
Ook in de gemeente Menaldumadeel hebben vele stinzen gestaan waar weinig 
tot niets van over is gebleven. 
De Menamer detector klup zal proberen om zoveel mogelijk de stinzen van 
Menaldumadeel op deze site te zetten. 
 
In dit document staan 3 stinsen/states vermeld. 

1. Groot Terhorne 
2. Aysmastate 
3. Bumastate 

 
 
Groot Terhorne 
 
Ligging - Van Beetgum naar Beetgumermolen loopt een laan met (oorspronkelijk) twee 
dubbele rijen bomen. In de volksmond wordt deze laan nog steeds 'it Bosk' (het bos) 
genoemd. Ongeveer in het midden van deze laan, aan de zuidkant, ligt een door bomen 
omsloten sportveld met een groot toegangshek. Dit is de plaats waar één van de 
mooiste states van Friesland heeft gestaan. 
 
Andere benaming - Martena State, Thoe Hoerne 
 
Ontstaan - De oudste vermelding dateert uit 1496. 
 
Geschiedenis        - Als eerste eigenaar van de stins, die er ongeveer uitgezien zal 
hebben als de Schierstins in Veenwouden, vinden we Hessel Sytthiesz. Martena, naar 
wie het huis Martena State wordt genoemd. Later werd het Groot Terhorne genoemd; 
die naam dankt het aan de hoek die de oude zeedijk hier vlakbij maakt met de 'nieuwe' 
dijk die destijds de Middelzee afsloot. 
De stins "Thoe Hoerne" wordt vermeld in 1496, wanneer in de strijd tussen de 
Schieringers en de Vetkopers een groep Vetkopers gesteund door Groningers de stins 
aanvallen en de brand er in steken. In een Groninger passiespel wordt het aldus 
bezongen: 
Thoe Hoerne hebbenst al om gheroert 
Ende hebben Hessel ende Both hoer guedt ontfoert 
Het huys ghebrant, het leit in kolen. 
 
Waarschijnlijk bestond de stins al geruime tijd voordat Hessel eigenaar werd. Hessel 
werd geboren op Martena State in Cornjum. Hij was de jongste zoon van Sytse Martena 
en Jel Harinxma en trouwde met Both Hottinga, een dochter van Jarich Hottinga en 
Swob Sjaerdema uit Nijland. Aangezien de familie Sjaerdema het rijkste en machtigste 
geslacht van Friesland in die tijd was, heeft dit huwelijk hem geen windeieren gelegd. 
Nadat de stins in 1496 onbewoonbaar geworden was, leek het Hessel raadzaam om niet 
in het kwetsbare Beetgum te blijven en liet het Martena Huis in Franeker bouwen. Wel 
liet hij later een nieuw huis bouwen naast de verwoeste stins. Dit nieuwe huis had een 
grondvorm, die overeenkomt met de (Friese) bouwtrant uit het eind van de 15e en begin 
van de 16e eeuw. Een hoog, rechthoekig huis op kelders met zware kruisgewelven en 
aan de achterkant, iets links van het midden, een achtkantige toren met de hoofdingang 
en de trappen naar alle verdiepingen, het geheel uit het water opgetrokken. In een later 
stadium is aan de noord- en oostzijde een soort voorplein aangelegd, met een grote 
kelder eronder die een uitgang had naar de gracht. 
 
Tijdens een bedevaartsreis naar Jeruzalem sterft Hessel op Rhodos en vererft Groot 
Terhorne op zijn dochter Lucia. Lucia van Martena trouwde met Frederick (Fritz) von 
Grombach, een edelman uit Frankenland (Zuid-Duitsland), die met Keizer Karel V naar 
ons land gekomen was en benoemd werd tot hoofdman van de stad Harlingen en 
'kastelein' van het 'blokhuis' (dwangburcht) in die stad. Het echtpaar woonde op het 
kasteel in Harlingen, tot de dood van haar man. Ze moest het kasteel ontruimen, voor 



de opvolger van haar man en vestigde zich toen op Groot Terhorne. 
In 5 mei 1561 maakt zij haar testament op in bijzijn van Mentze Buma (van Buma 
State), Hessel van Aysma (van Aysma State), Ofcke Laesz., de pastoor en de vicarius; 
zij wilde er kennelijk zeker van zijn, dat dit testament door niemand aangevochten kon 
worden. In haar testament wordt het huis omschreven als: "tsael (de 'ridderzaal'), de 
camer boven tsael, de stoeff (een keuken waar gestookt werd), de camer boue de stoeff, 
de camer aen de stoeff, de coecken, een cleyn camerken by de coecken, de craeck, de 
gang achter de trappen, de kelder, de keldercamer, de cleyne keldercamer en bouen de 
keldercamer". 
Verder is er nog sprake van enkele bijgebouwen: "'t huys an de poert, het brouhuys, het 
melckhuys en de schuur". Dat zelfde jaar sterft ze nog en omdat haar zoons op het 
vaderlijk erfdeel in Frankenland wonne, erft haar dochter Maria. 
 
Deze dochter Maria trouwt met Johann Onuphrius zu Schwarzenberg und 
Hohenlansberg, waarmee het huis in deze familie komt. Maria von Grombach sterft in 
1564 en haar man in 1584. Hun grafzerk bevindt zich nog in de kerk van Beetgum. 
Hun zoon Georg Wolfgang (I) werd nu bewoner van Terhorne State. Door zijn tweede 
huwelijk met Doedt Wilcodr. van Holdinga erfde hij o.a. Holdinga State te Anjum. Als hij 
in 1633 sterft, verhuist zijn weduwe naar "haer groote blauw gleydekte huysinge" in de 
Grote Kerkstraat te Leeuwarden. Eén zoon erft Holdinga State, terwijl een andere zoon, 
Georg Frederik (I) bewoner van de state te Beetgum werd. Hij liet het slot helemaal 
opknappen, verbouwen en uitbreiden. Daarnaast werd er op de singel aan de weg een 
groot hek geplaatst met zware gemetselde palen. Op deze palen kwamen twee stenen 
beelden te staan van Heraclitus en Democritus. 
Een echt buiten met een groot park en bossen was Groot Terhorne destijds nog niet. Als 
in 1656 alles opgemeten wordt, blijkt dat het 'hornleger met het hoff, tuin, grachten, 
singels tot bij de groene wal buyten om aff gemeten' een oppervlakte had van 13 
pondemaat (nog geen 5 hectare). De rest, ongeveer 53 pondemaat (ca. 20 hectare), 
was bouw- en weiland. 
Het enige kind dat hem overleeft, zijn dochter Isabella Susanna, erft de state. Zij 
trouwde met Gustaf Carlsson, graaf van Borringen en Heer van Lindholm. Hij was een 
zoon van de Zweedse koning Karel X. Graaf Carlsson was beroemd om zijn uitgebreide 
bibliotheek. De lijst van boeken die na zijn dood op 1 januari 1708 werd opgemaakt, telt 
maar liefst zo'n 20.000 nummers! 
 
Op 23 november 1723 sterft Isabella Susanne en laat een gigantisch vermogen achter. 
Zij had bezittingen in heel Friesland, en alleen al in de grietenij Menaldumadeel bezat zij 
ongeveer 600 hectare. Blijkbaar had ze geen kinderen, want de state komt in bezit van 
haar neef Georg Wolfgang (II) thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg. Ook hij liet de 
state opknappen en verbouwen en de tuin werd nu ook grondig onder handen genomen. 
Zo liet hij b.v. een vijver aanleggen met een terras er omheen dat met trappen naar het 
water afliep. De vijver bestond nog in de 60-er jaren van de 20e eeuw, maar was 
verworden tot een verwilderde kuil met water midden in een stuk bouwland. 
Hun zoon Georg Frederik (II) heeft onder historici grote bekendheid gekregen door zijn 
'Groot Placaat en Charterboek van Friesland', dat hij in opdracht van Gedeputeerde 
Staten samengesteld heeft. Ook was hij net als zijn vader grietman van Menaldumadeel 
en soms afgevaardigd naar de vergaderingen van de Staten-Generaal in Den Haag. 
Tijdens zo'n reis naar Den Haag is hij in 1783 overleden. Hij was getrouwd met Sophie 
Elisabeth gravin d'Aumale, die afkomstig was van Hemmema State te Berlikum. 
 
Van de drie zoons wordt alleen Georg Wolfgang Carel Duco volwassen, die zijn vader in 
1783 opvolgde als grietman van Menaldumadeel, maar werd in 1795 door de Fransen 
afgezet. Net als zijn vader veranderde ook hij het een en ander aan de state. Had zijn 
vader de oude ophaalbrug vervangen door een vaste brug, nu werd die brug vervangen 
door een dam. De gracht werd voor een deel gedempt, de muren langs de gracht 
afgebroken en er kwam een nieuw koetshuis. 
Ook diens oudste Georg Frederick (III) liet de state ingrijpend veranderd. In 1805 liet hij 



de bastions afbreken, de trapgevels met de mooie pinakels vlak maken en de muren 
bepleisteren. Het huis werd niet mooier van, maar daar staat tegenover dat hij nogal 
wat bos liet aanleggen. De tuinen met hun grote verscheidenheid aan bloemen waren 
beroemd in het hele land. Op 28 juli 1851 kwam zelfs de Prins van Oranje deze tuinen 
bekijken en op 21 april 1852 kwam koning Willem III zelf de collectie bloemen 
bewonderen. 
 
Hij overleed in 1868 op 77-jarige leeftijd. Van zijn vier zoons erft de oudste, Georg 
Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg de state Groot 
Terhorne. De teruglopende inkomsten uit overheids- en andere bestuursfuncties, de 
economische achteruitgang en de verdeling van het grondbezit onder de vier zoons 
maakten de instandhouding van de state tenslotte onmogelijk. Was om aan geld te 
komen de bibliotheek in 1864 al onder de hamer gekomen, in 1872 werden een 'menigte 
bomen' verkocht en in 1879 nog eens, maar de state was niet meer te redden. Nog dat 
zelfde jaar wordt Groot Terhorne voor afbraak geveild en gesloopt. Het restant van de 
bomen werd gekapt, het park tot bouw- en weiland gemaakt. Alleen de bomen van de 
singels bleven staan en nog decennialang heeft er een grote berg aarde op het terrein 
gelegen. 
 
 
 
 
Bewoners 
1496 Hessel Sytthiesz. Martena - 1561 Lucia van Martena, getrouwd met Frederick von 
Grombach 
1561 - 1564 Maria von Grombach, getrouwd met Johann Onuphrius zu Schwarzenberg 
und Hohenlansberg 
1564 - 1584 Johann Onuphrius zu Schwarzenberg und Hohenlansberg 
1584 - 1633 Georg Wolfgang (I) zu Schwarzenberg und Hohenlansberg 
1633 - na 1669 Georg Frederik (I) zu Schwarzenberg und Hohenlansberg 
ca 1670 - 1723 Isabella Susanna zu Schwarzenberg und Hohenlansberg 
1723 Georg Wolfgang (II) thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg 
- 1783 Georg Frederik (II) thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg 
1783 - ca 1816 Georg Wolfgang Carel Duco thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg 
ca 1816 - 1868 Georg Frederick (III) thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg 
1868 Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg 
 
Bronnen         
Tekst:"Van de mond der oude Middelzee" door K.J. van den Akker (serie publicaties in 
het Friesch Landbouwblad 1922-1942) 
"It âld slot" (schrijver onbekend), artikel in Sljucht en Rjucht, jaargang 1935 no. 23 
"Martena state of it slot Terhorne to Bitgum" door D.J. van der Meer, artikel in Jierboekje 
fan it Genealogysk Wurkforbân, 1956 
"De geschiedenis gaat door het eigen dorp" deel II door A. Algra (z.j.) 
Foto 1 t/m 5: De site van Tresoar 
Foto 6 en 7: J Leemburg 
Afb. 1: Uit het archief van J. Leemburg 
Afb. 2 en 3: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992 
 
http://www.menamerdetectorklup.nl/images/groot%20terhorne.JPG 
 
 
 
 
 
 
 



Aysma State te Beetgumermolen 
 
 
Ligging         
De Aysma State stond in Beetgumermolen, gemeente Menaldumadeel. Net ten oosten 
van Beetgumermolen, aan de zuidkant van de J.H. van Aysmawei is het terrein waar 
Nieuw Groot Aysma State stond nog zichtbaar. De toegang tot het weiland is afgesloten 
met een smeedijzeren hek tussen forse gemetselde palen. De oude (Groot) Aysma State 
stond enkele honderden meters verder naar het oosten in het gehucht Dijksterhuizen. 
Nu heet de weg over deze oude zeedijk officieel Dyksterhuzen en Aysma State stond ten 
zuiden van deze weg, dus aan de landzijde van de oude zeedijk. Dat duidt erop dat de 
plek waar deze stins/state heeft gestaan al vóór de afsluiting en inpoldering van de 
Middelzee bewoond werd. 
Ontstaan 
Het is niet bekend wanneer deze State werd gebouwd. 
Geschiedenis 
Aysma State, ook wel Groot Aysma genoemd, wordt al door Chr. Schotanus in 1664 
vermeld als een zogenoemde 'eigenerfde state' en hoewel het een groot huis geweest 
moet zijn, heeft het volgens de geschiedschrijvers niet de status van 'Edele State' 
gehad. Hoewel in de loop der tijden wel leden van de familie Van Aysma tot ridder 
geslagen zijn en zij de titel Jonkheer en Jonkvrouw droegen, hebben zij onder veel Friese 
geschiedschrijvers ten onrechte vaak niet de status gekregen die hen toekwam en min 
of meer het predikaat 'eigenerfde boeren' gehouden. Helaas is maar al te vaak gebleken 
dat die 'historici' elkaars fouten klakkeloos hebben overgeschreven. Vanaf het midden 
van de 15e eeuw waren de Van Aysma's in feite afstammelingen van de adellijke familie 
Lauta uit Wier. 
 
In "Oudheden en gestichten van Friesland" (1723) staat dat onder Beetgum de 
"vermakelijke buurt Dyxtrahuizen" ligt "daar de erfelijke sloten of stinsen Buwma en 
Aysma staan". Er is bij beide states geen enkele aanwijzing voor die oorsprong terug te 
vinden. De "Tegenwoordige staat van Friesland" vermeldt ze als 'eigenerfde staten'. 
Bij Aysma State valt op dat er, evenals bij het nabijgelegen Buma State, een in 
verhouding erg groot deel van het bezit 'nieuwland' was. Dat duidt erop dat de 
eigenaren van deze states goede zaken hebben gedaan met de aanwinning van 
buitendijks land. In de Middeleeuwen was het namelijk zo, dat buitendijks land dat was 
aangewonnen door de eigenaar van de naastgelegen binnendijkse landerijen, 
automatisch eigendom werden. Vaak zien we daarbij dat er dan binnendijks land werd 
verkocht of dat er van de binnendijkse landerijen een nieuwe boerderij gevormd werd, 
waarbij een klein deel van de 'kernlanden' bij de oude boerderij bleven. In het geval van 
Groot Aysma werd uit de landerijen op het oudland mogelijk een nieuw Aysma gevormd. 
Dit nieuwe Aysma, dichter bij het huidige Beetgumermolen, werd later ook wel Groot 
Aysma genoemd, waardoor nu onenigheid bestaat onder historici wáár nu eigenlijk het 
oorspronkelijke Groot Aysma heeft gestaan. Wij houden het op de plek die de in de 
historie goed onderlegde Wopke Eekhoff daarvoor in zijn atlas aangeeft. 
 
Volgens het "Stamboek van den Frieschen Adel" trouwde Gerben Lauta in 1445 of 1446 
met Tiet Herema, weduwe van Hessel Aysma. Zij had Aysma State geërfd van haar 
eerste man, waardoor deze in het bezit van de Lauta's kwam. Hun zoon Hessel noemde 
zich Lauta van Aysma en als zodanig staat het geslacht dan ook in het "Stamboek", 
maar de meeste leden noemden zich eenvoudig Aysma of Van Aysma. Hessel was 
getrouwd met Tjal Doeckedr. Fons, afkomstig van Klein Fons onder Jorwerd. 
In het "Register van den Aanbreng" uit 1511 staat zoon Doecke Hessels van Aysma 
vermeld als eigenaar "myt susteren ende broederen". De state, groot 53 pondemaat 
nieuwland en 10,5 pondemaat oudland, huis en 'hornleger' was toen dus onverdeeld 
familiebezit. 
 
Doecke had vrijwel zeker geen kinderen, want na hem woonde zijn broer Hotthye 



(Hotse) Hessels van Aysma op de state, in ieder geval van 1529 tot 1543. Ook broer 
Gerben, prior van het klooster Anjum onder Berlikum, was mede-eigenaar evenals 
broers Schelte en Lieuwe en zusters Tieth en Lolck. 
Hessel Hotzes van Aysma, zoon van Hotthye Hessels, was gedeputeerde van 1558 tot 
1566 en woonde tot aan zijn dood in 1566 op Aysma State. Zo ook diens zoon Hotze 
(1550-1603), die gedeputeerde van de Admiraliteit van Harlingen was. Bij zijn dood was 
het goed 79 pondemaat groot. In de beschrijving van zijn inboedel werd ook enig 
wapentuig vermeld: "een helleboorde (een piek met een dwarsbijl); een slechte (= 
gewone) dolk; een vrij schoot harnasch, voor achter craege ende stormhoedt; een 
pistolet met een holster, een cuyck bant tot harnasch". Dat zal hij als geus vast en zeker 
regelmatig nodig gehad hebben. 
 
Na de dood van Hotze werd Schelte Hothjes van Aysma eigenaar, maar hij heeft zelf 
Aysma State niet bewoond. Na zijn dood vestigde zijn weduwe, Tjemck Sybrensdr. van 
Osinga, zich op de state en bleef daar tot haar dood in 1653 wonen. 
Als laatste Aysma-eigenaar wordt vaak Albert Johanneszn. van Aysma vermeld, die in 
1640 eigenaar werd door zijn huwelijk met zijn achternicht Tzietscke Hottjedr. van 
Aysma. Dat blijkt echter niet te kloppen. 
 
Na de dood van Albert is Hotze Hessels van Aysma (mede-)eigenaar, in ieder geval tot 
1681. Hotze kocht op zeker moment het aandeel dat zijn zuster Jeltje in de state had. 
Dat deel was ongeveer éénderde van het totaal. Hotze was dus toen voor minstens 
tweederde eigenaar. Van 1681 tot na 1700 was zijn weduwe, Anna Melledr. Broersma, 
eigenaresse van de state. Zij werd opgevolgd door Schelte Hotzes van Aysma, die 
overleed in 1708. Hij was getrouwd met Anna Ida Spruyt. Aysma State was blijkbaar 
een prettig huis voor een weduwe, want hoewel hun zoon die zich Hotze van Aysma van 
Lauta noemde, eigenaar werd, bleef moeder Anna tot haar dood in 1738 op de state 
wonen. 
 
Door gebrek aan literatuur en tekeningen, is er helaas weinig van de bouwhistorie 
bekend. 
Bewoners        ca 1430 Hessel Aysma, getrouwd met Tieth Herema 
1445 Tieth Herema (wed. Aysma) trouwde met Gerben Lauta uit Wier 
ca 1470 Hessel Lauta van Aysma (geboren ca. 1450) en Tjal Doeckedr. Fons 
1511 - 1529 Doecke Hessels (Lauta) van Aysma 
1529 - 1543 Hotthye Hessels (Lauta) van Aysma (broer van Doecke) 
1543 - 1566 Hessel Hotthyes van Aysma en Wybrich van Buma 
1566 - 1603 Hotze Hessels van Aysma 
1603(?) - 1637 Schelte Hothjes van Aysma 
1637 - ? Tzietscke Hotthjedr. van Aysma, getrouwd met Albert Johanneszn. van Aysma 
- 1653 bewoonster: Tjemck Sybrensdr. van Osinga, wed. Schelte van Aysma 
? - 1681 Hotze Hessels van Aysma (kocht het aandeel van zijn zuster Jeltje in Aysma 
state) 
1681 - na 1700 Anna Melledr. Broersma, wed. Hotze van Aysma 
na 1700 - 1708 Schelte Hotzes van Aysma, getrouwd met 
1708 - 1738 Anna Ida Spruyt 
1708 - 1774 Hotze van Aysma van Lauta, zoon van Schelte en Anna 
 
Bronnen        Tekst: J. Leemburg 
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664) 
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1775 
genealogieën van André A. Buwalda 
archief en eigen herinneringen J. Leemburg 
"Bitgum, skiednis van Bitgum en Bitgummole" door Taco Kingma, 1988 
"Menaldumadeel, 2000 jaar leven in een Friese grietenij' door David Hartsema (1981) 
 
 



Buma State te Beetgumermolen 
 
Ligging 
De Buma State stond te Beetgum, Dyksterhuzen 1, gemeente Menaldumadeel 
Andere benamingen        Buwema, Buwma of Buama 
Ontstaan        De oudste bekende vermelding van de Stins/State dateert uit 1511. 
Geschiedenis         
In "Oudheden en gestichten van Friesland" (1723) staat dat onder Beetgum de 
"vermakelijke buurt Dyxtrahuizen" ligt "daar de erfelijke sloten of stinsen Buwma en 
Aysma staan". Buwema, Buwma of Buama, het is allemaal hetzelfde als Buma, maar het 
is de vraag of Buma uit een stins ontstaan is. Er is bij beide states geen enkele 
aanwijzing voor die oorsprong terug te vinden. De "Tegenwoordige staat van Friesland" 
vermeldt ze als 'eigenerfde staten'. 
 
Op de kaarten van Schotanus en Eekhoff staat Buma aangegeven ten noorden van de 
oude zeedijk, dus 'buitendijks'. Als er een Buma stins is geweest, zal die ongetwijfeld 
aan de overkant van de dijk gezocht moeten worden. 
De oudst bekende bewoner was Wybrandt Buama, die in 1511 54 pondemaat nieuwland 
en 7,5 pondemaat oudland in eigendom had en er nog eens 27 pondemaat bij huurde 
van Lyoets Roorda weduwe en 7 pondemaat van twee anderen. Bij elkaar gebruikte hij 
dus 95,5 pondemaat, dat is ongeveer 32 hectare. Opvallend is dat bij Buma State, 
evenals overigens bij Aysma State, een in verhouding erg groot deel van het bezit 
'nieuwland' was. Dat duidt erop dat de eigenaren van deze states goede zaken hebben 
gedaan met de aanwinning van buitendijks land. In de Middeleeuwen was het namelijk 
zo dat buitendijks land dat was aangewonnen door de eigenaar van de aanpalende 
binnendijkse landerijen, automatisch eigenaar werd van dat buitendijkse land. Vaak zien 
we daarbij dat er dan binnendijks land werd verkocht of dat er van de binnendijkse 
landerijen een nieuwe boerderij gevormd werd, waarbij een klein deel van de 
'kernlanden' bij de oude boerderij bleven. 
 
In de jaren 40 van de 16e eeuw woonden hier Buwe Wybrandts van Buma, de getrouwd 
was met Ansck Gysbertsdr. Zij staan te boek als zeer welgesteld. Hun zoon Minthie 
Buwes van Buma nam het bezit over, maar hij werd niet erg oud. De opvoeding van zijn 
zoon en de voortzetting van het bedrijf zal dan ook de reden zijn geweest dat Hessel 
Hotthies van Aysma (eigenaar van Aysma State) en Wybrich van Buma, een zuster van 
Minthie, tijdelijk op Buma State hebben gewoond. Rond 1600 woonde Watze Minthies 
Buma nog op de state. Hij liet in 1603 de hele boerderij opmeten door landmeter Pieter 
Jans. Daaruit blijkt dat er bij de state 7 pondemaat oudland en 69 pondemaat nieuwland 
hoorde. In 1640 werd de state nog bewoond door weduwe W. Buma. In 1700 was Tjerk 
Reiners Buma eigenaar en bewoner. 
 
Rond 1970 brandde de kapitale kop-hals-romp boerderij tot de grond toe af. 
Bewoners: 1511 Wybrandt Buama         tot 1549 Buwe Wybrandts van Buma 
rond 1550 Minthie Buwes van Buma 
rond 1555 bewoond door Hessel Hotthies van Aysma en Wybrich van Buma 
1600 Watze Minthies Buma    1640 weduwe W. Buma   rond 1700 Tjerk Reiners Buma 
20e eeuw fam. Binnema           
Op de plaats van de vroegere State is na 1970 weer een boerderij gebouwd. 
 
Bronnen        Tekst: J. Leemburg 
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664) 
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1775 
genealogieën van André A. Buwalda op http://genealogie.buwalda.nl 
archief van J. Leemburg 
"Bitgum, skiednis van Bitgum en Bitgummole" door Taco Kingma, 1988 
"In slach om troch âld Bitgum en Bitgummole" door Taco Kingma, 1988-1991 
Tresoar (Rijksarchief van Friesland) 


