goede getuigenisse van
de bequaemheijt, geschiktheijt en vroomheyt van Pieter Siedses ook reflectie
gemaakt hebbende op de favorable recommendatie door eenige leden van de
regeeringe van Ameland in sijn faveur aan ons gedaen, den gemelden Pieter
Siedses hebben aangestelt en gecommitteert tot kerkendienaer, school en rekenmr.
tot Nes voorsz. omme deselve bedieninge te aenvaerden en met alle neerstigheijt
en getrouwigheijt van nu af aen waer te nemen en sulcx opt tractament, profijten
en emolumenten daertoe staende en die de voorgaende kerkendienaers, school- en
rekenmrs. en met namen den laestverstorvenen altoos hebben genoten.
Etc. Leeuwarden 28 Apr. 1716
get. M.L. Princesse van Orange.
Ter ord.tie van Haer Hoogh. C. de Hertoghe.
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