
Stichter Popta-gasthuis 

nazaat van Grote Pier 
Zaterdagmiddag zijn de bijeenkomsten van het Genealogysk Wurkforban fan 

de Fryske Akademy weer begonnen In het Coulonhuis waren �sneupers en 

belangstellenden bijeen om twee sprekers te horen vertellen over de resultaten 
van hun onderzoek De voorzitter de heer D J van der Meer uit Roordahuizum 
sprak over het geeslacht Weidenaar en de secretaris de heer R S Roorda uit 

Leeuwarden over het ,;Harnser Popta-skaei 

Weidenaar 

De Weidenaars in Achtkarspelen en 
Kollumerland vormen een familie waarvan 

van de afstamming tot nu toe vrijwel on 

bekend was In 1811 werd de familienaam 

naam officieel aangenomen en daarvoor 

deed men het er vaak zonder Bekend 
was een Jeanetta Junriens Weidenaar 
vrouw van Evert Theunis Rodsma 
chirurgijn te Buitenpost wiens grafzerk 

voorkomt in het grafzerkenboek van 

Achtkarspelen 
Het mocht de heer Van der Meer gelukken 

lukken langs vele omwegen het verband 
tussen de Weidenaars van na 1811 en 

van vóór 1700 aan te tonen maar daarvoor 

voor moest gezocht worden in Anjum 
Kollum Oostermeer en Leeuwarden Wel 

een bewijs hoe moeilijk het vaak is om 

toch een schijnbaar eenvoudig onderzoek 

zoek tot een goed einde te brengen Het 
bleek dat in de familie het beroep van 

chirurgijn en distallateur dikwijls werd 

uitgeoefend en de familie uiteindelijk 

met de naam Weidner uit Arnhem 
kwam 

Popta 

Het boek van de heer A W Weissmann 

mann dat in de vorige eeuw over de familie 

milie Popta en het Popta-gasthuis te 

Marssum verscheen bleek by 
onderzoek 

zoek door de heer Roorda nogal enige 

fouten te bevatten Met het constateren 

van dit feit begon de heer Roorda zijn 

droog maar interessant verslag omtrent 
de naspeuringen naar de oudste Popta’s 

Droog was het daar een lange reeks 

van namen en getallen onvermijdelijk 

de stichter van het Popta-gasthuis wonende 

nende te Leeuwarden studeerde in Franeker 

neker maar in Tzum op belijdenis des 

geloofs gedoopt werd Dr Hendricus 
schijnt eerst doopsgezind te zijn geweest 

waardoor ook verklaarbaar wordt dat 

het gasthuis voor �alle religie open 

stond 

De heer A E Hannema uit Marssum 
deelde nog mede dat over twee jaar de 

Poptastichting 200 jaar bestaat De voor- voorwas 

was en het bovendien ging over een tijd 

waarin de archivalia schaars zijn en er 

dus weinig omtrent de personen zelf vermeld 

meld werd Maar het ging hier om een 

vraag van historische betekenis nl de 

schakel Grote Pier � Popta 

Het moet wel een teleurstelling voor 

de spreker zijn dat hij na het uitgebreide 

de onderzoek deze vraag nog niet positief 

tief kon beantwoorden Van Grote Pier 

is een zoon Gerlof bekend waar geen 
nazaten van zijn gevonden en een dochter 

ter Wobbel Piers die eerst huwde met 

een nog onbekend persoon daarna met 

Dominicus Piebes en vervolgens omstr 
1550 met Seerp Syperts Popta Nu was 

er volgens spreker reeds een band tussen 

sen Grote Pier en Popta want Grote 

Pier verkocht o bezit in �Popta te 

Kimswerd terwijl hij verklaarde op 
�Donia (gelegen in de Winkel te 

Kimswerd te wonen Zowel Donia als 

Popta zijn nog niet teruggevonden 
Als eerste bewijsbare voorouders van 

de Harlinger Popta-familie vond spreker 

ker Sjoerd Tjibbes Brand gehuwd met 
Luts Popta Deze Luts kan een dochter 
van Seerp Syperts en Wobbel Piers geweest 

weest zijn en dan staat het wel vast dat 

heel wat personen langs deze weg Grote 
Pier hun voorvader hebben kunnen noemen 

men Zij hadden een zoon Tjibbe Sjoerds 
Popta die trouwde met Maritgen Gysberts 

berts Zij waren o in het bezit van 

�Popta te Kimswerd en dat pleit voor 

de Grote Pier-afstamming Uit dit huwelijk 

lijk werden vijf kinderen geboren 

De heer Roorda kon mededelen gevonden 

den te hebben dat dr Hendricus Popta 

zitter de heer Van der Meer zou het 

aardig vinden wanneer dan een nieuw 

werk over de Popta’s zou verschijnen 

met de afstamming tot Grote Pier er in 

De volgende bijeenkomst van het 

WurkforbŒn werd vastgesteld op 26 november 

vember Dan zal het Genealogysk Jierboekje 

boekje verschijnen en worden besproken 

ken Tevens zal ds J J Kalma uit 

Sneek spreken over de kaatsersfamilies 

Kooistra uit Dokkum en Harlingen Voor 

17 december a staat op de agenda 

�De afstamming van de Friese Wassenaars 

naars door de heer W Tsj Vleer uit 

Hardegarijp 

Provinciale CHJG hield 

haar najaarsvergadering 
Onder voorzitterschap van de heer I 

Veldhuis van Tirns vond in Gebouw 
�Irene te Leeuwarden zaterdagmiddag 
de provinciale najaarsvergadering van 
de Friese Christelijke Historische Jongeren 

geren Groepen plaats Na de jaarverslagen 

slagen van de sekretaresse en de penningmeester 

ningmeester werd een reglementswijziging 

ging goedgekeurd Uitvoerig werd stil 

gestaan bij de financiering van de groepen 

pen In diskussiegroepen werden een 

aantal punten betreffende aard en wezen 

zen van de C behandeld Er bleek 

veel belangstelling voor een provinciaal 

weekend te zijn 

Na een gezamenlijke broodmaaltijd 

hield in de avondvergadering de oudprovinciaal 

provinciaal voorzitter de heer T Tolman 
van Oldeholtpa een inleiding over �Jeugd 

en Politiek Het muzikale gedeelte 

werd verzorgd door �The New Gold 

Stars uit Leeuwarden die veel bijval 

oogstten Vooral de negro-spirituals werden 

den zeer gewaardeerd Ook de bijdragen 

van de heer Grijpsma van Joure vielen 

zeer in de smaak 

Stefan Askenase geeft 

een Chopin-recital 

De grote Poolse pianist en vermaard 
Chopin-vertolker Stefan Askenase zal 

in onze stad weer een recital geven 

dat geheel aan zijn grote landgenoot Chopin 

pin is gewijd De belangrijkste werken 
uit zijn programma zijn de ballade no 

4 twee polonaises waaronder de bekende 

de in As en een integrale uitvoering 
van de 12 etudes op 10 

Dit boeiende programma waarin de 

veelzijdige aspecten van deze geniale 

componist ten volle belicht worden zal 

de verwachtingen hoog spannen en zonder 

der twijfel voor velen een reden zijn 

dit concert te gaan beluisteren Het recital 

cital van Stefan Askenase zal plaats vinden 

den op 13 oktober in de Harmonie 


