Auke Hinnes Mar.
Ut boppesteande kaartsje docht bliken, dat it om in flink stik wetter giet. It
leit neast de “Timerts Mar” en boppe de “Bigge Mar”.
Dizze Auke-Hinnes Mar is droechlein yn de lêste helte fan de 19e ieu.
Op de kaarten fan Schotanus en Eekhof is dizze Mar noch te finen.
Bij myn sneupery nei pleatsen en bewenners yn Grou, kaam ik er achter,
dat dizze namme komme moat fan in soan fan Hinne Olfertsz.
Hinne Olfertsz wie al boer te Grou yn 1580. Hy brûkte doe pastorylânen.
Yn 1605 wie hy boer op de pleats “Tjesmawier”. Yn 1640 wie syn soan
Haring Hinnesz , boer op de pleats fan syn heit
.
Ut “Het Geslacht Wartena” skrean troch K.Terpstra, werby de kertieren
fersoarge binne troch Gerben Wartena ut Stiens, docht bliken dat ek Auke
Hinnesz in soan is fan Hinne Olfertsz.
Dizze soan moat de namjouwer wêze fan de Auke Hinnes Mar.

De pleats “Tjesmawier” wurdt al beskrean yn it Benefisiaalkohier fan
1543.
“Die pachten hoerende tot de Pastorie in Grou, ‘Tyesma guedt”, daar
Douwe Barrasz, op woent, twaleff stuvers”.
Letter komt dizze pleats ek foar yn de Stemcohieren fan 1640 en de
Floreencohieren fan 1700. Dan is de namme “Tiesmawier”. Grutte 60
pûnsmiet en nûmmer 46. De pleats “Tjesmawier” bestiet no noch yn it
Leeglân.
Op dizze pleats ha de folgjende minsken buorke:
Douwe-Barrasz.
1543
Hinne-Olfertsz.
1605
Haring-Hinnesz. (soan fan Hinne-Olfertsz)
1640
Sytse-Annesz.
1698 oant 1748
Anne & Hinne-Sytsesz. (soannen fan Sytse-Anesz) 1748 oant 1778
Klaas-Abrahamsz.
1778
Pyter-Clasesz.
1788
Sikke-Martensz-Koldijk
1818
Jan-Hendriksz.-Kooistra
1828
Sjoerd-Jacobsz.-Hiemstra
1838
Jan-Statsra trout mei Aaltje-Jellema
1880
Jacob-Draaisma
1897
Tette de Haan trout mei Hielkje de Jong
1900
Hylke-Sytsma trout mei Fetje-Jaarsma
1912
Sjoerd de Jong trout mei Lokke de Groot
Ritske de Vries
1933
Sjoerd-Hoekstra trout mei Bintje-Algra
1950
Jelmer-Hoekstra trout mei Wietske-Knossen
1964
Sjoerd-Hoekstra trout mei Hinke van der Valk
2001
( Dus de tredde generatie Hoekstra op dizze pleats.)
Bewurke troch Ype-Sytema, d.d. 12-09-2002.

